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มหาวทิยาลัยพะเยามนีโยบายสง่เสริมการวจิัยในทุกด้าน โดยให้ความส าคัญท้ังการ

วิจัยพื้นฐาน และการวิจัยประยุกต์ในสาขาตา่ง ๆ  ท่ีมีการเรียนการสอนใน 15 คณะวิชา และ 3 

วิทยาลัย ในปี 2560 ท่ีผ่านมา มหาวิทยาลัยมีโครงการวิจัยเกือบ 400 โครงการ และในปี 

2561 มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน จ านวนท้ังสิ้น 93 

โครงการ งบประมาณกว่า 66 ล้านบาทมีงานวิจัยเป็นจ านวนมากได้รับการตีพิมพ์ท้ังใน

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

ส าหรับในการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยคร้ังท่ี 7 “Entrepreneurial University: 

โอกาส ความหวัง อนาคต?” ในปีนี้มหาวิทยาลัยมุ่งหวังว่าจะเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาท่ีร่วมกระตุ้นและผลักดัน

แนวคิดการสร้างผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาประเทศต่อไป 

มหาวิทยาลัยพะเยาหวังว่า เวทีทางวิชาการท่ีจัดขึ้นในคร้ังนี้จะประสบความส าเร็จเหมือนคร้ังก่อน ๆ ท่ีเคยจัดมา 

กล่าวคือ มีอาจารย์ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษาจ านวนมากมาน าเสนอผลงานวิจัย และผลงานการศึกษาค้นคว้าท่ี

หลากหลาย ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาหวังว่าผลงานเหล่านั้น จะสามารถสร้างนวัตกรรมท่ีน าไปสู่การสานปณิธานของ

มหาวทิยาลัยท่ีว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” และการพัฒนาประเทศ 

ขอขอบคุณผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วบูิลย ์วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ และขอบคุณ

คณะท างานจัดการประชุมของมหาวิทยาลัยพะเยาทุกคน ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความสนใจมาร่วมเสนอผลงานวจิัย

ในการจัดประชุมท่ีมหาวิทยาลัยพะเยาจัดขึน้ในครัง้นี้ 
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มหาวทิยาลัยพะเยาในฐานะท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญ

ในการสะสมองค์ความรู้เพื่อน าไปพัฒนาชุมชนท้ังเชิงพื้นท่ีและเชิงประเด็น โดยหวังเป็น

ส่วนหนึ่ง ท่ีช่วยให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ดังปณิธานของ

มหาวิทยาลัย “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ดังนั้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อน และ

สร้างกลไกให้น า ไปสู่ เ ป้าหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึ ง ได้ส่ ง เสริมกิจกรรม 

ทางวิชาการ โดยจัดให้มีการประชุมทางวิชาการ “พะเยาวิจัย” ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อเป็นเวทีให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิตและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

ท้ังภายในและภายนอก ได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์พร้อมท้ังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ และเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยผลิตผลงานวจิัยท่ีมี

คุณภาพ เพ่ือสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ ไปประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชนแ์ก่ชุมชนและสังคม  

ในปีนี้มกีารจัดงานภายใตแ้นวคิด “Entrepreneurial University: โอกาส ความหวัง อนาคต?” โดยมุ่งหวังวา่จะ

เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาท่ีร่วมกระตุ้นและผลักดันแนวคิดท่ีก้าวสู่การเป็น “Entrepreneurial University” โดยได้

เชิญวิทยากรพิ เศษท่ีมีความเชี่ ยวชาญดังกล่าวถึง  4 ท่านเพื่อ ร่วมเสวนาพิ เ ศษเกี่ ยวกับความท้าทาย 

ของสถาบันอุดมศึกษาท่ีต้องปรับบทบาทและพัฒนากลไก เพื่อรองรับสนับสนุน และเพิ่มช่องทาง ให้นิสิต/ นักศึกษา 
มองเห็นโอกาส เห็นการแก้ปัญหา รู้จักคิดและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาตามความต้องการได้อย่างตรงจุดตรง
ประเด็น เพื่อให้เห็นโอกาสและแนวทางสู่การก้าวไปเป็น “Entrepreneurial University” ได้อย่างแท้จริง 

มหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมทางวิชาการครั้งนี้ จะเป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายเพื่อ
พัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยาและนักวิจัยของประเทศ ให้สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่เกิดจากแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ไปช่วยส่งเสริมพัฒนาและแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคม เพื่อความยั่งยืนของประเทศชาติต่อไป กระผมจึงขอขอบคุณ
วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร รวมทั้งผู้มีส่วนสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้
การสนับสนุนการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ด้วยดีตลอดมา 
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ผลของวิธีการท าให้แห้งและตัวท าละลายต่อปริมาณสารฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์  

และฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระในสารสกัดใบชะพลู (Piper sarmentosum Roxb.) 

Effect of drying methods and extraction solvents on total phenolic, total 

flavonoid contents and antioxidant activity in Piper sarmentosum Roxb. 

extracts 
 

กุสุมา จติแสง1*และ บรรลอื สังขท์อง2 

Kusuma Jitsaeng1* and Bunleu Sungthong2  
 

บทคัดย่อ 

 ชะพลู (Piper sarmentosum Roxb.) มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระและสามารถใช้ป้องกันโรคที่เกิดจากความเสื่อมของ

เซลล์เนื่องจากอนุมูลอิสระ สารสกัดใบชะพลูท่ีมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงสามารถน ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการท าให้แห้งโดยวิธีตากในร่มและวิธีแช่เยือกแข็งและผลของตัวท าละลายท่ีใช้

ในการสกัด ต่อปริมาณฟีนอลิกรวม ฟลาโวนอยด์รวม และฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระในสารสกัดใบชะพลู ผลการวจิัย ชนดิของ

ตัวท าละลายมีผลต่อปริมาณสารส าคัญและฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดใบชะพลู สารสกัด 70% เอทานอลจาก

ตัวอย่างท่ีตากในร่ม มีปริมาณสิ่งสกัด (30.68±0.02% w/w) ปริมาณฟลาโวนอยด์รวม (1.14±0.01 มก.สมมูลเคอร์เซติน/

ก. พืชแห้ง) และฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ABTS (15.32±0.28 มก. สมมูลโทรลอกซ์/ก. พืชแห้ง) สูงท่ีสุด แตกต่างจาก 

สารสกัดอื่น ๆ อย่างมีนัยส าคัญ ปริมาณฟีนอลิกรวม (11.71±0.2 มก.สมมูลกรดแกลลิก/ก. พืชแห้ง) และฤทธ์ิต้าน

อนุมูลอิสระ DPPH (20.46±0.26 มก. สมมูลโทรลอกซ์/ก. พืชแห้ง) ของสารสกัดดังกล่าวมีค่าสูงท่ีสุด แต่ไม่แตกต่าง

อย่างมีนัยส าคัญกับสารสกัด 70% เอทานอลจากตัวอยา่งพืชท่ีท าให้แห้งด้วยวธีิแช่เยือกเข็ง  ผลการศึกษานี้ให้ข้อมูล

เบือ้งต้นท่ีในการพัฒนาวธีิการสกัดสารต้านอนุมูลอสิระจากใบชะพลู 
 

ค าส าคัญ:  ชะพลู Piper sarmentosum, ปริมาณฟีนอลิกรวม, ปริมาณฟลาโวนอยด์รวม, ฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระ 
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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 

methods 

Extraction 

solvents 

% yields (w/w) TPC 

(mgGAE/gDW) 

TFC 

(mgQUE/gDW) 

DPPH 

(mgTEAC/gDW) 

ABTS 

(mgTEAC/gDW) 

Air-

drying 

H2O 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 

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 

Freeze-

drying 

H2O 14.92±0.67B 8.02±0.30E 0.67±0.02B,H,J,K 9.76±0.89F 7.37±0.50B,H 

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 

TPC 1 - - - 

TFC 0.507 1 - - 

DPPH 0.898* 0.542 1 - 

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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การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดดอกสะเดาต่อความดันโลหิตในหนูแรทท่ีมีภาวะความดัน 

โลหิตสูง 

Effects of Azadirachta indica flowers extract on blood pressure in hypertensive rats  
 

ณฐกร ค าแก้ว1,2*  อัจฉราภรณ์ ดวงใจ1 ศศวิิมล พรมสาร1 และ กรองกาญจน ์ชูทพย์2  

Natakorn Kamkaew1,2*, Acharaporn Duangjai1, Sasivimon Promsan1 and Krongkarn Chootip2 
 

บทคัดย่อ 

สะเดา (Azadirachta indica) เป็นพืชสมุนไพรท่ีพบในประเทศไทย ซึ่งนิยมรับประทานในส่วนดอกและยอด  

สารสกัดสะเดามีฤทธ์ิหลากหลาย เช่น ปรับระบบภูมิคุ้มกัน ป้องกันมะเร็ง ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ ลดน้ าตาล 

และไขมันในเลือด จึงอาจมีฤทธ์ิต้านความดันโลหิตสูงได้ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดดอก

สะเดาตอ่ความดันโลหติในหนูท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง ผู้วิจัยวัดความดันโลหติท่ีเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเมื่อฉีดสาร

สกัดทางหลอดเลือดด าในหนูท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง ด้วยวิธี cannulation และศึกษาผลระยะยาวต่อความดันโลหิต

เมื่อป้อนสารสกัดทางปากในหนูความดันโลหิตสูง ผลการทดลองแบบฉับพลันแสดงให้เห็นว่าสารสกัดดอกสะเดา  

(20 และ 40 mg/kg) ท าให้ความดันโลหิตลดลงอย่างมีนัยส าคัญแบบ dose-dependent manner เมื่อป้อนสารสกัด 

ขนาด 500 mg/kg ทางปากนาน 8 สัปดาห์ในหนูท่ีเหนี่ยวน าให้มีภาวะความดันโลหิตสูงด้วยสาร L-NAME พบว่าสาร

สกัดดอกสะเดาป้องกันการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงได้ โดยในหนูกลุ่มท่ีให้สารสกัดดอกสะเดาพร้อมกับ L-NAME  

มีความดันโลหิตเป็นปกติท่ี 118/86 mmHg ขณะท่ีหนูกลุ่มท่ีให้เฉพาะ L-NAME ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นเป็น 140/104 mmHg 

ดังนัน้สารสกัดดอกสะเดาจึงป้องกันความดันโลหิตสูงได้  
 

ค าส าคัญ:  สารสกัดดอกสะเดา, หนูแรทท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง, 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 
 

บทน า  

 โรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease) เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของ

ประชากรท่ัวโลก คาดว่าจะสูงถึง 25 ล้านคนต่อปีในปี 2020 (รายงานขององค์การอนามัยโลก; WHO) โดยการ

เสียชีวิตส่วนมากเกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary heart disease) ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพในอันดับต้น ๆ  

ของประเทศไทย ปัจจัยเสี่ยงท่ีส าคัญคือภาวะความดันโลหิตสูง ดังนั้น การควบคุมและลดความดันโลหิตจึงสามารถ

ลดอัตราการเสียชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมุนไพรเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีใช้เป็นยารักษาหรือลดความเสี่ยงของการ

เกิดโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลอืดได้ เนื่องจากมีความเป็นพิษต่ าและมีประสิทธิภาพในการรักษาสูง  

สะเดา (Neem) ชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis Valeton เป็นพืชสมุนไพรไทยท่ี

นยิมน าส่วนดอกและยอดอ่อนของสะเดามารับประทาน ในดอกสะเดาพบวา่มีสาร limonoids, flavonoids, rutin และ quercetin 

ซึ่ งมี คุณสมบัติ  antioxidant components (Chaisawangwong & Gritsanapan, 2009; 2013; Kitdamrongtham, et al., 2014)

รายงานการศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดดอกสะเดา เช่น ปรับระบบภูมิคุ้มกัน (immunomodulatory), ต้านการอักเสบ 

(antiinflammatory), ต้านแผลเป่ือย (anti-ulcer), ต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant), ต้านการก่อกลายพันธ์ุ (antimutagenic), 

ป้องกันการเกิดมะเร็ง (chemopreventive) หรือลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งในหนูแรท (Kusamran, et. al 1998; Tepsuwan,  

et al., 2002; Sithisarn, et al., 2005) นอกจากนี ้Shori (2013) รายงานผลว่าสะเดาสามารถยับยั้งเอนไซม ์alpha-glucosidase 

และ angiotensin-converting enzyme (ACE) จึงอาจมีฤทธ์ิต้านเบาหวาน (antidiabetic) และต้านความดันโลหิตสู ง 

(anti-hypertension)  

 

Koley และ Lal (1994) ท าการศึกษาผลฉับพลัน (acute effect) ของใบสะเดาอินเดีย (Neem leaf extract)  

ตอ่ความดันโลหิตในหนูปกติ แสดงผลการลดลงของความดันโลหิตในทันทีทันใดหลังจากฉีดสารสกัดทางหลอดเลือดด า
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โดยตรง อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการศึกษาผลฉับพลันและในระยะยาว (chronic effect) ของสารสกัดสะเดาในส่วนดอก

สะเดาไทยต่อความดันโลหิตในหนูความดันโลหิตสูง งานวิจัยนี้จึงศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดดอกสะเดาไทยต่อความดัน

โลหิตในหนูแรทท่ีเหนี่ยวน าให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง โดยศึกษาท้ังผลการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตแบบฉับพลัน

เมื่อฉีดสารสกัดดอกสะเดาโดยตรงทางหลอดเลือดในหนูท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูง และยังศึกษาผลแบบระยะยาวของ

สารสกัดดอกสะเดาต่อความดันโลหิต เมื่อป้อนสารสกัดดอกสะเดาในหนูท่ีเหนี่ยวน าให้มีภาวะความดันโลหิตสูง  

โดยมุ่งหวังว่าสารสกัดดอกสะเดาจะสามารถป้องกันความดันโลหิตสูงได้ และเป็นการพิสูจน์สรรพคุณของสารสกัด

ดอกสะเดาไทยในดา้นป้องกันโรคความดันโลหิตสูงเพื่อสง่เสริมการปลูกและผลิตเชงิพาณิชยข์องสะเดาไทยตอ่ไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
1. สัตว์ทดลอง 

โครงการวิจัยนี้ได้รับอนุมัติการท าวิจัยในสัตว์ทดลองจากคณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง

มหาวิทยาลัยพะเยา (เลขท่ีรับรอง 5701040014) โดยใช้หนูแรท (rat) สายพันธ์ุ wistar เพศผู้ น้ าหนัก 200-250 กรัม 

สั่งซื้อจากส านักสัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และเลี้ยงในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง 

มหาวทิยาลัยพะเยา 
2. สารสกัดสะเดา 

 สารสกัดสะเดาได้รับการอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา โดยได้จากต้นสะเดาที่ปลูกในพืน้ท่ีภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

3. วิธีศกึษาผลฉับพลัน (acute effect) ของสารสกัดดอกสะเดาต่อความดันโลหิตในหนูความดันโลหิตสูง 

การศึกษาผลฉับพลันของสารสกัดสะเดาต่อความดันโลหิตในหนูท่ีมีความดันโลหิตสูง นักวิจัยได้เหนี่ยวน าหนู

ความดันปกติให้เป็นหนูความดันโลหิตสูง ซึ่งเหนี่ยวน าโดยการป้อนสาร L-NG-Nitroarginine Methyl Ester (L-NAME)  

ท่ีเป็น endothelial nitric oxide synthase (NOS) inhibitor (สารเพิ่มความดันโลหิตโดยการต้านการท างานของเอนไซม์ NOS 

ท่ีท าให้หลอดเลือดคลายตัว)  ขนาด 50 mg/kg/day ทางปากด้วยเข็มป้อนสารเป็นระยะเวลาติดต่อกันนาน  

4 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ท่ี 4 น าหนูความดันโลหิตสูงดังกล่าวมาทดลองต่อ โดยท าให้หนูสลบด้วยการฉีดยาสลบ 

sodium pentobarbital ขนาด 50 mg/kg บริเวณหนา้ท้อง รอจนหนูสลบลึกตรวจสอบจากปฏกิิริยาตอบสนอง reflex โดยใช้

คีม forceps หนีบอุ้ ง เท้าแล้วไม่ดึ งเ ท้ากลับ จากนั้ นผ่ าตัดหนู ท่ีสลบแล้ว ท่ีบริ เวณขาหนีบ ( femoral region)  

เพื่อสอดท่อพลาสติกขนาดเล็กเข้าไปยังหลอดเลือด เรียกว่าเทคนิค cannulation โดยการใช้ท่อพลาสติก polyethylene 

tube ขนาดเล็ก (เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.58 mm i.d. x 0.96 mm o.d.) สอดไปยังหลอดเลือดด าบริเวณขาหนีบ (femoral vein) 

ท่อพลาสติกนี้บรรจุด้วยน้ าเกลือ (0.9% normal saline) ผสมด้วยสารป้องกันเลือดแข็ง (1% heparin in normal saline) 

ปลายท่อพลาสติกท่ีสอดหลอดเลือดด าอีกด้านต่อกับ syringe ส าหรับฉีดสารสกัดดอกสะเดา (20 และ 40 mg/kg)  

ทางหลอดเลอืดด า (Kamkaew, et al., 2011) 
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4. วิธีการศกึษาผลระยะยาว (chronic effect) ของสารสกัดดอกสะเดาต่อความดันโลหิต 

การศึกษานี้เป็นการศึกษาผลระยะยาวของสารสกัดดอกสะเดาต่อการป้องกันความดันโลหิตสูงในหนู 

ท่ีเหนี่ยวน าให้ความดันโลหิตสูงด้วยสาร L-NAME นักวิจัยท าการป้อนสารสกัดดอกสะเดา ขนาด 500 mg/kg หรือ 

ยาลดความดัน captopril ขนาด 20 mg/kg ทางปาก และป้อนสาร L-NAME ขนาด 50 mg/kg เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์  

โดยนักวิจัยแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ (i) กลุ่ม control หนูได้รับการป้อนเฉพาะน้ ากลั่น (ii) กลุ่ม hypertension (HT)  

หนูได้รับการป้อน L-NAME ขนาด 50 mg/kg ตามด้วยน้ ากลั่น (iii) กลุ่ม HT+neem หนูได้รับการป้อน L-NAME 50 mg/kg 

ตามด้วยสารสกัดดอกสะเดาขนาด 500 mg/kg และ (iv) กลุ่ม HT+captopril หนูได้รับการป้อน L-NAME 50 mg/kg  

ตามด้วยยาลดความดัน captopril ขนาด 20 mg/kg (sigma-aldrich) เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ท่ี 8 หนูทดลองท าให้สลบก่อน 

โดยฉีดยาสลบ sodium pentobarbital ขนาด 50 mg/kg บริเวณหน้าท้อง แล้วท าการ cannulation โดยการใช้ท่อพลาสติก

ขนาดเล็กบรรจุด้วย normal saline ผสม heparin สอดไปยังหลอดเลือดแดงบริเวณขาหนีบ (femoral artery) โดยปลายท่อ

อีกด้านเชื่อมต่อกับตัวตรวจจับแรงดันเลือด (pressure transducer) เชื่อมกับเคร่ือง iWorx เพื่อเปลี่ยนแรงดันเลือด 

เป็นสัญญาณทางไฟฟา้และแสดงผลเป็น blood pressure tracing ด้วยโปรแกรม LabScribe2 ทางจอคอมพวิเตอร์ 

5. การวเิคราะห์ทางสถิต ิ

ผลการทดลองถูกแสดงในรูปค่าเฉลี่ย (Means) ± ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SEM) ข้อมูลการทดลอง

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของระหว่างกลุ่มและภายในกลุ่ม โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ได้แก่ student  

T-test และ  ANOVA ด้วยโปรแกรม GraphPad Prism โดยก าหนดค่าความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญท่ีค่า  

*p-value<0.05 และ **p-value<0.01 
 

ผลการศึกษา 

1. ผลฉับพลัน (acute effect) ของสารสกัดดอกสะเดาต่อการลดความดันโลหิตในหนูความดันโลหิตสูง  

หนูท่ีป้อน L-NAME ขนาด 50 mg/kg/day ทางปากติดต่อกันนาน 8 สัปดาห์ ท าให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น  

โดยค่าความดันโลหิตเพิ่มขึ้นเป็น systolic blood pressure (SBP) เท่ากับ 142±2 mmHg และ diastolic blood pressure 

(DBP) เท่ากับ 103±3 mmHg (n=5-6) จากนั้นน าหนูท่ีเหนี่ยวน าให้มีภาวะความดันโลหิตสูง ด้วย L-NAME (L-NAME 

induced-hypertensive rat) มาศึกษาต่อ พบว่าเมื่อฉีดสารสกัดดอกสะเดา ขนาด 20 และ 40 mg/kg เข้าไปทางหลอด

เลือดด าท าให้ความดันโลหิตลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยสารสกัดดอกสะเดา ขนาด 20 และ 40 mg/kg  

ท าให้ค่า SBP ลดลง 21.71% และ 32.21% และค่า DBP ลดลง 30.56% และ 43.40% ตามล าดับ กล่าวคือ ความดัน

โลหติเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังฉดีสารตา่ง ดังนี้ SBP/DBP ก่อนและหลังฉีดสารตา่ง ๆ ได้แก่  

(i) กลุ่ม hypertension (HT)+Normal saline ฉีด normal saline ในหนูความดันโลหิตสูง ท าให้ความดันโลหิตไม่

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 ท าให้ความดัน

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 ท าให้ความ

ดันโลหิตลดลง คือ SBP/DBP ก่อนฉีดเท่ากับ 149±3/106±4 mmHg และ SBP/DBP หลังฉีดลดลงเท่ากับ 101±13/60±12 

mmHg แสดงดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 ความดันโลหิต (A) systolic blood pressure และ (B) diastolic blood pressure ท่ีเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเมื่อ

ฉีดสารสกัดดอกสะเดา ขนาด 20 และ 40 mg/kg ทางหลอดเลือดด าในหนูความดันโลหิตสูง (hypertensive rats) โดย 

before injection คือ ความดันโลหิตของหนูความดันโลหิตสูงก่อนฉีดสาร และ after injection คือ ความดันโลหิตของหนู

ความดันโลหิตสูงหลังฉีดสาร เปรียบเทียบความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยของภายในกลุ่มระหว่างก่อนฉีดสารและหลังฉีด

สาร ด้วยสถิต ิstudent T-test แสดงคา่เป็น means±SEM (n=4-5), *p<0.05 

 

นอกจากนี้ เมื่อท าการวัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจในหนูความดันโลหิตสูง เปรียบเทียบกันระหว่างก่อนฉีด

สารและหลังฉัดสารพบวา่สารสกัดสะเดาไมท่ าให้ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลง ดังภาพท่ี 2 

 

 
ภาพที่ 2 อัตราการเต้นของหัวใจ (heart rate) เมื่อฉีดสารสกัดดอกสะเดา ขนาด 20 และ 40 mg/kg ทางหลอดเลือด

ด าในหนูความดันโลหิตสูง โดย before injection คือ อัตราการเตน้ของหัวใจของหนูความดันโลหิตสูงก่อนฉีดสาร และ 

after injection คือ อัตราการเตน้ของหัวใจของหนูความดันโลหิตสูงหลังฉีดสาร เปรียบเทียบความแตกตา่งของค่าเฉลี่ย

ของภายในกลุ่มระหว่างก่อนฉีดสารและหลังฉีดสาร ด้วยสถิติ student T-test แสดงค่าเป็น means±SEM (n=4-5), 

*p<0.05 
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2. ผลระยะยาว (chronic effect) ของสารสกัดดอกสะเดาต่อการลดความดันโลหิตสูงในหนูที่

เหนี่ยวน าให้ความดันโลหิตสูงด้วยสาร L-NAME 

 การทดลองนี้ศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิตระยะยาว (chronic effect) ในหนูท่ีได้รับสารสกัด

ดอกสะเดาหรือยาลดความดันโลหิตทางปาก เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ปรากฎผล ดังนี้ (i) หนูกลุ่มควบคุม (negative 

control) ท่ีได้รับการป้อนเฉพาะน้ ากลั่นทางปากในปริมาณ 1  ml/kg ซึ่งเท่ากับปริมาณของสารสกัดกลุ่มอื่น ๆ  

ท่ีหนูได้รับ พบว่าน้ ากลั่นไม่มีผลท าให้ความดันโลหิตหนูเปลี่ยนแปลง โดยเมื่อสิ้นสุดการป้อนน้ ากลั่นในสัปดาห์ท่ี 8  

ท าให้ค่า SBP/DBP เท่ากับ 122±2/85±2 mmHg (n=6) (ii) หนูกลุ่ม hypertension (HT) ได้รับการป้อน L-NAME ขนาด  

50 mg/kg และตามด้วยการป้อนน้ ากลั่น พบว่าเมื่อสิ้นสุดการป้อนในสัปดาห์ท่ี 8 ท าให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นเป็น 

SBP/DBP เท่ากับ 140±3/104±2 mmHg แสดงว่า L-NAME มีผลให้ความดันโลหิตในหนูกลุ่ม HT เพิ่มขึ้นและ 

เมื่อเปรียบเทียบความดันโลหิตของหนูกลุ่ม HT กับกลุ่ม control พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

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 พบว่าเมื่อสิ้นสุดการป้อนในสัปดาห์ท่ี 8 ท าให้ความดัน

โลหิตไม่เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ สารสกัดดอกสะเดาป้องกันความดันโลหิตท่ีเพิ่มขึ้นจากการเหนี่ยวน าของสาร  

L-NAME ซึ่งค่าความดันโลหิตยังคงอยู่ในช่วงปกติ คือ SBP/DBP เท่ากับ 118±2/86±2 mmHg แสดงว่าสารสกัดดอก

สะเดามีฤทธ์ิป้องกันภาวะความดันโลหิตสูง และเมื่อเปรียบเทียบความดันโลหิตของหนูกลุ่ม HT กับกลุ่ม HT+neem 

พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ SBP มี p-value=0.0012 และ DBP มี p-value=0.001 (n=6) 

แสดงว่าสารสกัดดอกสะเดามีผลป้องกันภาวะความดันโลหิตสูง และ (iv) กลุ่ม HT+captopril หนูได้รับการป้อน  

L-NAME 50 mg/kg ตามด้วยยาลดความดันมาตรฐาน captopril ขนาด 20 mg/kg ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม angiotensin-

converting enzyme (ACE) inhibitor (กลุ่มยาลดความดันโลหิตโดยการต้านการท างานของเอนไซม์ ACE ท่ีท าให้หลอด

เลือดหดตัว) พบว่าเมื่อสิ้นสุดการป้อนในสัปดาห์ท่ี 8 ยา captopril ท าให้ความดันโลหิตไม่เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ  

ความดันโลหิต SBP/DBP เท่ากับ 122±4/87±5  mmHg แสดงว่ายา captopril มีผลยั้บยั้งผลของสาร L-NAME  

ท าให้ความดันโลหิตไม่เพิ่มขึ้นและเมื่อเปรียบเทียบความดันโลหิตของหนูกลุ่ม HT กับกลุ่ม HT+captopril พบว่ามีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ SBP มี p-value=0.0019 และ DBP มี p-value<0.0217 (n=6) ดังนั้น สารสกัดดอก

สะเดาและยาลดความดัน captopril มผีลยับยัง้ความดันโลหิตสูงในหนท่ีูเหนี่ยวน าให้มีภาวะความดันโลหิตสูงได ้ดังภาพท่ี 3 
 

 
ภาพที่ 3 ผลระยะยาว (chronic effect) ของสารสกัดดอกสะเดา (500 mg/kg) และยาลดความดัน captopril (20 

mg/kg) เมื่อป้อนทางปาก นาน 8 สัปดาห์ ต่อการลดความดันโลหิต (A) systolic blood pressure และ (B) diastolic 

blood pressure ในหนูท่ีเหนี่ยวน าให้ความดันโลหิตสูง (hypertension) ด้วยสาร L-NAME  
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วิจารณ์และสรุปผล 

จากผลการวิจัยศึกษาฤทธ์ิลดความดันโลหิตของสารสกัดดอกสะเดาในสัตว์ทดลองหนูแรท สายพันธ์ุ wistar  

ท่ีมีความดันโลหิตใกล้เคียงกับมนุษย์ พบว่าสารสกัดดอกสะเดาสามารถลดความดันโลหิตในหนูแรทท่ีมีภาวะความดัน

โลหิตสูงได้ จากการศึกษาผลของสารสกัดดอกสะเดาในหนูความดันโลหิตสูงโดยเหนี่ยวน าหนูความดันปกตใิห้มีความดัน

โลหิตสูงด้วยสาร L-NAME ท่ีเป็น NOS inhibitor ท าให้หลอดเลือดหดตัวและความดันโลหิตเพิ่มขึ้น ดังนั้น เมื่อป้อนสาร  

L-NAME ขนาด 50 mg/kg/day ทางปากติดต่อกันนาน 8 สัปดาห์ หนูจึงมีความดันโลหิต SBP/DBP เพิ่มขึ้นเท่ากับ  

142/103 mmHg ซึ่งเป็นภาวะความดันโลหิตสูงหรือ hypertension stage I (> 140/90 mmHg) จากนั้นให้สารสกัดดอก

สะเดาโดยตรงด้วยการฉีดทางหลอดเลือดด าในหนูท่ีมีภาวะความดันโลหิตสูงดังกล่าว ท าให้ความดันโลหิตลดลงได้อยา่ง

ฉับพลัน กล่าวคือ SBP/DBP ลดลงเหลือ 119/75 mmHg (เมื่อฉีดสารสกัดดอกสะเดา 20 mg/kg) และลดลงเหลือ  

101/60 mmHg (เมื่อฉีดสารสกัดดอกสะเดาขนาด 40 mmHg) และสารสกัดดอกสะเดาไม่มีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ 

จากผลการทดลองดังภาพท่ี 1 และ 2 แสดงให้เห็นชัดเจนว่าสารสกัดดอกสะเดามีผลลดความดันโลหิตในหนูท่ีมี  

ภาวะความดันโลหิตสูง สารสกัดดอกสะเดาจึงสามารถท าให้ความดันโลหิตลดลงจนอยู่ในช่วงความดันโลหิตปกติได้  

จงึอนุมานได้ว่าสารสกัดสะเดาชว่ยลดความดันโลหิตสูงได้ 

ดอกสะเดาเป็นพืชสมุนไพรท่ีนิยมน ามารับประทาน ซึ่งจากการทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดดอกสะเดาไทย 

โดย Kupradinun, P และคณะ (2010) ไม่พบความเป็นพิษเมื่อป้อนสารสกัดดอกสะเดาในหนู นาน 90 วัน โดยขนาดของสาร

สกัดดอกสะเดาท่ีท าให้หนูตายคร่ึงหนึ่ง (LD50) มีค่าสูงกว่า 12 g/kg BW และไม่พบผลการเปลี่ยนแปลงทางจุลชีววิทยาของ

อวัยวะตา่ง ๆ เชน่ สมอง หัวใจ ปอด ตับ ไต ตับออ่น กระเพาะอาหาร ล าไส้ กระเพาะปัสสาวะ เป็นตน้ ผู้วิจัยจึงศกึษาในผล

ของสารสกัดดอกสะเดาเมื่อป้อนสารสกัดดอกสะเดา ขนาด 500 mg/kg ทางปากในหนูท่ีเหนี่ยวน าให้เกิดภาวะความดัน

โลหิตสูงด้วยสาร L-NAME ปรากฏว่าการให้สารสกัดดอกสะเดา ขนาด 500 mg/kg ทุกวัน เป็นระยะเวลานาน 

8 สัปดาห์ สามารถป้องกันการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงได้ ซึ่งพบว่าหนูกลุ่มท่ีให้ L-NAME พร้อมกับสารสกัดดอกสะเดา 

ส่งผลให้ความดันโลหิตไม่ เพิ่มขึ้นหรือควบคุมความดันโลหิตให้ คงอยู่ เป็นปกติ  (ประมาณ 118/86  mmHg)  

ซึ่งเทียบเท่ากับหนูกลุ่มท่ีให้ L-NAME พร้อมกับยาลดความดันโลหิตมาตรฐาน captopril (20 mg/kg) สามารถควบคุมความ

ดันโลหิตให้คงอยู่เป็นปกติ (ประมาณ 122/87 mmHg) ซึ่งเป็นช่วงของความดันโลหิตปกติเช่นเดียวกับความดันโลหิตของหนู

ในกลุ่มหนูความดันโลหิตปกติ ท่ีให้เฉพาะน้ ากลั่น (ประมาณ 122/85 mmHg) ในขณะท่ีหนูกลุ่มความดันโลหิตสูง 

ท่ีให้เฉพาะ L-NAME เป็นระยะเวลานาน 8 สัปดาห์ ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นมากจนมีภาวะความดันโลหิตสูง (ประมาณ 

140/104 mmHg) จึงสรุปได้ว่าสารสกัดดอกสะเดาป้องกันการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงเทียบเท่ากับยาลดความดันโลหิต

มาตรฐาน หรือกล่าวอกีนัยหนึ่งคือสารสกัดดอกสะเดาควบคุมความดันโลหิตได้  

ดอกสะเดาไทย มีสารส าคัญหลักในกลุ่ม phenolic compounds และ flavonoids ได้แก่ rutin และ quercetin ซึ่งเป็น 

สารท่ีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ (antioxidants) (Chaisawangwong W & Gritsanaporn W, 2009) และเป็นสารส าคัญท่ีสามารถลด

ความดันโลหิตได้ โดยกลไกของสารสกัดดอกสะเดาต่อการลดความดันโลหิตในหนูน่าจะเป็นไปในท านองเดียวกับผลของ 

สารสกัดใบสะเดาท่ีมีสารส าคัญในกลุ่ม flavonoids และท าให้หลอดเลือดท่ีแยกจากกระต่ายเกิดการคลายตัว (Khosla, et al., 

2002) จึงส่งผลให้ความต้านทานของหลอดเลือดส่วนปลายลดลง และท าให้ความดันโลหิตลดลงในท้ายท่ีสุด และจากผล 

การทดลองของผู้วิจัยท่ีไมพ่บการเปลี่ยนแปลงของสารสกัดดอกสะเดาตอ่อัตราการเตน้ของหัวใจ จึงเป็นไปได้ว่าสารสกัดดอก

สะเดาท าให้ความดันโลหิตลดลงเนื่องจากกลไกของสารสกัดดอกสะเดาท่ีท าให้หลอดเลือดคลายตัว อย่างไรก็ตาม กลไกท่ี

เกี่ยวข้องกับฤทธ์ิของสารสกัดดอกสะเดาท่ีมีต่อการลดความดันโลหิตนี้ยังตอ้งอาศัยการศกึษาตอ่ไปในอนาคต 
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นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย ์มหาวทิยาลัยนเรศวร ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการใช้เคร่ืองมือ และสถานที่ในการวิจัย ขอบคุณกองบริหาร

งานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับข้อมูลแหล่งทุนวิจัย กองคลัง เจ้าหน้าท่ีวิทยาศาสตร์สาขาสรีรวิทยา   

ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการท าวิจัย  

ท้ายนี้ขอบคุณ บิดา มารดา ครวบครัว และเพื่อนร่วมงานทุกท่าน ท่ีให้ความสนับสนุน และก าลังใจตลอด 
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บทคัดย่อ 

ปัญหานกบุกรุกถ่ายมูลสะสมไว้ตามอาคารและสถานท่ีต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร นอกจากจะสร้างความ

ร าคาญแล้วยังสร้างความกังวลในด้านสุขภาพ เพราะมูลนกท่ีถ่ายออกมาอาจเป็นแหล่งสะสมของจุลินทรีย์ก่อโรคได้ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจหาเชื้อราและยีสต์จากมูลนกบุกรุก 4 ชนิด ท่ีพบในมหาวิทยาลัยคือ นกพิราบป่า  

นกเขาไฟ นกเอี้ยงหงอน และนกกระจอก เก็บมูลนกบุกรุกได้ 42 ตัวอย่าง เพื่อแยกหายีสต์ท่ีคาดว่าเป็น Cryptococcus 

neoformans โดยเพาะเชื้อบนอาหาร SDA และเลือก 5 ตัวอย่างของมูลนกแต่ละชนิดจากตัวแทนสถานท่ีมาแยกเชื้อราบน

อาหาร DRBC ได้เชื้อรา 143 ไอโซเลท ศกึษาทางสัณฐานวิทยาแยกได้ระดับจีนีส 10 จีนัส เชน่ Aspergillus spp., Penicillium 

spp., และ Curvularia spp และระดับสปีชีส์ 6 สปีชีส์  เช่น Aspergillus parasiticus Speare, Penicillum corylophilum 

Dierckx และ Curvularia pallescens Boedijn เป็นต้น ผลทดสอบทางชีวเคมีและเทคนิคทางโมเลกุลพบเป็นยีสต์ 

Cryptococcus  neoformans 1 ไอโซเลตจากมูลนกพิราบ เชื้อราท่ีได้ส่วนใหญ่พบอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ัวไป ส่วนยีสต์ท่ีพบ

สามารถก่อโรคได้โดยเฉพาะในคนท่ีมีภูมคิุ้มกันอ่อนแอ ผลงานวจิัยจะเป็นขอ้มูลในการป้องกันเชื้อราและยีสตใ์นมูลนก

ท่ีอาจก่อโรคได้ และเป็นการป้องกันนกบุกรุกถ่ายมูลตามอาคารและสถานที่ตา่ง ๆ ในมหาวิทยาลัย  
 

ค าส าคัญ:  มูลนกบุกรุก, เชื้อรา, ยสีต ์ 
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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  
 

บทน า 

 การบุกรุกพื้นท่ีป่าไม้โดยฝีมือมนุษย์เพิ่มขึ้นทุกวัน ส่งผลให้เกิดสภาวะโลกร้อน และแหล่งท่ีอยู่ตามธรรมชาติ 

ของสิ่งมีชีวิตถูกท าลาย [1] ท าให้บริเวณท่ีเคยเป็นป่าสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ไป มีความเป็นเมืองมากขึ้น ท าให้นกป่า

บางชนดิท่ีสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมท่ีมคีวามเป็นเมืองสูง สามารถกินอาหารและสร้างรังวางไข่บนสิ่งก่อสร้าง

ของมนุษย์เพื่อแพร่กระจายพันธ์ุได้ เรียกนกเหล่านี้ว่า “นกเมือง (city birds)” โดยนกเมืองบางชนิดมีอัตราการเพิ่มของ

จ านวนประชากรมากขึ้นในแต่ละปี จนสร้างความเสียหายให้กับอาคาร บ้านเรือน และสภาพแวดล้อม ท้ังการถ่ายมูล  

การน าวัสดุต่าง ๆ มาสร้างรังตามช่องว่างของอาคาร เป็นต้น ซึ่งสร้างความสกปรก และเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคชนิด 

ต่าง ๆ  มนุษย์จึงจัดให้นกเมืองท่ีสร้างความเสียหายแก่มนุษย์วา่เป็นนกบุกรุก (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 ซึ่งโดยท่ัวไปจะมีเชื้อจุลินทรีย์หลายชนิดท้ังแบคทีเรีย ไวรัส ยีสต์ และรา  

ซึ่งอาจมท้ัีงก่อโรคและไมก่่อโรคในมนุษย์ได ้

            เชื้อรา (Fungi) เป็นจุลินทรีย์ ท่ีพบได้ท่ัวไปท้ังในดิน น้ า อากาศ หรือในสิ่งมชีวีติท้ังในพืช สัตว ์และคน แบ่งเชื้อราได้ 

2 กลุม่ใหญ่ ตามลักษณะของเซลล์และโคโลนีคือ ราเซลล์เดียวเช่น ยสีต ์(yeasts) และราสาย (mold หรือ mould) ซึ่งอาจก่อ

โรคและแพร่กระจายในกลุ่มผู้ป่วยท่ีมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เนื่องจากโรคติดเชื้อราจะพบในกลุ่มผู้ท่ีมีสุขภาพร่างกายอ่อนแอ 

แต่ก็พบในกลุ่มคนท่ีมีสุขภาพแข็งแรงได้เช่นกัน โรคท่ีเกิดจากเชื้อรามีหลายรูปแบบ เช่น โรคติดเชื้อราท่ีผิวหนัง (โรคกลาก

,เกลื้อน) โรคติดเชื้อราชั้นใต้ผิวหนัง โรคติดเชื้อราตามระบบต่าง ๆ โรคติดเชื้อราฉวยโอกาส [3] ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้แก่  

เด็กทารก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยท่ีได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยท่ีได้รับเคมีบ าบัด ผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือด และผู้ป่วยท่ีติดเชื้อ

ไวรัสเอชไอวี เป็นต้น [4] จากรายงานพบยีสต์ในมูลนกท่ีสามารถก่อให้เกิดโรคได้ เช่น Cryptococcus neoformans เป็นยีสต์ท่ี

สามารถก่อโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Cryptococcosis) เกิดกับปอดและแพร่กระจายไปยังระบบประสาทส่วนกลาง  
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โดยเฉพาะในผู้ท่ีมภีูมิคุ้มกันบกพร่อง สามารถรับเชื้อนี้ได้จากการหายใจเอาสปอร์ของเชื้อเข้าไปในปอดจากแหล่งท่ีมีมูลของ

สัตวปี์กโดยเฉพาะมูลนกพิราบสะสมอยู่ [5] 

 จากรายงานการส ารวจในมหาวิทยาลัยนเรศวร พบนกบุกรุก 4 ชนิด ได้แก่ นกพิราบ นกเขาไฟ นกเอี้ ยง  

และนกกระจอก [6] เมื่อท าการส ารวจพบมูลนกบุกรุกถ่ายมูลสะสมไว้ตามอาคารเรียน ส านักงาน หอพัก โรงพยาบาล 

และสถานท่ีต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งก่อให้เกิดความร าคาญและสร้างความกังวลต่อสุขภาพของผู้ใช้งานและ

ผู้เกี่ยวข้อง  ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาชนิดราและยีสต์ โดยเฉพาะยีสต์ท่ีคาดว่าเป็น C. neoformans  

ในมูลนกบุกรุกท่ีพบในมหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องจากมีจ านวนประชากรนกสูงขึ้นและสร้างความสกปรกเสียหาย  

ให้กับอาคาร สถานท่ีต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อก่อโรคท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

ของผู้อาศัยหรือใชง้านบริเวณท่ีมีมูลนกสะสมอยูไ่ด้ 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 การเก็บตัวอย่างภาคสนาม 

 ท าการส ารวจจุดท่ีพบนกบุกรุก 4 ชนิด คือนกพิราบป่า นกเขาไฟ นกเอี้ยงหงอน และนกกระจอกอาศัย 

อยู่ตามบริเวณต่าง ๆ โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีการใช้งาน มีการสัญจรไปมาของคนท่ัวไปในมหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องจาก

อาจเป็นจุดเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อราจากมูลนก โดยเป็นบริเวณท่ีมีนกเกาะนอน (Roosting site) เพื่อใช้ในการระบุว่ามูลนก

แต่ละจุดนั้นเป็นของนกบุกรุกชนิดใด ในการเก็บตัวอย่างจะเลือกสถานท่ีท่ีสามารถพบนกบุกรุกท้ัง 4 ชนิดอาศัยอยู่ 

เพื่อเป็นตัวแทนของแหล่งตัวอย่าง ท าการเก็บตัวอย่างมูลนกในช่วงเดือน กรกฏาคมถึงสิงหาคม พ.ศ. 2559  

เพื่อเป็นตัวแทนของตัวอย่างมูลนกในช่วงฤดูฝน สุ่มเก็บตัวอย่างมูลนกบุกรุกชนิดละ 5 จุด จ านวน 20 ตัวอย่าง 

น ามาศึกษาชนิดราและแบคทีเรีย และเก็บตัวอย่างจากทุกจุดท่ีพบมูลนกสะสมจ านวน 42 จุด เพื่อแยกเชื้อยีสต์  

โดยเฉพาะการตรวจหายีสต์ C. neoformans น าตัวอย่างท่ีได้มาศึกษาในห้องปฏิบัติการ ในการเก็บตัวอย่างจะใช้ช้อน

สะอาดตักมูลนกท่ีถ่ายสะสมไว้ตามพื้นใส่ในถุงพลาสตกิซิปล็อค ซึ่งขณะเก็บจะท าการปิดปาก จมูกด้วยหน้ากากอนามัย 

และสวมถุงมอืทุกคร้ังเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจได้รับเชื้อจุลินทรีย์ขณะเก็บตัวอยา่ง (ระหวา่งเก็บตัวอยา่งจะท า

การบันทึกข้อมูลทางกายภาพด้านความชื้น อุณหภูมิ  ของสถานท่ีในระหว่างเก็บ และวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของ

ตัวอยา่งในห้องปฏบัิตกิาร ไมไ่ด้แสดงผลการแยกเชื้อแบคทีเรีย และปัจจัยทางกายภาพด้านตา่ง ๆ ในการน าเสนอคร้ังนี้) 

การแยกเชื้อจุลินทรีย์ในห้องปฏิบัตกิาร 

ชั่งตัวอย่างมูลนกใส่ในสารละลาย 0.1% peptone water ผสมให้เข้ากัน ตั้ง ท้ิงไว้ประมาณ 15 นาที  

น าสารละลายท่ีได้ไปท าการเจือจาง และเพาะเลี้ยงโดยการเกลี่ย (spread) ในจานอาหาร Dichloran Rose Bengal 

Chloramphenicol Agar (DRBC) บ่มท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ส าหรับแยกเชื้อรา และยีสต์แยกเชื้อโดยเพาะเลี้ยง

บนอาหาร Sabouraud dextrose agar (SDA) บ่มท่ีอุณหภูม ิ37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3-5 วัน ตรวจนับจ านวนและ

เลือกโคโลนีเชื้อจุลินทรีย์ท่ีแตกต่างกันมาท าการแยกเพื่อให้ได้เชื้อบริสุทธ์ิ แล้วเก็บตัวอยา่งเชื้อบริสุทธ์ิ โดยเชื้อราเก็บ

ในอาหาร Potato dextrose agar (PDA) เพื่อใชใ้นการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา และเชื้อยสีต์เก็บในอาหาร SDA 

ท่ีอุณหภูม ิ4 องศาเซลเซียส ส าหรับใชศ้กึษาคุณสมบัตทิางชวีเคมี และเทคนิคทางโมเลกุลตอ่ไป   

วิธีการจัดจ าแนกเชื้อรา ท าการศึกษาด้วยตาเปล่า (Macroscopic study) โดยศึกษาลักษณะโคโลนีเชื้อรา 

ท่ีเจริญบนจานอาหาร ท้ังลักษณะของผิวหน้าโคโลนี สีของเส้นใย สีของสปอร์ แล้วบันทึกผลด้วยภาพถ่าย จากนั้น

ท าการศึกษาลักษณะโครงสร้างเส้นใยและสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (Microscopic study) ด้วยเทคนิค 

การเพาะเลีย้งเส้นใยบนสไลด์ (slide culture technique)  
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วิธีการจัดจ าแนกยีสต์ C. neoformans น าเชื้อยีสต์บริสุทธ์ิท่ีแยกได้มาเพาะเลี้ยงบนอาหาร SDA เป็นเวลา  

3 วันท่ีอุณหภูมิ 37  องศาเซลเซียส ตรวจดูการสร้าง capsule ภายใต้กล้องจุลทรรศน์  โดยน ามาย้อมด้วยส ีNigrosin 

ทดสอบการเจริญบนอาหารจ าเพาะ โดยน าเชื้อยีสต์มาเพาะเลี้ยงบนอาหาร Caffeic acid agar และ Urea agar base 

ด้วยวิธีการ streak plate บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 3-5 วัน เพื่อดูความสามารถในการเจริญและการสร้าง

เอนไซม์ย่อยอาหารทดสอบ ยนืยันผลการจัดจ าแนกยีสต์ดว้ยเทคนิคทางโมเลกุล โดยน าตัวอยา่งยสีตท่ี์สร้างแคปซูลได้ 

มาท าการสกัด และเพิ่มปริมาณ DNA ด้วยชุด KOD FX Neo ของบริษัท TOYOBO และเพิ่มปริมาณ DNA เป้าหมายใน

ส่วน 26S rDNA บริเวณ D1/D2 ด้วยเครื่อง เทอร์มอไซเคลอร์ (thermocycler หรือ PCR machine) โดยใช ้ไพรเมอร์ NL1 

(GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAG) และ NL4 (GGTCCGTGTTTCAAGACGG) ตรวจสอบ DNA ท่ีได้โดยวิธีอะกาโรส

เจลอิ เล็กโตรโฟรีซีส เทียบกับยีสต์  C. neoformanns ท่ี เ ป็นตัวควบคุมบวก และหาล าดับเบสของดี เอ็นเอ 

ด้วยเครื่อง DNA sequencing โดยส่งให้บริษัท Macrogen ประเทศเกาหลี 
 

ผลการศึกษา 
 จากการส ารวจและเก็บตัวอย่างมูลนกบุกรุกท้ัง 4 ชนิด คือ นกพิราบ นกเขาไฟ นกกระจอก และนกเอี้ยง

หงอน จากอาคารสถานท่ีตา่ง ๆ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่าแหล่งอาศัยของนกบุกรุกทั้ง 4 ชนิด กระจายตัวอยูท่ั่ว

มหาวทิยาลัย นกท่ีมีการกระจายตัวอยูอ่าศัยมากท่ีสุดจากบริเวณท่ีส ารวจพบท้ังหมด 42 จุด คือ นกพริาบพบ 15 จุด 

และแหล่งมูลนกอื่น ๆ ได้แก่ นกเขาไฟ นกเอี้ยงชนิดละ 10 จุด และนกกระจอก 7 จุด โดยจุดท่ีพบนกพิราบตาม

ธรรมชาติมักอาศัยท ารังและถ่ายมูลตามบริเวณอาคารหรือซอกมุมตึก นกเขาไฟและนกกระจอก พบมีแหล่งอาศัยท า

รังและมีการถ่ายมูลท้ิงไว้ท่ัวไป ส่วนนกเอี้ยงหงอนเป็นนกท่ีอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่จะอาศัยเกาะนอนตามต้นไม้ 

และส่งเสียงร้องในตอนเย็น และถ่ายมูลเป็นจ านวนมากตามใตต้น้ไม้อาศัย  

การคัดแยกและจัดจ าแนกเชื้อรา       

           จากตัวอย่างมูลนกบุรุกท้ัง 4 ชนิด ๆ ละ 5 ตัวอย่างท่ีน ามาแยกและศึกษาชนิดเชื้อราในคร้ังนี้ สามารถคัดแยกเชื้อ

ราท่ีมีลักษณะโคโลนีแตกต่างกันได้ 143 ไอโซเลท โดยเป็นตัวอย่างท่ีแยกได้จากมูลนกพิราบ 27 ไอโซเลท นกเขาไฟ  

21 ไอโซเลท นกกระจอก 83 ไอโซเลท และนกเอี้ยง 12 ไอโซเลท  เมื่อศึกษาโดยวิธี macroscopic และ microscopic study  

จัดจ าแนกเชื้อราจากมูลนกตา่ง 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

จัดจ าแนกได้ในระดับสปีชีส์ 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 เนื่องจากเป็นเชื้อท่ีสร้างเพียง

เส้นใยอยา่งเดียว ไมพ่บการสร้างสปอร์แบบไม่อาศัยเพศ (asexual spore) ตัวอยา่งเชื้อราท่ีพบในมูลนกแสดงดังภาพท่ี 1  
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ภาพที่ 1 ตัวอยา่งโคโลนรีาและลักษณะสปอร์ใต้กลอ้งจุลทรรศน์ (40X) ท่ีพบในมูลนก 

Penicillium spp. (ก, ข) และ Aspergillus spp. (ค, ง) 
 

การศกึษาเชื้อราในมูลนกบุกรุกซึ่งเป็นตัวอยา่งมูลนกท่ีเก็บในช่วงฤดูฝนนี้ พบวา่เชื้อราท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดได้แก่ 

เชื้อราในจีนัส Aspergillus spp.รองลงมาคือ Penicillium spp. และ Curvularia spp. ตามล าดับ ซึ่งราเหล่านี้จัดเป็นเชื้อท่ี

สามารถพบอาศัยได้ตามธรรมชาติท่ัวไป เช่น ตามพื้นดิน และตามสถานท่ีต่างๆ เช่นเดียวกับการศึกษาของสุจิตรา และ

คณะ [7] ท่ีรายงานว่าราท่ีพบมากในดิน ได้แก่ Aspergillus และ Penicillium เป็นตน้ นอกจากนี้ยังสามารถพบในมูลนกชนิด

อื่น ๆ ได้ เช่น ในมูลนกนางแอ่น และนกแอ่น [8] เนื่องจากเช้ือราสามารถเจริญได้ดีในพื้นท่ีท่ีมีความชื้น มีอุณหภูมิอยู่ 

ในชว่ง 25-30 องศาเซลเซียส โดยจ านวนและเชื้อราชนดิตา่งๆท่ีแยกได้จากมูลนกบุกรุกแต่ละชนดิแสดงได้ดังตารางท่ี 1  
 

ตารางที ่1 เชื้อราที่จัดจ าแนกได้ในมูลนกบุกรุกท้ัง 4 ชนดิ 

ชนิดของเชื้อ นกพิราบ นกเขาไฟ นกกระจอก นกเอี้ยงหงอน 

Aspergillus spp. 12 5 44 2 

   Aspergillus parasiticus Speare - 1 2 - 

Penicillium spp. 3 5 13 1 

   Penicillium corylophilum Dierckx - 4 5 - 

Phialophora spp. - - - 1 

Mucor spp. 1  1 3 

   Mucor microspores - - 1 1 

Fusarium spp. 4 4 - 2 

Curvularia spp. 6 - 11 2 

    Curvularia pallescens Boedijn    1 - - - 

    Curvularia lunata Boedijn - 1 - - 

Cephaliophora tropica Thaxter - 1 - - 

Trichoderma spp. - - 3 - 

Pythium spp. - - 1 - 

Rhizopus spp. - - 2 - 

รวม 27 21 83 12 

  Penicillium 

spp. 

  Aspergillus 

spp. 

ก ข 

ค ง 
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การคัดแยกและจัดจ าแนกเชื้อยสีต์  

ในการเก็บตัวอย่างมูลนกบุกรุกท้ัง 4 ชนิด จากอาคารสถานท่ีต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยจ านวน 42 ตัวอย่าง  

เพื่อแยกและตรวจหายีสต์โดยเฉพาะยีสต์ C. neoformans ได้จากมูลนกพิราบ 15 ตัวอย่าง มูลนกเขาไฟ 10 ตัวอย่าง 

มูลนกกระจอก 7 ตัวอย่าง และมูลนกเอ้ียง 10 ตัวอย่าง ซึ่งจากรายงานการศึกษาที่ผ่านมา พบวา่แหล่งธรรมชาติท่ีพบ

เชื้อยสีตช์นิดนี้มากที่สุดอยู่ในมูลสัตวปี์กตา่ง ๆ ได้แก่ มูลนกพริาบ มูลนกเขา มูลนกหงสห์ยก และมูลไก่ เป็นต้น [9] 

ผลการแยกเชื้อยีสต์จากตัวอย่างมูลนกบุกรุกได้ยีสต์ 440 ไอโซเลท เมื่อน ามาย้อมด้วยสี Nigrosin เพื่อดู

ความสามารถในการสร้างแคปซูล ได้เชื้อท่ีมีลักษณะคล้ายการสร้างแคปซูล 8 ไอโซเลท โดยเป็นยีสต์ท่ีแยกได้จาก 

มูลนกกระจอก 4 ไอโซเลท (BA7, BX14, BRn9, BRn14) นกเขาไฟ 1 ไอโซเลท (FKn10) นกพิราบ 2 ไอโซเลท (PP8, 

PV1) และนกเอีย้ง 1 ไอโซเลท (Wn7) ตัวอย่างโคโลนเีชื้อ และการสร้างแคปซูลแสดงดังภาพท่ี 2  
 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 2 ลักษณะโคโลนยีสีตบ์นจานอาหาร SDA และการสร้างแคปซูลของเชื้อ CN (ก, ข) และ PP8 (ค, ง) 
 

เมื่อทดสอบการเจริญของยีสตท้ั์ง 8 ไอโซเลทบนอาหาร caffeic acid agar และ urea agar base พบว่า ยีสตไ์อโซเลท 

PP8 สามารถเจริญ เปลี่ยนสีโคโลนีเป็นสีน้ าตาลด าบนอาหาร caffeic acid agar ได้ เนื่องจากเชื้อมีการสร้างเอนไซม์  

phenol oxidase และเมื่อเลี้ยงเชื้อในอาหาร urea agar base พบเชื้อสามารถเจริญและสร้างเอนไซม์ urease ได้ เนื่องจาก 

มีการเปลี่ยนสีอาหารจากสีเหลืองเป็นชมพู  ท าการทดสอบยืนยันผลการจัดจ าแนกยีสต์ด้วยเทคนิคทางโมเลกุล  

พบว่ายีสต์ทุกไอโซเลทท่ีเลือกมีขนาดแถบ DNA อยู่ในช่วง 600 bp ซึ่งเป็นบริเวณดียวกับแถบ DNA ของเชื้อ C. neoformanns 

(CN ; ตัวควบคุมบวก) ดังภาพท่ี 3 ซึ่งเมื่อน าตัวอย่าง DNA ท่ีได้ส่งบริษัท Macrogen ประเทศเกาหลี เพื่อท า DNA sequencing 

และเทียบสาย DNA ท่ีได้กับฐานข้อมูล NCBI เพื่อตรวจสอบชนิดของยีสต์ พบว่าสามารถจัดจ าแนกยีสต์ได้ดังตารางท่ี 2  

ส่วนยีสต์ไอโซเลท Bx14 และ BA7 (เลนท่ี 2 และ 3 ในภาพท่ี 3) ไม่สามารถเพิ่มปริมาณ DNA แล้วตรวจสอบได ้

ด้วยอะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟรีซีสได้ประกอบกับจากผลการทดสอบการเจริญบนอาหารทดสอบให้ผลท่ีต่างจากยีสต์ CN  

ท่ีเป็นตัวควบคุมบวก จึงไมท่ า DNA sequencing 

  

ก ข 

ค ง 

CN 

PP8 
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ภาพที ่3 ผลการตรวจ DNA โดยวธีิอะกาโรสเจลอเิล็กโตรโฟรีซีส 

M คือ Marker  1. CN (ตัวควบคุมบวก)      2. Bx14         3. BA7  4. FKn10 

5. BRn9  6. BRn14  7. WT7        8. PP8 9. PV1 
 

ตารางที่ 2 ผลการจ าแนกชนิดยีสต์ดว้ยเทคนิคทางโมเลกุล  

รหัส เชื้อ Total 

score 

Query 

cover 

E value Ident Accession 

CN Cryptococcus neoformans culture-

collection CBS:10496 

1029 100% 0.0 100% KY107225.1 

FKN10 Trichosporon asahii isolate XS3 1025 100% 0.0 100% KY000088.1 

BRN9 Pichia kudriavzevii isolate DE3 969 100% 0.0 99% KY296068.1 

BRN14 Candida tropicalis strain CMC_1953 1027 100% 0.0 100% MF767877.1 

WT7 Trichosporon asahii isolate XS3  1025 100% 0.0 100% KY000088.1 

PP8 Cryptococcus neoformans isolate VN-

N426 

1029 100% 0.0 100% MF593935.1 

PV1 Trichosporon asahii strain A-76 554 93% 1e-153 86% KX806575.1 
 

วจิารณ์และสรุปผล 

จากการศึกษาชนิดของเชื้อราในมูลนกบุกรุกภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรได้แก่ นกพิราบ นกเขาไฟ นกกระจอก 

และนกเอี้ยง สามารถแยกเชื้อราได้ 143 ไอโซเลท จัดจ าแนกได้ระดับจีนัส 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

ท่ีพบมากท่ีสุดคือ Aspergillus spp. รองลงมาคือ Penicillium spp. เชื้อราท่ีแยกได้ส่วนใหญ่เป็นเชื้อราท่ีสามารถพบได้ตาม

ธรรมชาติท่ัวไป มักไม่ก่อโรคกับคนท่ีมีร่างกายแข็งแรง และจากผลการทดสอบยีสต์ พบว่าได้ยีสต์ไอโซเลทท่ีให้ 

ผลการทดสอบทางชีวเคมีและเทคนิคทางโมเลกุลเหมือนกับเชื้อ  C. neoformanns 1 ไอโซเลท คือเชื้อยีสต์ไอโซเลท PP8 

เนื่องจากมูลนกท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังนี้ ได้จากการเก็บตัวอย่างมูลนกท่ีมีการถ่ายมูลสะสมไว้ตามอาคารสถานท่ี ท่ีไมไ่ด้รับ

การดูแลรักษาความสะอาด ท าให้ได้ตัวอย่างมูลนกท่ีอาจมีความเก่าใหม่ปะปนกัน จึงท าให้การศึกษาคร้ังนี้ไม่สามารถ

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1102643655
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1102643655
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1102643655?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=3&RID=XSJ8HK1C015
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1202132865
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1202132865?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=XF3P8XXH014
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1240212752
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1240212752?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=XF4C2S13015
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1236899971
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1236899971?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=XF4SY0XJ014
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1202132865
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1202132865?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=XF4XJY9M014
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1227482706
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1227482706
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1227482706?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=XF52T58C015
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1063302510
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1063302510?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=XF5AC432014
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บอกได้ว่าเชื้อราและยสีต์ท่ีพบมปีริมาณ และชนดิแตกตา่งกันอยา่งไร และในการศกึษาวจิัยในคร้ังนี้ ตอ้งการมุง่เนน้ให้เกิด

การดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานท่ีท่ีมีการใชง้านของมนุษย ์เพื่อให้ปลอดจากมูลนกซึ่งสามารถเป็นแหล่งสะสม

ของเชื้อจุลินทรียท่ี์พบในมูลนกเอง หรือจุลินทรีย์ท่ีพบได้ท่ัวไปในสิ่งแวดล้อมท่ีอาจมีปริมาณและชนดิท่ีหลากหลายขึ้นเมื่อ

สะสมในมูลนกท่ีมีการถ่ายท้ิงไว ้  

ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ พบเชื้อราจากมูลนกบุกรุกท่ีอาจก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ได้ เช่น Aspergillus spp.  

ซึ่งเป็นเชื้อฉวยโอกาส โดยผู้ท่ีจะเป็นโรคส่วนใหญ่มักมีบาดแผล หรือได้รับสปอร์ของเชื้อเข้าไปโดยตรงทางการหายใจ  

ส่วนยีสต์เมื่อจัดจ าแนกแล้วม ี1 ไอโซเลท ท่ีเหมือน C. neoformans โดยเป็นตัวอย่างท่ีแยกได้จากมูลนกพริาบ ซึ่งในรายงาน

การศึกษาส่วนใหญ่ก็พบว่ามักพบยีสต์สายพันธ์ุนี้ในมูลนกพิราบเช่นเดียวกัน [10, 11] C. neoformans เป็นยีสต์เซลล์เดียว 

สืบพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศโดยการแตกหน่อ (budding) พบได้ในธรรมชาติโดยเฉพาะในมูลนก และดินท่ีปนเป้ือนมูลนก  

เช่น นกเขา นกพิราบ นกหงษ์หยก เป็นต้น เป็นเชื้อท่ีทนทานมีอายุหลายปีในสิ่งแวดล้อมและพบได้ท่ัวโลก มีหลาย 

สายพันธ์ุ ในประเทศไทยสายพันธ์ุท่ีก่อโรคคือ C. neoformans var. neoformans เชื้อจะอาศัยในหลอดอาหารและล าไส้นก 

เมื่อนกถ่ายมูลออกมาจึงอาจมีเชื้อนี้ออกมาด้วย คนเป็นโรคได้เพราะหายใจรับเชื้อเข้าไป ถ้าร่างกายแข็งแรงก็จะก าจัดเชื้อ

ออกไปได้ แต่ผู้ท่ีมีความผิดปกติของภูมิร่างกาย โรคสามารถแพร่กระจายไปอวัยวะต่าง ๆ ได้ [12] ดังนั้นจึงควรมี 

การป้องกัน และระวังการสะสมของมูลนกโดยเฉพาะสถานท่ีท่ีมีบุคคลเข้าไปใช้งาน ซึ่งจะมีโอกาสได้รับเชื้อสูง จึงต้อง

หลีกเลีย่งโอกาสท่ีจะได้รับเชื้อ และหมั่นดูแลรักษาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมให้ปลอดจากมูลนก และป้องกันการเข้า

อาศัยและการสะสมของมูลนก รวมท้ังดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ 
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ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดหยาบ Eryngium foetidum และ Apium graveolens  

Antibacterial activities of Eryngium foetidum and Apium graveolens crude extracts  
 

นวิยา ต๊ะติ๊บ1 และ ศริิกาญจน์ สันพา1* 

Nawiya Tatib 1 and Sirikarn Sanpa1* 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการต้านแบคทีเรียของผักชีฝร่ังและขึ้นฉ่ายในการยับยั้งการเจริญ

ของเชื้อทดสอบ; Escherichia coli, Bacillus cereus, Shigella sp., Bacillus subtilis, Proteus vulgaris, Staphylococcus epidermidis, 

Staphylococcus aureus, Salmonella sp., Pseudomonas aeruginosa, Vibrio cholerae และ Vibrio parahaemolyticus โดยใช้ตัว

ท าละลายได้แก่ 95% เอทานอลและน้ า ท าการทดสอบ ประสิทธิภาพการยับยัง้เชื้อแบคทีเรียด้วยวธีิการ disc diffusion, agar 

well diffusion และ microdilution ผลการทดสอบพบว่า วิธีการ disc diffusion และวิธีการ agar well diffusion มีขนาดของโซนใส

ตัง้แต ่7.00 - 19.83 มลิลิเมตร และ 6.83 - 13.00 มลิลิเมตร ตามล าดับ ซึ่งสารสกัดให้ผลการยับยัง้การเจริญสูงสุดต่อเชื้อ 

V. cholerae และ V. parahaemolyticus  ค่าความเข้มข้นต่ าสุดในการยับยั้งเชื้อ (MIC) และความเข้มข้นต่ าสุดในการฆ่าเชื้อ 

(MBC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.49 ถึง 250 mg/ml และ 0.49 ถึง > 250 mg/ml ตามล าดับ โดยผลการทดสอบคร้ังนี้ชี้ให้เห็นว่า

สารสกัดของผักชีฝร่ังและขึ้นฉ่ายท่ีสกัดด้วยตัวท าละลายเอทานอลมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้สูงกว่า 

สารสกัดด้วยน้ า 

ค าส าคัญ:  สารสกัดสมุนไพร, ฤทธ์ิต้านเชื้อแบคทเีรีย, พชืตระกูลผักชี, ขึน้ฉ่าย, ผักชฝีร่ัง 

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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บทน า 

            ปัจจุบันโรคติดเชื้อยังเป็นปัญหาท่ีส าคัญของท่ัวโลกและมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโรคท่ีเกิดจาก

การดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อจุลินทรีย์ต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อการรักษาอย่างมาก ดังนั้นการหายาปฏิชีวนะชนิด

ใหม่ขึ้นมาเพื่อรักษาโรคแทนการใช้ยาเดิมจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคัญมาก แต่ผลท่ีตามมาภายหลังคือ ปัญหาการดื้อยา  

ของเชื้อ และในขณะเดียวกันก็มีการอุบัติของโรคชนิดใหม่ขึ้นมา ภายหลังมานี้การศึกษาเพื่อคัดกรองหาสารออกฤทธ์ิ

ทางชีวภาพจากพืชหรือสิ่งมีชีวิตได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก [1] โดยสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากแหล่งท่ีแตกต่าง

กันจะมีคุณสมบัติท่ีแตกต่างกัน ซึ่งอาจน าไปสู่การค้นพบสารชนิดใหม่ท่ีมีความสามารถในการต้านเชื้อก่อโรค  

และการมีองค์ประกอบทางเคมีท่ีส าคัญจะชี้ให้เห็นถึงการมีคุณสมบัติท่ีเป็นสารชีวกิจกรรม (bioactive) และน าไปสู ่

การน าไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และน ามาทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบันหรือสารเคมีสังเคราะห์เพื่อหลีกเลี่ยง

อันตรายจากสารตกค้างในการรักษา [2-3]  

             ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมลีักษณะภูมปิระเทศท่ีมคีวามหลากหลายทางชีวภาพ มจี านวนชนิดของพชื สัตว์ 

รวมไปถึงจุลชีพตา่ง ๆ มากมาย เป็นแหล่งทรัพยากรท่ีส าคัญในการศึกษาถึงสารออกฤทธ์ิทางชวีภาพ รวมไปถึงพชืผัก

สวนครัว ซึ่งเป็นพืชท่ีมีความสัมพันธ์กับการด ารงชีวิตของมนุษย์มาช้านานแล้ว กล่าวคือ ได้มีการน าพืชผักมาใช้เป็น

อาหาร ตลอดจนใช้เป็นยารักษาโรค ซึ่งช่วยในลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ยา และวัตถุดิบในการผลิตยาแผน

ปัจจุบันได้ การใช้ผักสวนครัวในการรักษาโรคต่าง ๆ นั้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้ แข็งแรง เพิ่มภูมิคุ้มกันโรค 

และช่วยลดอันตรายจากผลข้างเคียงของการใช้ยาแผนปัจจุบัน นอกจากนี้ยังสามารถหาได้ง่าย เป็นท่ีรู้จักและนิยม

ปลกูอยู่ท่ัวไป ซึ่งหลายๆงานวจิัยในปัจจุบันพบวา่สารชนดิตา่ง ๆ ท่ี เป็นสว่นประกอบท่ีอยูใ่นพืชเป็นแหล่งส าคัญในการ

น ามาใชต้อ่สูก้ับอาการเจ็บป่วยและปอ้งกันโรคได้เป็นอยา่งดี [4] 

            ส าหรับพืชสกุล Apiaceae  หรือท่ีรู้จักกันท่ัวไปว่าเป็นพืชตระกูลผักชี  ซึ่งในประเทศไทยนัน้นิยมน ามาใช้เป็น

เคร่ืองเคียง กับแกล้ม และนิยมในการใช้เป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารอยู่แล้ว  เนื่องจากหาง่าย กลิ่นหอมและ 

ให้รสชาติดี ท าให้ในหลายพื้นท่ีนิยมปลูกไว้รับประทานเอง เพราะพืชตระกูลนี้ปลูกง่ายและเจริญได้ในระยะเวลาสั้น ๆ  

จึงท าให้นักวิจัยสนใจในการศึกษาถึงองค์ประกอบทางเคมแีละคุณสมบัติตา่ง ๆ ท่ีมีผลต่อการรักษาโรค ภายหลังจึงได้

มีการศึกษาถึงฤทธ์ิการต้านเชื้อจากสารสกัดจากพืชตระกูลผักชีอยู่หลากหลายงานวิจัย และพบว่ามีสารท่ีมี

ประสิทธิภาพดีในการควบคุมการเจริญของแบคทีเรียอยู่หลายชนิด ผักตระกูลผักชีจึง เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างท่ีน่าสนใจ

ต่อการน ามาศึกษาความสามารถในการต้านเชื้อแบคทีเรีย ดังนั้น การศึกษาในคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาร

สกัดหยาบจากพืชตระกูลผักชี ได้แก่ ผักชีฝร่ังและขึ้นฉ่าย ต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ ท้ังนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางใน  

การรักษาโรคท่ีเกิดจากแบคทีเรีย เป็นการสนับสนุนให้มีการน าผักสวนครัวไทยท่ีมีอยู่อย่างแพร่หลายในท้องถิ่นมา  

ใชใ้ห้เกิดประโยชน ์และเป็นแนวทางในการพัฒนาเป็นยารักษาโรคเพ่ือลดการใชส้ารเคมีและยาปฏิชีวนะ 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. การเตรยีมพืชตวัอย่าง 

            น าตัวอย่างพืชท่ีต้องการศึกษา ได้แก่ ผักชีฝร่ังและขึ้นฉ่าย มาล้างท าความสะอาด ผึ่งให้แห้ง จากนั้นน ามา

บดหรือหั่นเป็นช้ินเล็ก ๆ โดยพชืท้ังสองชนดิใช้ส่วนของกา้นและใบ เก็บรักษาไว้ในบีกเกอร์ห่อหุ้มดว้ยฟอยด์ จนกว่าจะ

มกีารใช้งาน  
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 2. การสกัดสารออกฤทธิ์ของพืช 

  การสกัดใช้ตัวท าละลายสองประเภท ได้แก่ 95% เอทานอลและน้ า โดยการผสมพืชตัวอยา่ง 50 กรัม ต่อตัว

ท าละลายปริมาตร 500 มิลลิลิตร หรือคิดเป็นอัตราส่วนพืชต่อตัวท าละลายเป็น 1:10 หมักท่ีอุณหภูมิห้อง 24 ชั่วโมง 

เมื่อครบตามระยะเวลา ใช้ผ้าขาวบางกรอกเพื่อแยกเศษของพืชออกจากตัวท าละลาย ท า เช่นนี้จนครบ 3 คร้ัง 

ของเหลวท่ีได้จากการกรองเรียกว่า สารสกัดหยาบ จากนั้นน าสารสกัดท่ีได้ไประเหยจนแห้งแล้วให้เก็บไว้ในขวดสีชา

และเก็บท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสจนกวา่จะมีการใชง้าน 

  3. การทดสอบสารต้านฤทธิ์จุลินทรีย์ 

             3.1 วิธี disc diffusion method 

             ใชส้ าลีกา้นฆา่เชื้อจุ่มลงในอาหาร Mueller Hinton Broth (MHB) ที่มเีชื้อท่ีปรับความขุ่นของเชื้อให้เท่ากับ McFarland 

NO. 0.5 มาเกลี่ยลงบนอาหาร Mueller Hinton Agar (MHA) รอให้ผิวหน้าแห้ง จากนั้นดูดสารสกัดท่ีมีความเข้มข้นต่าง ๆ  

ได้แก่ 100, 200 และ 300 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ลงบน paper disc ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 

มลิลิเมตร โดยมนี้ ากลั่น และเอทานอล เป็น Negative  control และใชย้าตา้นจุลชพี Tetracyclin ความเข้มข้น 30 มลิลิกรัมต่อ

มิลลิลิตร เป็น Positive control ปล่อยไว้ให้แห้ง วาง paper disc บนผิวหน้าอาหารท่ีท าการลงเชื้อไว้ จากนั้นน าไปบ่มท่ี

อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง วัดเส้นผ่านศูนยก์ลางของโซนใสท่ีเกิดขึ้นท าการทดลองซ้ าสามคร้ัง 

             3.2 วิธี agar well diffusion method 

             ใช้ส าลีก้านฆ่าเชื้อจุ่มลงในอาหาร MHB ท่ีมีเชื้อท่ีปรับความขุ่นของเชื้อให้เท่ากับ McFarland NO. 0.5 มาเกลี่ยลง

บนอาหาร MHA รอให้ผิวหน้าแห้ง ใช้ cork borer ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตรเจาะบนผิวอาหารลงไป จากนั้นหยด

สารสกัดความเข้มข้นตา่ง ๆ ปริมาตร 40 ไมโครลิตร ลงในหลุม โดยมนี้ ากลัน่ และเอทานอล เป็น Negative control และใช้ยา

ตา้นจุลชพี Tetracyclin ความเข้มข้น 30 มลิลิกรัมตอ่มลิลิลิตร เป็น Positive control รอประมาณ 5-10 นาที จากนัน้น าไปบ่ม

ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง วัดเส้นผ่านศูนยก์ลางของโซนใสท่ีเกิดขึน้ ท าการทดลองซ้ าสามคร้ัง 

             3.3 การศึกษาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ (Minimal inhibitory 

concentration: MIC) และความเข้มข้นต่ าสุดทีส่ามารถฆ่าเชื้อทดสอบ (Minimal bactericidal concentration: 

MBC) ของสารสกัด 

              ค่า MIC เป็นค่าของสารสกัดความเข้มข้นต่ าท่ีสุดในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ ซึ่งจะท าให้ทราบปริมาณสารสกัด

อย่างน้อยท่ีสุดท่ีมีผลต่อากรเจริญของเชื้อ การตรวจสอบหาค่า MIC ตามวิธีมาตรฐานของ CLSI (Cockerill et al., 2012)  

โดยใช้ความเข้มข้นสารสกัดระหว่าง 0.49-500 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ท าการเจือจางสารสกัดความเข้มข้น 500 มิลลิกรัม

ตอ่มลิลิลิตร ด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อ MHB ใน 96-well microtiter plate โดยใชป้ริมาณของสารสกัดและปริมาณอาหารเพาะเชื้อ

อยา่งละ 50 ไมโครลิตร สารสกัดมคีวามเข้มข้นสุดท้าย เท่ากับ 250, 125, 62.50, 3.13, 15.63, 7.81 , 3.91, 1.95, 0.98 และ 

0.49 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ จากนั้นเติมเชื้อทดสอบ ความเข้มข้น 105 CFU/ml ใส่ลงในสารสกัดทุกความเข้มข้น 

ปริมาตรหลุมละ 50 ไมโครลิตร น าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง สังเกตความขุ่นใสในแต่ละ

หลุม เติม resazurin ลงในทุกหลุม ปริมาตรหลุมละ 10 ไมโครลิตร การอ่านผลหากไม่มีการเจริญของเชื้อสีของ resazurin  

จะเป็นสีน้ าเงินหรือสีม่วง แต่หากมีการเจริญของเชื้อสีของ resazurin จะเป็นสีชมพู จากนั้นใช้ห่วงถ่ายเชื้อแตะสารละลาย

จากหลุมทดสอบทุกความเข้มข้นของสารสกัดมาเลี้ยงบนอาหารเพาะเชื้อ MHA แล้วน าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ท าการอา่นค่า MBC จากความเข้มข้นของสารละลายต่ าสุดในหลุมทดสอบท่ีไม่พบการเจริญของเชื้อบน

อาหารเพาะเชื้อ ท าการทดลองซ้ าสามคร้ัง [5]  
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ผลการศึกษา 

 1. ผลการสกัดสมุนไพร 
  การสกัดสารสกัดจากพืชท่ีมนี้ าหนักแห้ง 50 กรัม พบว่าได้ปริมาณสารสกัดหยาบจากผักชีฝร่ังท่ีสกัดด้วย

ตัวท าละลายน้ า เท่ากับ 2.45 กรัม และตัวท าละลายเอทานอล 1.87 กรัม คิดเป็น 4.9% และ 3.74% ตามล าดับ และ

สารสกัดหยาบจากขึ้นฉ่ายท่ีสกัดด้วยตัวท าละลายน้ า เท่ากับ  9.62 กรัมและตัวท าละลานเอทานอล เท่ากับ 7.28 

กรัม คิดเป็น 19.24% และ 14.56% ตามล าดับ 

             1.1 การทดสอบฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรีย ด้วยวิธกีาร disc diffusion method 

             จากการศึกษาการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคของสารสกัดท่ีความเข้มข้นแตกต่างกัน ด้วยวิธีการ disc 

diffusion method (ภาพท่ี 1 และ 2) สารสกัดจากพืชท่ีสกัดด้วยเอทานอล ท่ีความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 

สารสกัดจากผักชีฝร่ังสามารถยับยั้ง 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 ตามล าดับ ส าหรับสารสกัดจากขึ้นฉ่าย 

สามารถยับยัง้ได้เพยีง B. cereus, B. Subtilis, V. cholerae และ V. parahaemolyticus เชน่กัน โดยมีขนาดโซนใสเท่ากับ 

8.33±0.47, 11.33±0.47, 16.67±1.25 และ 13.33±1.18 มลิลเิมตร ตามล าดับ  

             ท่ีความเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สารสกัดจากผักชีฝ ร่ังสามารถยับยั้ 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 ตามล าดับ ส าหรับสารสกัดจากขึ้นฉ่าย สามารถยับยัง้ได้เพยีง 

B. cereus, Shigella sp., B. subtilis, V. cholera และ V. parahaemolyticus เชน่กัน โดยมีขนาดโซนใสเท่ากับ 7.83±0.24, 

12.67±0.94,  11.00±0.82, 19.83±1.03 และ 9.67±1.65 มลิลเิมตร ตามล าดับ  

             ท่ีความเข้มข้น 300 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สารสกัดจากผักชีฝ ร่ังสามารถยับยั้ 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 ตามล าดับ ส าหรับสารสกัดจาก

ขึ้นฉ่ายสามารถยับยั้งได้เพียง B. cereus, Shigella sp., B. subtilis, V. cholerae และ V. parahaemolyticus เช่นกัน  

โดยมีขนาดโซนใสเท่ากับ 8.83±0.85, 9.67±0.47, 11.00±0.71, 13.33±0.47 และ 8.50±0.41 มลิลเิมตร ตามล าดับ 

            ส่วนสารสกัดด้วยน้ า  ท่ีคว ามเข้มข้น 100, 200 และ 300 มิลลิก รัมต่อมิลลิลิตร สารสกัด 

ผักชีฝร่ังไมส่ามารถยับยั้งแบคทีเรียทุกชนิดท่ีน ามาทดสอบ ส าหรับสารสกัดจากขึ้นฉ่าย ท่ีความเข้มข้น 100 มิลลิกรัม

ตอ่มิลลิลติร สามารถยับยัง้ได้เพยีง B. cereus และ V. cholerae โดยมีขนาดโซนใสเท่ากับ 9.67±0.47 และ 7.33±0.47 

มิลลิ เมตร ตามล าดับ ท่ีความเข้มข้น 200 มิลลิก รัมต่อมิลลิลิตร สามารถยับยั้ ง  B.  cereus, V.  cholerae  

และ V. parahaemolyticus โดยมีขนาดโซนใสเท่ากับ 8.67±0.94, 8.33±0.94 และ 8.17±0.24 มิลลิเมตร ตามล าดับ 

และท่ีความเข้มข้น 300 มลิลกิรัมตอ่มิลลิลติรสามารถยับยัง้ได้เพยีง B. cereus, V. cholera  และ V. parahaemolyticus 

เชน่เดียวกัน  โดยมีขนาดโซนใสเท่ากับ 9.60±0.94, 9.30±0.94 และ 7.00±0.00  มลิลเิมตร ตามล าดับ        
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ภาพที่ 1 ผลของสารสกัดผักชฝีร่ังด้วยเอทานอลและน้ าต่อการยับยัง้เชื้อจุลินทรียด์้วยวธีิ disc diffusion 

ภาพที ่2 ผลของสารสกัดขึน้ฉ่ายด้วยเอทานอลและน้ าต่อการยับยัง้เชื้อจุลินทรีย์ดว้ยวิธี disc diffusion 
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  2.2 การทดสอบฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรีย ด้วยวิธกีาร agar well diffusion method 

             จากการศกึษาการยับยัง้แบคทเีรียก่อโรคของสารสกัดท่ีความเข้มข้นแตกต่างกัน ด้วยวิธีการ Agar well 

diffusion method (ภาพท่ี 3 และ 4) สารสกัดจากพืชท่ีสกัดด้วยเอทานอล ท่ีความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 

สารสกัดจากผักชีฝร่ังสามารถยับยั้ง 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 ตามล าดับ ส าหรับสาร

สกัดจากขึ้นฉ่ายสามารถยับยั้ง  B. cereus, Ps.aeruginosa,  S. epidermidis, P. vulgaris, Shigella sp., B. subtilis,  

V. cholerae และ V. parahaemolyticus เช่นกัน โดยมีขนาดโซนใสเท่ากับ 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 มลิลเิมตร ตามล าดับ  

           ท่ีความเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สารสกัดจากผักชีฝร่ังสามารถยับยั้ง Salmonella sp.,  

S.  aureus, B.  cereus, Ps.  aeruginosa, S.  epidermidis, P. vulgaris, Shigella sp. , B.  subtilis, V.  cholerae แ ละ  

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 มลิลเิมตร ตามล าดับ ส าหรับสารสกัดจากขึ้นฉ่าย

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 เช่นกัน โดยมีขนาดโซนใสเท่ากับ 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 มลิลเิมตร ตามล าดับ 

             ท่ีความเข้มข้น 300 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สารสกัดจากผักชีฝร่ังสามารถยับยั้ง Salmonella sp.,  

S.  aureus, B.  cereus, Ps.  aeruginosa, S.  epidermidis, P.  vulgaris, Shigella sp. , B.  subtilis, V.  cholerae แ ละ  

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 มลิลเิมตร ตามล าดับ ส าหรับสารสกัดจากขึ้นฉ่าย

สามารถยับยั้ ง  Salmonella sp. , B.  cereus, Ps.  aeruginosa, S.  epidermidis, P.  vulgaris, Shigella sp. , B.  subtilis,  

V. cholerae และ V. parahaemolyticus เช่นกัน โดยมีขนาดโซนใสเท่ากับ 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 มลิลเิมตร ตามล าดับ  

             ส่วนสารสกัดด้วยน้ า ที่ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สารสกัดผักชีฝร่ังไม่สามารถยับยั้ง

แบคทเีรียท้ัง 11 ชนิดท่ีน ามาทดสอบ ท่ีความเข้มข้น 200 สามารถยับยัง้ได้เพยีง V. cholerae ท่ีโซนใสขนาด 6.83±0.24 

มิลลิ เมตร และท่ีความเข้มข้น300 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรสามารถยับยั้ ง  Ps.  Aeruginosa, V.  cholerae และ  

V. parahaemolyticus  ท่ีขนาดโซนใสเท่ากับ 7.00±0.00,  9.50±0.41 และ 7.33±0.47 มิลลิเมตร ตามล าดับ ส าหรับ

สารสกัดจากขึ้นฉ่าย ท่ีความเข้มข้น 100 มิลลิก รัมต่อมิลลิลิตร สามารถยับยั้ ง ได้ เพียง Ps.  Aeruginosa 

และ S. epidermidis โดยมีขนาดโซนใสเท่ากับ 7.17±0.24 และ 7.67±0.47 มิลลิเมตร ตามล าดับ ท่ีความเข้มข้น  

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 มลิลเิมตร ตามล าดับ เชน่เดียวกับท่ีความเข้มข้น

300 มิ ลลิ ก รั มต่ อมิ ลลิ ลิ ต รส ามารถยั บยั้ ง  Ps.  aeruginosa, S.  epidermidis, P.  vulgaris, V.  cholerae และ  

V. parahaemolyticus  โดยมีขนาดโซนใสเท่ากับ 10.17±0.24 , 10.00±0.82, 7.50±0.41, 10.33±1.65 และ  

8.83±0.85 มลิลเิมตร ตามล าดับ  
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ภาพที่ 3 ผลของสารสกัดผักชฝีร่ังด้วยเอทานอลและน้ าต่อการยับยัง้เชื้อจุลินทรีย์วธีิ agar well diffusion 

ภาพที่ 4 ผลของสารสกัดขึน้ฉา่ยด้วยเอทานอลและน้ าต่อการยับยัง้เชื้อจุลินทรีย์วิธี agar well diffusion 
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ภาพที่ 5 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากผักชีฝร่ังและขึ้นฉ่ายในการยับยั้งเชื้อ V. cholera  โดยวิธี agar 

diffusion method ; หมายเลข 1 คือ การทดสอบด้วยวิธีการ disc diffusion ท่ีความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร, 

หมายเลข 2 คือ การทดสอบด้วยวธีิการ agar well diffusion ท่ีความเข้มข้น 300 มลิลิกรัมตอ่มลิลิลิตร, P คือ Positive control 

ได้แก่ Tetracyclin ความเข้มข้น 30 มลิลิกรัมตอ่มลิลิลิตร, N1 คือ  Negative control ได้แก่ น้ า, N2 คือ เอทานอล, Ke  คือ สาร

สกัดขึน้ฉ่ายด้วย 95% เอทานอล, Kw  คือ สารสกัดขึน้ฉ่ายด้วยน้ า, Ce  คือ สารสกัดผักชฝีร่ังด้วย 95% เอทานอล, Cw  คือ 

สารสกัดผักชฝีร่ังด้วยน้ า 
 

2.3 การศึกษาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ (Minimal inhibitory 

concentration: MIC) และความเข้มข้นต่ าสดุทีส่ามารถฆ่าเชื้อทดสอบ (Minimal bactericidal concentration: 

MBC) ของสารสกัด 

              ผลการทดสอบการยับยั้งแบคทีเรียด้วยวิธี broth dilution ท าให้ได้ค่าความเข้มข้นต่ าสุดท่ีสามารถยับยัง้

เชื้อได้ (MIC) จากนั้นน าถ่ายเชื้อจากหลุมท่ีพบการยับยั้งมาหาค่าความเข้มข้นต่ าท่ีสุดท่ีสามารถฆ่าแบคทีเรีย (MBC) 

พบว่าความเข้มข้นต่ าสุดท่ีมีฤทธ์ิในการฆ่าเชื้อมีค่าอยู่ระหว่าง 10.21±5.92 - 250±0.00 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร   

จากตารางท่ี 1 พบว่าสารสกัดผักชีฝร่ังและขึ้นฉ่ายท่ีสกัดด้วยน้ าเมื่อทดสอบกับเชื้อทดสอบแล้วมีค่า MBC ≥125  

มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และสารสกัดของผักชีฝร่ังและขึ้นฉ่ายท่ีสกัดด้วยเอทานอล พบว่าค่า MBC ส่วนใหญ่สูงกว่า  

125 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สารสกัดของผักชีฝร่ังเมื่อสกัดด้วยเอทานอลให้ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อสูงสุดต่อเชื้อ 

V. paraharmolyticus ท่ีค่า 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 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 

ตามล าดับ และสารสกัดขึ้นฉ่ายด้วยเอทานอล มีประสิทธิภาพการยับยั้งสูงสุดต่อเชื้อ V. parahaemolyticus  

ท่ีคา่ MIC และ MBC ท่ี 0.49 มลิลกิรัมตอ่มิลลิลติร 
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ตารางที ่1 ความเข้มข้นต่ าสุดท่ีสามารถยับยัง้การเจรญิของเชื้อ (MIC)  และความเข้มข้นต่ าสุดท่ีสามารถฆ่าเชื้อ (MBC) ของ

สารสกัดหยาบจากขึ้นฉ่ายและผักชฝีร่ัง 

จุลินทรีย์ท่ีใช้

ทดสอบ 

ความเข้มข้นของสารสกัด (mg/ml) 

Eryngium foetidum  

(Ethanol) 

 Eryngium foetidum 

 (Water) 

 Apium graveolens 

(Ethanol) 

 Apium graveolens  

(Water) 

MIC MBC MIC MBC MIC MBC MIC MBC 

E. coli 62.5 125 83.33±58.9

3 

>250 62.5 250 125 >250 

Salmonella sp. 62.5 >250 125 >250 62.5 250 62.5 125 

S. aureus 31.25 36.46±28.05 125 250 31.25 31.25 250 250 

S. epidermidis 36.46±28.0

5 

125 250 >250 31.25 250 125 >250 

B. cereus 31.25 250 125 >250 31.25 250 72.92±56.

1 

125 

B. subtilis 62.5 62.5 125 125 62.5 72.92±56.

1 

125 250 

P. vulgaris 62.5 250 250 250 125 250 125 250 

Ps. 

aerugginosa 

31.25 125 250 250 83.33±58.9

3 

250 125 125 

Shigella sp. 62.5 145.83±112.19 125 >250 31.25 250 62.5 125 

V. cholerae 1.14±0.88 15.625 125 250 31.25 125 125 250 

V.parahemolyti

cus 

0.66±0.37 10.21±5.92 62.5 145.83±112.

2 

0.49 0.49 31.25 36.46±28.

1 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

            จากการศึกษาฤทธ์ิการต้านเชื้อของสารสกัดของผักชีฝร่ังและขึ้นฉ่าย ท่ีสกัดด้วยตัวท าละลายน้ าและเอทานอล 

พบวา่ เมื่อทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรค 11 ชนดิ ได้แก่  Bacillus subtilis, Bacillus 

cereus, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Vibrio cholera, 

Salmonella sp., Proteus vulgaris, Shigella sp. และ Vibrio parahaemolyticus ด้วยวธีิการ disc diffusion ท่ีระดับความเข้มข้น 

100, 200 และ 300 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่า สารสกัดผักชีฝร่ังด้วยเอทานอลสามารถยับยั้งการเจริญของ  

V. parahaemolyticus  ได้ดีท่ีสุดโดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนใสอยู่ท่ี 15.83 - 17.83 มิลลิเมตร รองลงมาเป็น  

V. cholerae  โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนในท่ี 14.33 – 16.33  มิลลิเมตร ส่วนสารสกัดผักชีฝร่ังท่ีสกัดด้วยน้ า 

ในทุกระดับความเข้มข้น ไม่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียท่ีน ามาทดสอบ ส าหรับสารสกัดหยาบของขึ้นฉ่าย

ด้วยตัวท าละลายเอทานอล ท่ีระดับความเข้มข้น 100, 200 และ 300 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่า สามารถยับยั้ง 

การเจริญของ V. cholerae  ได้ดีท่ีสุดโดยมขีนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของโซนใสอยูท่ี่ 13.33 - 19.83 มลิลิเมตร และสารสกัด

ขึ้นฉ่ายด้วยตัวท าละลายน้ า มีผลในการยับยั้งเชื้อ B. subtilis ได้ดีท่ีสุด โดยมีขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนใส 

อยู่ท่ี 8.67 - 9.67 มิลลิเมตร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบสารสกัดด้วยตัวท าละลายท้ังสองชนิดแล้ว สารสกัดด้วยตัวท าละลาย 

เอทานอลมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อท่ีสูงกว่าตัวท าละลายน้ า  ส่วนการทดสอบด้วยวิ ธีการ  
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agar well diffusion ท่ีระดับความเข้มข้น 100, 200 และ 300 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรมิลลิลิตร พบว่า สารสกัดผักชีฝร่ัง 

ด้วยเอทานอลสามารถยับยั้งการเจริญของ Ps. aeruginosa ได้ดีท่ีสุดโดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนใสอยู่ ท่ี  

10.50 - 12.00  มิลลิเมตร รองลงมาเป็น B. subtilis โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนในท่ี 9.33 - 11.00 มิลลิเมตร 

ส่วนสารสกัดผักชฝีร่ังท่ีสกัดด้วยน้ าสามารถยับยั้ง V. cholaere  ท่ีระดับความเข้มข้น 200 และ 300 มลิลิกรัมตอ่มลิลิลิตร 

ส าหรับสารสกัดหยาบของขึ้นฉ่ายท่ีระดับความเข้มข้น 100, 200 และ 300 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่า สารสกัดของ

ขึ้นฉ่ายด้วยเอทานอลสามารถยับยั้งการเจริญของ V. parahaemolyticus ได้ดีท่ีสุดโดยมรขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของ

โซนใสอยู่ระหว่าง 8.17 – 13.00 มิลลิเมตร และสารสกัดของขึ้นฉ่ายด้วยน้ า สามารถยับยั้งการเจริญของ เชื้อ  

Ps. aeruginosa  และ S. epidermidis ได้ดีท่ีสุดโดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนใสอยู่ท่ี  7.00 – 10.17 มิลลิเมตร  

และ 7.33 - 10.00 มิลลิเมตร ตามล าดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบสารสกัดด้วยตัวท าละลายท้ังสองชนิดแล้ว สารสกัดด้วยตัว

ท าละลายเอทานอลมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อท่ีสูงกว่าตัวท าละลายน้ า  และในการศึกษาหาค่าความ

เข้มข้นต่ าสุด (MIC) ของสารสกัดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียและค่าความเข้มข้นต่ าสุด (MBC) ท่ีสามารถ 

ฆ่าเชื้อด้วยวิธี Broth microdilution technique พบว่า สารสกัดของผักชีฝร่ังท่ีสกัดด้วยเอทานอล ให้ค่า MIC อยู่ระหว่าง 

0.66±0.47 ถึง 62.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และค่า MBC อยู่ระหว่าง 10.21 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ไปจนถึงความเข้มข้นท่ี

สูงกว่า 250 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สารสกัดของผักชีฝร่ังท่ีสกัดด้วยน้ า ให้ค่า MIC อยู่ระหว่าง 62.5 ถึง 250 มิลลิกรัมต่อ

มิลลิลิตร และมีค่า MBC ตั้งแต่ 125 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ไปจนถึงความเข้มข้นท่ีสูงกว่า 250 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 

ส าหรับสารสกัดขึ้นฉ่ายท่ีสกัดด้วยเอทานอล ให้ค่า MIC อยู่ระหว่าง 0.49 ถึง 125 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และค่า MBC  

อยู่ระหว่าง 0.49 ถึง 250 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และสารสกัดขึ้นฉ่ายด้วยน้ า มีค่า MIC อยู่ระหว่าง 31.25 ถึง  

250 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และมีค่า MBC อยู่ระหว่าง 36.46 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ไปจนถึงความเข้มข้นท่ีสูงกว่า  

250 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร โดยท่ีผักชีฝร่ังท่ีสกัดด้วยเอทานอลให้ค่า MIC และค่า MBC ต่ าท่ีสุดเมื่อทดสอบกับ 

 V. parahaemolyticus และผักชีฝร่ังท่ีสกัดด้วยน้ ามีค่า MIC ต่ าท่ีสุดเมื่อทดสอบกับ V. parahaemolyticus  แต่มีค่า MBC  

ต่ าท่ีสุดเมื่อทดสอบกับ B.subtilis  ส าหรับสารสกัดจากขึ้นฉ่ายท่ีสกัดด้วยเอทานอลและน้ าให้ค่า MIC และ MBC ต่ าท่ีสุด

เมื่อทดสอบกับ V. parahaemolyticus  

             จากการศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากผักชีฝร่ังและขึ้นฉ่าย ด้วยตัวท าละลาย 2 ชนิด คือ น้ าและ 

เอทานอล พบวา่ การสกัดขึน้ฉ่ายด้วยตัวท าละลายน้ าให้ปริมาณสารสกัดมากกว่าตัวท าละลายเอทานอล ในขณะท่ี ผักชฝีร่ัง

ท่ีสกัดด้วยตัวท าละลายเอทานอลได้ปริมาณสารสกัดมากกว่า เนื่องจากสารประกอบทางเคมีของพืชแต่ละชนิด  

มีความสามารถในการละลายในตัวท าละลายแต่ละชนิดได้แตกต่างกัน จากการศึกษาก่อนหน้าพบว่า สารสกัดด้วยน้ าและ 

เอทานอลจากผักชีฝร่ังพบสารท่ีเป็นองค์ประกอบทางเคมีหลายชนิด ได้แก่ ไกลโคไซด์  ฟลาโวนอยด์  แทนนิน ซาโปนิน  

แอนโทไซยานิน สเตอร์รอยด์ ไตรเทอร์พีน อัลตร้าควิโนน และสารประกอบฟีนอลต่างๆ ซึ่งสารประกอบท่ีพบเหล่านี้  

อาจเป็นสารท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ [6-9] ส าหรับสารสกัดขึ้นฉ่ายนัน้ มีรายงานการพบสารส าคัญ

หลายชนิด ได้แก่ ซาโปนิน แทนนิน  ควิโนน ฟลาโวนอยด์ สเตอรอยด์ ไตรเทอร์พีนและแอลคาลอยด์ ซึ่งพบว่าการสกัดด้วย

เอทานอลนั้น ท าให้ได้สารประกอบหลายชนิดมากกวา่ [10] เมื่อทดสอบฤทธ์ิการยับยัง้เชื้อแบคทีเรียแล้ว พบวา่สารสกัดจาก

ตัวท าละลายเอทานอลสามารถยับยั้งการเจริญได้ดีกว่าสารสกัดจากตัวท าละลายน้ า  อาจเนื่องจากเอทานอลมี

ความสามารถในการละลายสารประกอบในกลุ่มฟีนอลซึ่งมีฤทธ์ิยับยั้งแบคทีเรียออกมาในตัวท าละลายได้ [11] โดยกลไกการ

ยับยั้งของสารคือเข้าไปรบกวนการท างานของเยื่อหุ้มเซลล์และท าปฏิกิริยากับโปรตีน ท าให้โปรตีนเสียรูปร่างและท าหน้าท่ี

ได้น้อยลง ส่งผลใหย้ับยัง้แบคทีเรียท้ังแกรมบวก แกรมลบได้ [12-15] จากผลการการทดลองนี้ แสดงให้เห็นถึงความสามารถ

ในการต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากขึ้นฉ่ายและผักชีฝร่ัง โดยการเลือกตัวท าละลายท่ีเหมาะสมและมีความเป็นพิษตอ่
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สิ่งมีชีวิตต่ า ภายหลังจากท่ีท าการระเหยตัวท าละลายออกทั้งหมดแล้ว ได้เก็บสารสกัดท่ีได้ไว้ในท่ีอุณหภูมิต่ าเพ่ือเป็น 

การหลีกเลี่ยงไม่ให้สารสกัดได้รับความร้อนเป็นการลดการสลายตัวของสารประกอบท่ีได้จากการสกัด เมื่อการทดสอบ

ความไวของสารสกัดต่อเชื้อแบคทีเรีย โดยวิธี broth microdilution ใน 96-well microplate ท าให้สามารถทราบความเข้มข้น

ต่ าสุดในการยับยัง้ (MIC) และความเข้มข้นต่ าสุดในการฆา่เชื้อ (MBC)   

             จากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่าค่า MIC ในการยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดขึ้นฉ่ายและผักชีฝร่ังด้วยน้ าและ

เอทานอลให้ผลการยับยั้งใกล้เคียงกัน อาจเนื่องมาจากพืชท้ัง 2 สายพันธ์ุ เป็นพืชตระกูลผักชีเหมือนกัน จึงท าให้มี

ปริมาณของสารองค์ประกอบทางเคมีท่ีคล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ยังมีการรายงานถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการได้มา 

ซึ่งองค์ประกอบของสารสกัด เช่น ความแตกต่างกันของแต่ละพื้นท่ี จ านวนและขนาดของพืช รวมท้ังกรรมวิธีใน 

การสกัด ท าให้ได้ปริมาณสารประกอบต่าง ๆ รวมไปถึงสารท่ีมีฤทธ์ิต้านจุลชีพแตกต่างกันในแต่ละคร้ังของการสกัด 

[16] ซึ่งอาจส่งผลต่อการยับยัง้เชื้อแตกตา่งกันได้  
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การพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิสในรกหญิงต้ังครรภ์ที่คลอดก่อนก าหนด 

The presence of Porphyromonas gingivalis in preterm delivery placenta 

 

อรรถพล ปัญญาภู1* 

Atthaphon Punyaphu1* 
 

บทคัดย่อ 
 เชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส เป็นแบคทีเรียท่ีมีความสัมพันธ์กับโรคปริทันต์ สามารถพบได้ภายในชอ่งปาก  

ในปัจจุบันมีการรายงานว่าสามารถพบเชื้อชนิดนี้ในอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายและมีความสัมพันธ์กับโรคทางระบบอื่น 

ๆ รวมถึงการคลอดกอ่นก าหนด การศึกษานีม้วีัตถุประสงค์เพื่อตรวจหาเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลสิ ในรกของหญิง

ตั้งครรภ์ ท าการเก็บชิ้นรกจากหญิงตั้งครรภ์ท่ีคลอดตามเกณฑ์ปกติ 10 คน และหญิงตั้งครรภ์ท่ีคลอดก่อนก าหนด  

10 คนหลังคลอด จากนั้นน ารกมาสกัดดีเอ็นเอของแบคทีเรีย น าไปทดสอบการพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลสิ ด้วย

วิธีปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส ผลการศึกษาพบว่าสามารถตรวจพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในรกของหญิง

ตัง้ครรภท่ี์คลอดก่อนก าหนด 5 คน และในรกของหญงิตัง้ครรภท่ี์คลอดตามเกณฑ์ปกต ิ1 คน โดยไม่พบความแตกต่าง

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (P > 0.05)  
 

ค าส าคัญ:  พอร์ไฟโรโมแนส, จิงจิวาลสิ, การคลอดก่อนก าหนด,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 

 

  

                                                 
1 โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ (โรงพยาบาลแม่และเด็ก) จังหวัด เชียงใหม่ 50200 
1 Health Promotion center region 1 Chiangmai hospital (mother and child), Chiangmai Province 50200 

* Corresponding author e-mail: monkey.in.bone@gmail.com 



 
 

 Proceedings   
41 

บทน า 

เชื้อพอร์ไฟโรโมเเนส จิงจิวาลิส (Porphyromonas Gingivalis) เป็นแบคทีเรียแกรมลบไม่พึ่งออกซิเจน 

ในการเจรญิเตบิโต (gram negative anaerobe bacteria) พบได้มากในช่องปากของคนเป็นโรคปริทันต์อักเสบ แบคทเีรีย

ชนิดนี้ได้รับการศึกษาแล้วว่าเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปริทันต์ [1] โดยมีปัจจัยก่อโรค (virulence factor) ต่าง ๆ  

ท่ีสามารถส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย [2] เช่น แคปซูล (capsule) ท่ีห่อหุ้มผนังเซลล์ของเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ 

 มคีวามสามารถในการตอ่ตา้นการจับกินของเม็ดเลือดขาว ไลโปโพลีแซคคาไรด์บนผนังเซลล์ของเชื้อพอร์ไฟโรโมเเนส 

จิงจิวาลสิ สามารถกระตุน้เม็ดเลอืดขาวชนดิโมโนไซต์ (monocyte) หรือแมโครฟาจ (macrophage) ให้เกิดการสร้างสาร

สื่อกลางการอักเสบขึ้นมา [3] นอกเหนือกจากนี้แล้ว ยังมีความสามารถในการสร้างเอนไซม์ย่อยสลายโปรตีน 

(proteinase) ในการท าลายเนื้อเยื่อ [4] ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการท าลายอวัยวะปริทันต์ท่ีค้ าจุนฟัน และส่งผลให้เกิด 

การสูญเสียฟันต่อไป ในปัจจุบันมีการศึกษาได้รายงานว่า เชื้อพอร์ไฟโรโมเเนส จิงจิวาลิส นอกจากจะมีความสัมพันธ์

กับพยาธิก าเนิดของโรคปริทันต์แล้ว ยังมีความสัมพันธ์กับโรคทางระบบอื่น  ๆ ได้แก่ โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 [5]  

โรคหัวใจและหลอดเลือด [6] โรครูมาตอยด์ [7] และการคลอดก่อนก าหนดและเด็กแรกเกิดน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ (8) 

เนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ท าให้สามารถตรวจพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในอวัยวะอื่น  ๆ 

นอกเหนือจากภายในช่องปาก และมีการตั้งสมมติฐานการศึกษาว่าเชื้อชนิดนี้ มีความสัมพันธ์กับโรคในอวัยวะอื่น ๆ 

เช่นกัน การศึกษาได้รายงานว่าสามารถตรวจพบดีเอ็นเอของเชื้อพอร์ไฟโรโมเเนส จิงจิวาลิส ในน้ าเลี้ยงไขข้อ (synovial fluid) 

ของผู้ป่วยโรครูมาตอยด์ [9] และอธิบายไว้ว่า เชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส สามารถสร้างเอนไซม์ PADs  

หรือ peptidyle arginine deiminase ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการแปลสัญญาณพันธุกรรม ท าให้ arginine  

หรือ methylarginine เปลี่ยนไปเป็น citrulline โปรตีนชนิดนี้จะมีความเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการ citrullination  

ท่ีมีสว่นส าคัญในการกระตุ้นให้เกิดโรคภูมิตา้นตนเอง (autoimmune disease) [10] และยังมีการศึกษาท่ีแสดงการตรวจ

พบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนสจิงจิวาลิส ท่ีลิ้นหัวใจ หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจและสิ่งสะสมบนผนังหลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วย

โรคหัวใจและหลอดเลอืด [11] และยังสามารถตรวจพบเชื้อชนดินี้ได้จากเนื้อเยื่อผนังหลอดเลือดโป่งพอง (aneurysmal wall) 

ของผู้ป่วยหลอดเลอืดแดงใหญ่โป่งพองบริเวณช่องท้อง (abdominal aortic aneurysm) [12] Yoneda และคณะในปี 2012 

ได้ตรวจพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส จากชิ้นเนื้อตับของผู้ป่วยโรคตับชนิด non-alcoholic fatty liver disease 

(NAFLD) และได้รายงานว่า เชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส เป็นหนึ่งในเชื้อก่อโรคปริทันต์ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาและลุกลาม

ของโรคตับชนิด NAFLD ถึง 2.615 เท่า [13] นอกจากนี้ การศึกษาของ Singhrao และคณะในปี 2015 ได้รายงานว่าเชื้อ 

พอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส มีความสัมพันธ์กับโอกาสการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ โดยได้อธิบายไว้ว่า เมื่อมีการติดเชื้อ 

พอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิสในช่องปากแล้ว เชื้อชนดินี้สามารถผ่านไปยังระบบไหลเวียนโลหิตไปสู่สมอง เชื้อพอร์ไฟโรโมแนส 

จิงจิวาลิส สามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มของร่างกายในบริเวณสมองและท าให้เกิดการท าลายเซลล์ประสาทในสมอง [14] 

การศกึษาการตรวจพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในอวัยวะรองรับการตั้งครรภ์และส่งผลต่อการคลอดก่อนก าหนดนั้น 

เร่ิมท างานศกึษาในสัตว์ทดลองก่อน โดยท าการฝังเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส เข้าไปใตผ้ิวหนังหรือบริเวณหลอดเลือดด า

ของสัตว์ทดลองท่ีก าลังตั้งครรภ์อยู่ ผลการศึกษาพบว่าเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส มีการแพร่กระจาย ผ่านระบบหลอด

เลอืดจากบริเวณฝัง ไปยังรก มดลูก น้ าคร่ า และตัวออ่น (fetus) นอกจากนัน้แล้วยังส่งผลให้เกิดความผิดปกติของตัวอ่อนใน

ครรภ์สัตว์ทดลอง เช่น การสลายตัว น้ าหนักของตัวอ่อนในครรภ์สัตว์ทดลองน้อยกว่าปกติ [15-17] การศึกษาในมนุษย์เป็น

การศกึษาเชิงระบาดวิทยา โดยมกีารศึกษาของ León และคณะในปี 2007 รายงานการพบเชื้อพอร์ไฟโรโมเเนส จิงจิวาลิส ใน

น้ าคร่ าหญิงตัง้ครรภ์ท่ีคลอดก่อนก าหนด [18] และการศกึษาของ Ercan และคณะในปี 2015 สามารถตรวจพบยีน 16S rDNA 

ของเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในน้ าคร่ าของหญิงตัง้ครรภท่ี์คลอดก่อนก าหนด [19] 
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ส่วนการศึกษาในรกของมนุษย์ Barak และคณะในปี 2007 ได้รายงานการพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส  

ในเนื้อเยื่อรกของหญิงตั้งครรภ์ท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าครรภ์เป็นพิษ (preclampsia) และต้องท าการผ่าตัดคลอด [20] 

การศึกษาของ Swati และคณะในปี 2012 ท าการศึกษาหญิงตั้งครรภ์ท่ีมีความดันโลหิตสูงในช่วงตั้งครรภ์และต้องรับการ

ผ่าตัดคลอด สามารถตรวจพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิสในรกได้ 70% ของจ านวนหญิงตั้งครรภ์ท่ีผิดปกติเหล่านั้น 

[21] ในปี 2013 Chaparro และคณะได้น าเสนอการตรวจพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในรกจากหญิงตั้งครรภ์ท่ีมี

ความดันโลหิตสูงและครรภ์เป็นพิษในช่วงตั้งครรภ์เช่นกัน [22] การศึกษาของ Katz และคณะ ในปี 2009 ได้รายงานว่า  

พบเชื้อพอร์ไฟโรโมเเนส จิงจิวาลิส ในรกของหญิงตั้งครรภ์ท่ีคลอดก่อนก าหนดมากกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อท า

การเปรียบเทียบกับรกจากหญิงตัง้ครรภ์ท่ีคลอดตามเกณฑ์ปกตดิ้วยวธีิอิมมูโนฮีสโตเคม ี(immunohistochemistry) [23] 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีการศึกษาท่ีตรวจพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในอวัยวะต่าง  ๆ  

ของร่างกายและส่งผลต่อการเกิดโรคขึ้น นอกเหนือจากนั้น ยังสามารถตรวจพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในอวัยวะ

รองรับการตั้งครรภ์และส่งผลต่อการต้ังครรภ์และการคลอดท่ีผิดปกติในรูปแบบต่าง ๆ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในรกหญิงตั้งครรภ์ท่ีคลอดก่อนก าหนด โดยก่อนหน้านี้ มีเพียงการศึกษาเดียวท่ี

รายงานการตรวจพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในรกหญิงตัง้ครรภท่ี์คลอดก่อนก าหนดโดยวธีิอิมมูโนฮีสโตเคม ีดังนัน้

การศึกษานี้จึงเป็นการศึกษาที่สนับสนุนการศึกษาก่อนหน้านี้ว่า สามารถตรวจพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในรก

หญิงตั้งครรภ์ท่ีคลอดก่อนก าหนด โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ีแตกต่างกันออกไป โดยมีสมมติฐานว่าสามารถตรวจ

พบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในรกจากหญิงตั้งครรภ์ได้ และสามารถตรวจพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส  

ในรกของหญิงตัง้ครรภท่ี์คลอดก่อนก าหนดมากกวา่ในรกของหญิงตั้งครรภท่ี์คลอดตามเกณฑ์ปกต ิ
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

สถานท่ีท าการศึกษา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 1 เชียงใหม่ (โรงพยาบาลแม่และเด็ก) 

ระยะเวลาท าการศึกษา สิงหาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 โดยตัวอย่างรกท้ังหมด 20 ชิ้น ท าการเก็บมาจากประชากร 

กลุ่มตัวอย่างหญิงตั้งครรภ์ท่ีเข้าร่วมงานวิจัย 20 ราย หญิงตั้งครรภ์ทุกรายได้ฝากครรภ์และท าการคลอดท่ีโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยท่ี 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตัวอย่างชิ้นรก 10 ชิ้น ได้มาจากกลุ่มตัวอย่างหญิงตั้งครรภ์ท่ีคลอดตาม

เกณฑ์ปกติ 10 ราย (รก 1 ชิ้น / 1 ราย) และตัวอย่างชิ้นรก 10 ชิ้น ได้มาจากกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ท่ีคลอดก่อนก าหนด 10 ราย 

(รก 1 ชิ้น / 1 ราย) การก าหนดเกณฑ์การคลอดก่อนก าหนดอ้างอิงจากการวนิิจฉัยขององค์การอนามัยโลกดังนี้ [24] 

จ าแนกการเกิดตามอายุที่อยู่ในครรภ์หญงิตั้งครรภ์ 

1. การคลอดก่อนก าหนด (Preterm labor) หมายถงึการคลอดทารกก่อนอายุครรภ ์37 สัปดาห ์ 

2. การคลอดตามก าหนด (Full term or Mature labor) หมายถึงการคลอดทารกท่ีมีอายุครรภ์ตั้งแต่  

37 สัปดาหถ์ึง 41 สัปดาห ์

เกณฑ์ข้อก าหนดหญงิตั้งครรภ์ที่สามารถเก็บรกได้ 

1. มอีายุ 20 – 35 ปี 

2. ไมพ่บภาวะตัง้ครรภแ์บบแฝด 

3. ไมม่ปีระวัตกิารคลอดก่อนก าหนด 

4. ไม่เคยได้รับการรักษาดว้ยยาเชน่ ยาประเภทสเตยีรอยด์ ยาปฏชิวีะ ยาตา้นการอักเสบชนิดไม่ใชส่เตยีรอยด์

ภายในระยะเวลา 3 เดอืนก่อนเข้าร่วมงานวจิัย 
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5. เป็นโรคทางระบบและมีปัจจัยเสี่ยงตา่ง ๆ ท่ีท าให้มีโอกาสคลอดก่อนก าหนดได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความ

ดันโลหิตสูง 

6. มปีระวัตสิูบบุหร่ีและดื่มแอลกอฮอลร์ะหว่างการต้ังครรภ์ 

การเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อรก (placenta tissue) 

ภายหลังหญิงตั้งครรภ์ท่ีได้เข้าร่วมงานวิจัยคลอด พยาบาลวิชาชีพประจ าห้องคลอด ใช้มีดผ่าตัดเบอร์ 15  

ท าการสุ่มตัดเนื้อเยื่อรกภายหลังคลอด โดยตัดชิ้นเนื้อรกในต าแหน่งท่ีใกล้กับทารก 1 ชิ้นและต าแหน่งท่ีใกล้กับหญิง

ตัง้ครรภ ์1 ชิ้น จากนั้นล้างเนื้อเยื่อรกด้วยน้ าเกลอื (normal saline solution) และวางบนผ้าก๊อซ (gauze) เพื่อซับน้ าเกลอื

ออกก่อนน าไปใส่ในหลอดเก็บตัวอยา่งและเก็บรักษาท่ีกลอ่งควบคุมความเย็น (ภาพท่ี 1) 
 

 
ภาพที่ 1 ตัวอยา่งรก (A) และการเก็บตัวอยา่งเนือ้เยื่อรกในหลอดเก็บตัวอยา่ง (B) 

 

ทันตแพทย์ผู้วิจัยจะน าเนื้อเยื่อรกท่ีได้มาตัดเป็นชิ้นให้มีขนาดโดยประมาณ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร ท าการตัด

เนื้อเยื่อรกด้านท่ีใกล้กับทารกและด้านท่ีใกล้กับหญิงตั้งครรภ์ต าแหน่งละ 1 ชิ้น น าเนื้อเยื่อท่ีได้ไปใส่ในหลอด 

เก็บตัวอย่างปลอดเชื้อขนาด 1.5 มิลลิลิตรแล้วน าไปเก็บไว้ในอุณหภูมิ -20 องศา เพื่อรอการสกัดดีเอ็นเอและ 

วเิคราะห์ต่อไป (ภาพท่ี 2)  

 
ภาพที่ 2 ชิ้นเนื้อรกขนาด 1 ลูกบาศก์เซนติเมตรน าไปใส่ลงในหลอดเก็บตัวอย่างปลอดเชื้อ (A) หลอดเก็บ

ตัวอยา่งปลอดเชื้อพร้อมช้ินเนื้อรก (B) 
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ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในห้องปฏิบัตกิาร 

วิธีการสกดัดีเอ็นเอแบคทีเรียจากรก 

ในการสกัดแยกดีเอ็นเอแบคทีเรียจากรกจะใช้ชุดสกัดดีเอ็นเอของ QIAamp® DNA Mini Kit (Qiagen®, 

Valencia, CA, USA) (ภาพท่ี 3) 
 

 
  

ภาพที่ 3 ชุดสกัดดีเอ็นเอส าเร็จรูป QIAamp® DNA Mini Kit (Qiagen®, Valencia, CA, USA)                    

(แหลง่ท่ีมา qiagen.com) 
 

การสกัดดเีอ็นเอแบคทเีรียจากชิ้นรกจะมวีธีิการตามท่ีผู้ผลิตก าหนด มวีธีิโดยย่อดังนี ้

1. หลังจากน าชิ้นรกไปแช่ในไนโตรเจนเหลวท่ีอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียสแล้ว จะน าชิ้นรกท่ีอยู่ในต าแหน่ง

ใกล้กับมารดา 1 ชิ้นและจากต าแหน่งใกล้กับทารก 1 ชิ้น ไปบดในโกร่งบดสาร (mortar and pestle) ให้ละเอียด  

แล้วน าชิ้นเนื้อท้ังหมดมาผสมรวมกัน น าชิ้นเนื้อท่ีบดและผสมแล้วแบ่งส่วนออกมาให้มีน้ าหนัก 25 มิลลิกรัม (ภาพท่ี 4) 

น าไปใส่ในหลอดเอพเพนดอร์ฟ (eppendorf) ขนาด 1.5 มิลลลิิตร  
 

 
 

ภาพที่ 4 รกที่ถูกน าไปแช่ในอุณหภูม ิ-80 องศาเซลเซียส (A) รกถูกน ามาบดดว้ยโกรง่บดสาร (mortar and pestle) (B) 
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2. เตมิ Buffer ALT ลงไป 180 ไมโครลิตร เตมิ Proteinase K ปริมาตร 20 ไมโครลิตร น าไปเขยา่บนเครื่องผสม

สารเป็นเวลา 15 วนิาที บ่มในอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิท่ีอุณหภูมิ 56 องศาเซลเซียส น าขึ้นมาเขยา่บนเครื่องผสมสารทุก 

ๆ 20 นาทใีนช่วงระหว่างการบ่มในอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ การยอ่ยเนื้อเยื่อจะใชเ้วลาประมาณ 1 - 3 ชั่วโมง  

3. น าไปป่ันเหวี่ยงเพื่อไม่ให้มสี่วนผสมใดๆ ตดิบริเวณฝาปิดหลอดเอพเพนดอร์ฟ ค่อย ๆ เตมิ Buffer AL ลงไป 

200 ไมโครลิตร แล้วน าไปเขย่าบนเคร่ืองผสมสารอีกคร้ังเป็นเวลา 15 วินาที น าไปแช่ในกล่องควบคุม (heat box) 

อุณหภูม ิ70 องศาเป็นเวลา 10 นาที  

4. เตมิ ethanol (90 – 100 %) ลงไปปริมาตร 200 ไมโครลิตร น าส่วนผสมท่ีได้ไปเขยา่ด้วยเครื่องผสมสารอีก

คร้ังเป็นเวลา 15 วินาที น าส่วนผสมท่ีได้ใส่ลงไปในหลอด QIAamp mini spin column ท่ีเสียบไว้ในหลอดเก็บตัวอย่าง

ขนาด 2 มิลลิลิตร ปิดฝาแล้วน าไปป่ันเหวี่ยงท่ี 6000 ×g (8000 rpm) เป็นเวลา 1 นาที น า QIAamp mini spin column 

ออกมาใส่ในหลอดเก็บตัวอยา่งขนาด 2 ไมโครลิตรใหม ่ทิ้งสว่นของเหลวในหลอดเก็บตัวอยา่งเกา่ไป  

5. เติมสารละลาย Buffer AW1 500 ไมโครลิตร แล้วน าไปป่ันเหวี่ยงท่ี 6000 × g (8000 rpm) เป็นเวลา  

1 นาที น า QIAamp mini spin column ออกมาใส่ในหลอดเก็บตัวอยา่งขนาด 2 ไมโครลิตรใหมอ่กีครัง้  

6. เตมิสารละลาย Buffer AW2 500 ไมโครลิตรลงไป น าไปป่ันเหวี่ยงท่ีความเร็วสูงสุด 20,000 × g (14,000 rpm) 

เป็นเวลา 3 นาที เมื่อครบก าหนดเวลา น า QIAamp mini spin column ออกมาใส่ใน collection tube ขนาด 2 ไมโครลิตร 

อันใหมอ่กีคร้ัง แลว้น าไปป่ันเหวี่ยงท่ีความเร็วสูงสุดอกีคร้ังเป็นเวลา 1 นาที น า QIAamp mini spin column มาใส่ลงในหลอด

เอพเพนดอร์ฟขนาด 1.5 มลิลิลิตร 

7. เติมสารละลาย Buffer AE หรือน้ ากลั่นปริมาตร 200 ไมโครลิตร ท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง 1 นาที แล้วน าไป 

ป่ันเหวี่ยงท่ี 6000 ×g (8000 rpm) เป็นเวลา 1 นาที จะได้ดีเอ็นเอออกมา น าไปแช่ไว้ท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียสเพื่อ

รอการทดสอบในขัน้ตอนตอ่ไป 

 การตรวจหาเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ด้วยปฏิกริิยาลูกโซ่โพลิเมอเรส 

การเตรียมสว่นผสม reaction mixture เพื่อให้ได้ความเข้มข้นท่ีเหมาะสมส าหรับปฏกิิริยาประกอบไปด้วย 

1. ดีออกซีไรโบนวิคลีโอไซตไ์ตรฟอสเฟส (dNTP; Ferments, Burlington, Ont., Canada) ความเข้มข้น 0.2 มลิลิโมลาร์ 

2. 10x PCR buffer (Qiagen®, Valencia, CA, USA) ความเข้มข้น 1.5 มลิลิโมลาร์ 

3. เอนไซมด์ีเอ็นเอโพลิเมอเรส (Taq DNA polymerase; Qiagen®, Valencia, CA, USA.) ความเข้มข้น 1.25 ยูนิต  

4. คู่ไพรเมอร์จ าเพาะต่อเชื้อแบคทีเรียท่ีท าการศึกษาความเข้มข้น 1 มิลลิโมลาร์ โดยไพรเมอร์ท่ีใช้เป็นยีนในส่วน 

16S rRNA ของแบคทีเรียท่ัวไป (ubiquitous bacteria) และไพร์เมอร์ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกับยีน 16S rRNA ของเชือ้พอร์ไฟ

โรโมแนส จิงจิวาลิส น ามาขยายชิ้นส่วน อา้งองิตามการศกึษาของ Ashimoto และคณะในปี 1996 (25) (ตารางท่ี 1)  

5. น า reaction mixture ท่ีเตรียมได้ในปริมาตร 45 ไมโครลิตร ผสมกับดีเอ็นเอจากตัวอย่างต่าง  ๆ  ปริมาตร  

5 ไมโครลิตร 
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ตารางที่ 1 ไพรเมอร์จ าเพาะของเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส และเชื้อแบคทเีรียท่ัวไป (Ashimoto และคณะ 1996) 

Periopathogen Primer pairs (5’ – 3’) 
Base position 

(amplicon length in bp) 

P. gingivalis AGG CAG CTT GCC ATA CTG CG 

ACT GTT AGC AAC TAC CGA TGT 

729 - 1,132 (404) 

Ubiquitous primer GAT TAG ATA CCC TGG TAG TCC AC 

CCC GGG AAC GTA TTC ACC G 

786 - 1,387 (602) 

ชุดควบคุมผลบวก (positive control) ใช้การอ้างอิงดีเอ็นเอของเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส สายพันธ์ุ ATCC 33277 

ชุดควบคุมผลลบ (negative control) ได้แก่น้ ากลั่นปลอดเชื้อ (sterile deionized water) 
 

การท าปฏิกริิยาลูกโซ่โพลิเมอเรสเพื่อขยายสัญญานดีเอ็นเอเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส 

1. น าสารละลายท่ีเตรียมไว้ใส่ลงในเคร่ืองท าปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส (Thermal cycler; Eppendorf Master cycler® 

Gradient, Geramany) (ภาพท่ี 5) โดยท าการตั้งอุณหภูมิตามชนิดของแบคทีเรียท่ีต้องการศึกษา อ้างอิงการศึกษาของ 

Ashimoto และคณะในปี 1996  

 
ภาพที่ 5 เครื่อง Mastercycler Gradient thermal cycler (Eppendorf, Germany)                                     

 

2. Ubiquitous primer เร่ิมต้นด้วยขั้นตอน Initial denaturing  ท่ีอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 นาที 

จากนั้นท าการแยกเกลียวสายคู่ของดีเอ็นเอให้ออกจากกัน (denaturing) ท่ีอุณหภูมิ 96 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 นาที 

ตามด้วยการจับของไพร์เมอร์และดีเอ็นเอแม่แบบ (primer annealing) ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 นาที 

และการสังเคราะห์ดีเอ็นเอสายใหม่ตอ่จากไพร์เมอร์ (extension) ท่ีอุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที ท าซ้ า

จนครบ 36 รอบ อุณหภูมิสุดท้าย (final step) ท่ี 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที  

3. เชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส เร่ิมต้นด้วยขั้นตอน Initial denaturing ท่ีอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียสเป็น

เวลา 2 นาที จากนั้นจะเป็นอุณหภูมิท่ีจะท าให้สายคู่ของดีเอ็นเอแยกออกจากกันท่ี 95 องศาเซลเซียส 30 วินาที  

จะมีการจับกันของไพรเมอร์กับดีเอ็นเอแม่แบบท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 นาที และมีการสังเคราะห์ 

ดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจากไพรเมอร์ท่ีอุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 นาที ท าซ้ าจนครบท้ังหมด 36 รอบ  

โดยมีอุณหภูมิสุดท้ายท่ี 72 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 นาที 
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การวิเคราะห์ผลผลิตของปฏิกิรยิาลูกโซ่โพลิเมอเรส 

ท าการแยกผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสด้วยเคร่ืองแยกกระแสไฟฟ้าบนเจล (agarose gel)  

ร้อยละ 1.2 ใน Tris boric acid EDTA (TBE) ท่ี 80 โวลต์ (ภาพท่ี 6) เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นย้อมสีแถบผลิตภัณฑ์ของ

ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสด้วย Ethidium bromide (EtBr2) 15 นาที แล้วล้างแผ่นเจลด้วยน้ าสะอาด น าแผ่นเจลไปส่อง

หาแถบดีเอ็นเอภายใต้แสงอุลตราไวโอเลต เทียบกับแถบดีเอ็นเออ้างอิง โดยใช้ดีเอ็นเอ 1 kb DNA ladder (Fermentas, 

Burlington, Ont, Canada) จากนั้นท าการบันทึกภาพด้วยเคร่ืองถ่ายภาพพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ภาพรุ่น UVP  

Auto-Chemi and Software LAbwork 4.5 (AC1 Auto Darkroom Set-up & Operating Instruction, UK)  

 
ภาพที่ 6 เครื่องแยกผลิตภัณฑ ์PCR ด้วยกระแสไฟฟา้ (แหลง่ท่ีมา bio-rad.com) 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจะใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ Statistical Package for Social Science (SPSS) 

version 23.0 ท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาแสดงความถี่เป็นร้อยละการตรวจพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิ

วาลิส ในรก ของกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ท่ีคลอดก่อนก าหนดและกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ท่ีคลอดตามเกณฑ์ปกติ และท าการ

วเิคราะห์โดยใชส้ถิตเิชงิอนุมานเพื่อท าการเปรียบเทียบการตรวจพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในรก ระหว่างกลุ่ม

หญิงตั้งครรภ์ท่ีคลอดก่อนก าหนดและกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ท่ีคลอดตามเกณฑ์ปกติโดยใช้สถิติ Fisher’s exact test 

ก าหนดความแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ี P < 0.05 
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ผลการศึกษา 

 
 

ภาพที่ 7 แถบดีเอ็นเอของเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จงิจิวาลิส ในรกจากกลุ่มหญิงตัง้ครรภท่ี์คลอดกอ่นก าหนด  

ขนาด 404 คู่เบส จากดีเอ็นเอตัวอยา่งเทียบกับตัวควบคุมบวก 

ชอ่งท่ี 1 แสดงแถบดีเอ็นเอมาตรฐาน (DNA ladder) 404 คู่เบส 

ชอ่งท่ี 2 แสดงตัวควบคุมลบท่ีไม่มเีชื้อแบคทเีรีย (น้ ากลั่นปลอดเชื้อ) 

ชอ่งท่ี 3 แสดงตัวควบคุมบวกท่ีมีเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลสิ 

ช่องท่ี 4-13 แสดงแถบดีเอ็นเอท่ีเป็นผลของปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสเพื่อตรวจหาเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส  

จิงจิวาลสิ ของกลุ่มตัวอยา่งล าดับท่ี 1-10 

จากภาพเอกาโรสเจล พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ี 2, 3, 4, 7 และ 9 สามารถตรวจพบแถบดีเอ็นเอเชื้อพอร์ไฟโร

โมแนส จิงจิวาลิส ท่ีมีขนาด 404 คู่เบส 
 

 
 

ภาพที่ 8 แถบดีเอ็นเอของเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จงิจิวาลิส ในรกจากกลุ่มหญิงต้ังครรภท่ี์คลอดตามเกณฑ์ปกติ  

ขนาด 404 คู่เบส จากดีเอ็นเอตัวอยา่งเทียบกับตัวควบคุมบวก 

ชอ่งท่ี 1 แสดงแถบดีเอ็นเอมาตรฐาน (DNA ladder) 404 คู่เบส 

ชอ่งท่ี 2 แสดงตัวควบคุมลบท่ีไม่มเีชื้อแบคทเีรีย (น้ ากลั่นปลอดเชื้อ) 

ชอ่งท่ี 3 แสดงตัวควบคุมบวกท่ีมีเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส 

ช่องท่ี 4-13 แสดงแถบดีเอ็นเอท่ีเป็นผลของปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสเพื่อตรวจหาเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส  

ของกลุม่ตัวอย่างล าดับท่ี 1-10 

จากภาพเอกาโรสเจล พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ี 3 สามารถตรวจพบแถบดีเอ็นเอเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส 

ท่ีมีขนาด 404 คู่เบส  



 
 

 Proceedings   
49 

จากปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส สามารถตรวจพบดีเอ็นเอเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลสิ ในรกจากกลุ่มหญิง

ตัง้ครรภท่ี์คลอดก่อนก าหนด ร้อยละ 50 (5 ราย) ตรวจพบดีเอ็นเอเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลสิ ในรกจากกลุ่มหญิง

ตั้งครรภ์ท่ีคลอดตามเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 10 (1 ราย) จากสถิติ Fisher ‘s exact test พบว่า การตรวจพบเชื้อพอร์ไฟโร

โมแนส จิงจิวาลิส ในรกจากกลุ่มหญิงตัง้ครรภ์ท่ีคลอดก่อนก าหนดและจากกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ท่ีคลอดตามเกณฑ์ปกติ

ไมม่คีวามแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ี P = 0.141 

 
ภาพที่ 9 แผนภูมแิท่งแสดงข้อมลูเป็นร้อยละการตรวจพบดีเอ็นเอเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลสิ  

ในรกจากกลุ่มหญงิตัง้ครรภค์ลอดกอ่นก าหนดท้ังหมด 10 ราย และกลุ่มหญิงต้ังครรภค์ลอดตามเกณฑ์ปกติ 10 ราย 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
การคลอดก่อนก าหนดมีสาเหตุจากหลายปัจจัยเช่น เชื้อชาติ โภชนาการ การสูบบุหร่ี การดื่มแอลกอฮอล์สถานะ

ทางสังคม ความเครียด [26-30] แต่ปัจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุดคือการติดเชื้อบริเวณมดลูกระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งถือเป็น

ภาวะแทรกซ้อนท่ีส าคัญท่ีท าให้เกิดการคลอดก่อนก าหนด [31-32] การศึกษาต่าง ๆ มีการสันนิษฐานว่าการติดเชื้อบริเวณ

มดลูกเกิดได้จาก 4 เส้นทางด้วยกันได้แก่ 1. การติดเชื้อแบคทีเรียจากช่องคลอดไปยังถึงมดลูก 2. การติดเชื้อแบคทีเรียจาก

ภายในช่องท้องและส่งผ่านท่อน าไข่ (fallopian tubes) ไปยังมดลูก 3. มีการติดเชื้อแบคทีเรียในอวัยวะอื่น ๆ แบคทีเรียแพร่

ผ่านกระแสโลหิตมายังรกและมดลูก 4. การติดเชื้อแบคทีเรียจากการตรวจครรภ์เช่นการเจาะตรวจน้ าคร่ า [33] ดังนั้นจึง

เป็นไปได้ว่าเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคปริทันต์และสามารถตรวจพบได้ง่ายในช่องปาก สามารถแพร่

ผ่านเส้นเลือดขนาดเล็กไปยังรกและมดลูก ส่งผลให้เกิดการคลอดก่อนก าหนดได้ การศึกษานี้สามารถตรวจพบดีเอ็นเอเชื้อ

พอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในรกของหญิงตัง้ครรภ ์แตก่ารตรวจพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในรกของหญิงตัง้ครรภ์ท่ี

คลอดก่อนก าหนดไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับในรกหญิงตั้งครรภ์ท่ีคลอดตามเกณฑ์

ปกติ ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาก่อนหน้านี้ [20-23] การศึกษาอื่นๆ ยังสามารถตรวจพบเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์ชนิด

ต่างๆ ในรกเช่น แอคทิโนบาซิลัส แอคทิโนมัยซีเต็มโคมิแทนส์ แทนเนอเรลลา ฟอร์ซิเทีย ทรีโพนีมา เดนติโคลา ฟิวโซ

แบคทีเรียม นิวคลีเอตัม และ พรีโวเทลลา อินเตอร์มีเดีย ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์และคลอดท่ีผิดปกติแบบต่าง ๆ 

[34, 35] ท้ังนี้ยังมีการศึกษาท่ีสามารถตรวจหาเชื้อก่อโรคปริทันต์ในน้ าคร่ าซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับรกในหญิงตั้งครรภ์ท่ี

คลอดก่อนก าหนด ดังเช่นการศึกษาของ Ercan และคณะในปี 2015 ท าการตรวจหายีน 16S rDNA ของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค

ปริทันต์ในน้ าคร่ าของหญิงตั้งครรภ์ ผลการศึกษา พบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส แทนเนอเรลลา ฟอร์ซิเทีย  

แคมไพโรแบคเตอร์ เรคตัส ในน้ าคร่ าของหญิงตัง้ครรภท่ี์คลอดก่อนก าหนด [19] การศกึษานี้ท าการศกึษาเชื้อก่อโรคปริทันต์

พอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส เพียงชนิดเดียวเท่านั้น จากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ดังนั้นถ้าสามารถท าการตรวจหาเชื้อก่อโรค
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ปริทันตช์นิดอื่น ๆ ได้ในรก จะสามารถสันนิษฐานความเป็นไปได้วา่เชื้อก่อโรคปริทันต์จากในช่องปากหญิงตั้งครรภ ์สามารถ

แพร่กระจายมายังรกและอาจส่งผลให้เกิดการคลอดก่อนก าหนดได้  

สรุปผลงานการศึกษา สามารถตรวจพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในรกหญิงตั้ งครรภ์ท่ีคลอดก่อน

ก าหนดและในรกหญิงตัง้ครรภท่ี์คลอดตามเกณฑ์ปกติ โดยไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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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 

 โรคผิวหนังโดยท่ัวไปมีมาจากเชื้อแบคทีเรียบางชนิดซึ่งสามารถรักษาได้โดยการใช้ยาปฏิชีวนะ แต่อย่างไรก็

ตามการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดการดื้อยาในผู้ป่วยได้ ดังนั้นงานวิจัยคร้ังนี้จึงท าการศึกษา

ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้าน 5 ชนิดในการต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคผิวหนังบางชนิด คือ Pseudomonas 

aeruginosa, methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA)  และ  Staphylococcus aureus โ ดยทดสอบฤท ธ์ิ 

การตา้นเชื้อของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรท่ีสกัดด้วยน้ าและเอทานอลด้วยวิธี agar well diffusion และ broth dilution 

ผลท่ีได้คอื ผักคาวตองท่ีสกัดดว้ยเอทานอลสามารถยับยั้งการเจรญิของ S. aureus และ MRSA ได้ดีท่ีสุด โดยคา่ความ

เข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย (MIC) เท่ากับ 15.63 และ 7.81 mg/ml และค่าความ

เข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดท่ีสามารถฆา่เชื้อแบคทีเรีย (MBC) ได้เท่ากับ 31.25 และ 62.50 mg/ml ตามล าดับนอกจากนี้

แล้วใบย่านางท่ีสกัดด้วยเอทานอลสามารถยับยั้งการเจริญของ MRSA และ Ps. aeruginosa โดยให้ค่า MIC ต่ าสุด

เท่ากับ 7.81 mg/ml และ MBC ต่ าสุดเท่ากับ 125 mg/ml ตามล าดับ ส่วนผักเชียงดาท่ีสกัดด้วยเอทานอลและสารสกัด

น้ าจากพืชท้ัง 5 ชนิดไม่มีการยับยั้งการเจริญของเชื้อทดสอบ จากผลท่ีได้แสดงให้เห็นว่าสมุนไพรบางชนิดมีความ

เป็นไปได้ท่ีน าไปพัฒนาเป็นตัวยาหรอืผลิตภัณฑส์ าหรับผิวหนังได้ต่อไป 

ค าส าคัญ:  พชืสมุนไพร, ฤทธ์ิการต้านเชื้อแบคทเีรีย, 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 62 .50  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 25  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 
 

บทน า 

 พชืสมุนไพรจัดเป็นกลุ่มพชืท่ีมีสรรพคุณทางยา และมีการน าไปประยุกตใ์ชท้างด้านการแพทยอ์ย่างแพร่หลาย

ในการรักษาโรคต่างๆ โดยสมุนไพรหลายชนิดให้ผลในการรักษาโรคได้ดีใกล้เคียงกับยาแผนปัจจุบัน  และให้ความ

ปลอดภัยแก่ผู้ใชสู้งกว่า (Nasri H,  Shirzad H, 2013) จากสรรพคุณดังกล่าวจึงท าให้แนวโน้มในการน าพืชสมุนไพรไปใช้

ประโยชนเ์พิ่มมากขึน้ และมกีารศึกษาถึงคุณสมบัตขิองสารสกัดจากสมุนไพรหลายชนดิท่ีสามารถออกฤทธ์ิยับยั้งเชื้อท่ี

ก่อโรคในมนุษย์ได้ โดยเฉพาะกลุ่มแบคทีเรียท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดกลุ่มโรคต่าง ๆ หลายชนิด เช่น โรคติดเชื้อระบบ

ทางเดินหายใจ  โรคในระบบทางเดินอาหาร และโรคผิวหนัง เป็นต้น โดยเฉพาะกลุ่มท่ีก่อโรคทางผิวหนังนัน้ พบวา่เป็น

กลุ่มท่ีมักพบได้บ่อยท่ีสุดในบุคคลท่ัวไป ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียบางชนิด เช่น Propionibacterium acnes, 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis แ ล ะ  methicillin - resistant 

Staphylococcus aureus เป็นต้น (Cogen, A L et al., 2008) โดยอาการตา่ง ๆ ที่เกิดขึ้นจากเชื้อก่อโรคสามารถรักษาได้

โดยการใชย้าปฏิชวีนะ แตอ่ย่างไรก็ตามการใช้อย่างต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน อาจท าให้เกิดผลข้างเคียงตอ่ผู้ใช ้และท า

ให้เกิดการดื้อยาของเชื้อเพิ่มมากขึ้นอีกดว้ย (อัฐญาพร และ นฤมล, 2554) จากการศกึษาถึงสรรพคุณของพชืสมุนไพร

หลายชนิดสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคบนผิวหนังได้ดีเช่นเดียวกัน เช่น Chansakaow et al. (2003) 

พบว่าสารสกัดทับทิมท่ีสกัดด้วยเอทานอลแสดงผลการยับยั้งเชื้อ S. aureus ATCC 25923 และ E. coli ATCC 25922 

ได้ดี อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ และคณะ (2008) การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมังคุดในการยับยั้งเชื้อ

แบคทีเรียก่อสิวบนผิวหน้า ได้แก่  Staphylococcus aureus, S. epidermidis และ Propionibacterium acnes พบว่า 

สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียท้ัง 3 ชนิด  อัฐญาพร และ นฤมล (2554) ท าการทดสอบการยับยั้ง 

การเจริญของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคผิวหนังท้ัง 6 ชนิด ได้แก่ E. coli O157:H7, P. acnes, Ps. aeruginosa, S. aureus, 

MRSA และ S. epidermidis ด้วยพืชสมุนไพรไทย 10 ชนิด พบวา่แต่ละชนิดมีฤทธ์ิในการยับยัง้เชื้อทดสอบได้แตกต่างกัน 
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นอกจากนี้จากรายงานของ ทิฐิมา ภาคภูมิ และ กัลยาภรณ์ จันตรี (2555) พบว่า สารสกัดผสมระหว่างจอกและ

มะขามป้อมมปีระสิทธิภาพในการยับยัง้เชื้อจุลินทรีย์ท่ีก่อโรคผิวหนังได ้โดยอัตราส่วน 1:3 มปีระสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ 

Staphylococcus aureus และ Candida albican ได้ดีท่ีสุด และอัตราส่วน 3:1 มปีระสิทธิภาพในการยับยัง้เชื้อ Proteus vulgaris 

ได้ดีท่ีสุด จากการศึกษาถึงประสิทธิภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรียของสมุนไพรหลายชนิด จะเห็นได้ว่าพืชสมุนไพรหลาย

ชนิดสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคบนผิวหนังได้ดี แต่อย่างไรก็ตามยังมีสมุนไพรในท้องถิ่นอีกบางส่วนท่ียัง

มีการศึกษาและท าการทดสอบความสามารถในการยับยั้งโรคทางผิวหนังค่อนข้างน้อย เนื่องจากพบได้เฉพาะในบาง

ท้องถิ่นเท่านั้น ซึ่งสมุนไพรเหล่านี้อาจจะสามารถพัฒนาเพื่อใช้เป็นตัวยาในการรักษาโรคทดแทนยาท่ีสังเคราะห์จาก

สารเคมีได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาถึงประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคผิวหนังบางชนิด ของสาร

สกัดสมุนไพรพื้นบ้านท่ีพบในจังหวัดเชียงราย 5 ชนิด เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลส าคัญในการน ามาพัฒนาต่อยอดเพื่อผลิตเป็น

ตัวยา หรือสร้างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ใชท้ดแทนยาจากสารเคมี  

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 การวางแผนการทดลอง 

การคัดเลือกตัวอยา่งสมุนไพร 

 เก็บรวบรวมตัวอย่างพืชสมุนไพรพื้นบ้าน 5 ชนิด ได้แก่ ใบย่านาง ผักคาวตอง ต าลึง ผักเชียงดา และแปะต าปึง 

โดยแยกเป็นส่วนตา่ง ๆ ของพชืตามรายงานการใช้ประโยชน์ ตามท่ีแสดงในตารางท่ี 1  
 

ตารางที่ 1 สมุนไพรท่ีใชใ้นการทดสอบ 

ชนิดพืชสมุนไพร ส่วนที่ใชใ้นการทดสอบประสทิธิภาพ 

Tiliacora triandra (Colebr.) Diels (ยา่นาง)  

Houttuynia cordata Thunb. (ผักคาวตอง)  

Coccinia grandis L. Voigt (ต าลึง)  
Gymnema inodorum (Lour.) Decne. (ผักเชียงดา)   

Gynura divaricata (L.) DC. (จักรนารายณ,์ แปะต าปงึ) 

ใบ 

ใบ 

ใบ 

ใบ 

ใบ 
 

การเตรยีมตัวอย่างสารสกัดหยาบจากสมุนไพร 

 น าพชืสมุนไพรพื้นบ้าน 5 ชนดิ ได้แก่ ยา่นาง ผักคาวตอง ต าลึง ผักเชยีงดา และ แปะต าปึง โดยใชส้่วนใบของแต่ละ

ชนิดอบให้แห้งท่ีอุณหภูมิ 55 °C บดให้ละเอียด แบ่งตัวอย่างสมุนไพรแต่ละชนิดออกเป็น 2 ชุดการสกัด ชุดละ 250 กรัม 

โดยชุดท่ีหนึ่งสกัดสารออกฤทธ์ิด้วยเอทานอล 95% แล้วน าไปเขยา่ด้วยเคร่ืองเขย่าเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ส่วนอกีชุดหนึ่งสกัด

ด้วยน้ ากลั่น แช่ใน water bath ท่ีอุณหภูมิ 45 °C ซึ่งแต่ละชุดการสกัดใช้อัตราส่วนสมุนไพรต่อตัวท าละลายเท่ากับ 1:4  

น าสารสกัดท่ีได้มากรองด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 และระเหยตัวท าละลายออก ละลายกลับด้วย Dimethyl 

sulfoxide (DMSO) ให้มีความเข้มข้นตามท่ีต้องการเพื่อใช้ทดสอบขั้นตอนต่อไป 
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การทดสอบความสามารถในการยับย้ังการเจริญของแบคทีเรียด้วยวิธี Agar well diffusion  

 ท าการเพาะเลี้ยงเชื้อทดสอบ ได้แก่  Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus และ methicillin 

resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ในอาหารเหลว Mueller Hinton broth (MHB) ปริมาตร 5 ml บ่มท่ี 37 °C เป็น

เวลา 16-18 ชั่วโมง จากนั้นปรับความขุ่นของแบคทีเรียให้เทียบเท่ากับสารละลายมาตรฐาน  McFarland เบอร์ 0.5 

จากนั้นใช้ไม้พันส าลีปลอดเชื้อจุ่มลงในหลอดเพาะเลี้ยงแบคทีเรียทดสอบแต่ละชนิดน าไปเกลี่ยบนผิวหน้าอาหาร  

Mueller Hinton agar (MHA) ให้ท่ัว ท าการเจาะวุ้นอาหารเลี้ยงเชื้อให้เป็นหลุม (hole-plate diffusion) ให้ได้ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 mm แล้วหยดสารสกัดหยาบแต่ละชนิดในปริมาตร 100 µl ลงไปในหลุมท่ีเจาะ โดยใช้ยาปฏิชีวนะ 

Gentamicin ความเข้มข้น 2.5 mg/ml  เป็นชุดควบคุม (ผลบวก) และ Dimethyl sulfoxide (DMSO) เป็นชุดควบคุม  

(ผลลบ) น าไปบ่มท่ี 37 ºC เป็นเวลา 24 ชั่วโมง บันทึกเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสของการยับยั้ง (clear zone) คัดเลือกสาร

สกัดสมุนไพรท่ีให้ผลบวก เพื่อทดสอบหาค่า MIC และ MBC ตอ่ไป 

การหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรค (Minimal 

Inhibitory Concentration, MIC) 

 ท าการหาความเข้มข้นต ่าสุดของสารสกัดท่ียับยัง้การเจริญของเชื้อด้วยการเจือจางสารสกัดสมุนไพรท่ีให้ผลบวก

จากวิธี Agar well diffusion และยาปฎิชีวนะ Gentamicin แบบล าดับส่วน 2 เท่า โดยให้มีความเข้มข้นเร่ิมต้นเท่ากับ 500 

และ 2.5 mg/ml ตามล าดับ ในอาหาร MHB น าแบคทีเรียก่อโรคท่ีปรับความขุ่นแล้วเตมิลงในหลอดทดลองรวมกับสารสกัด

สมุนไพรแต่ละชนิด หรือยาปฏชิีวนะ Gentamicin อัตราส่วน 1:1 น าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 °C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง อา่นผลโดย

สังเกตการเกิดความขุ่นของเชื้อในหลอดทดลองแต่ละหลอด พิจารณาหลอดทดลองท่ีสารละลายยังใสอยู่ท่ีมีความเข้มข้น

ของสารสกัดต ่าท่ีสุด และท าการวัดค่าความขุ่นโดยใช้ Spectrophotometer เปรียบเทียบกับหลอดควบคุม ท่ีมียาปฏิชีวนะ 

Gentamicin อยู ่ซึ่งระดับความเข้มข้นท่ีต ่าสุดของสารสกัดท่ีสามารถยับยัง้การเจริญของเชื้อได้ คือ ค่า MIC 

การหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดที่สามารถฆ่าแบคทีเรีย  (Minimum Bactericidal 

Concentration, MBC)  

เลือกหลอดทดลองท่ีมีระดับความเข้มข้นของสารสกัดท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อได้  คือ ท่ีไม่เห็น 

การเจริญของเชื้อทุกหลอด (ลักษณะใส) มาท าการ Streak plate บนอาหาร MHA น าจานเพาะเชื้อไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 °C เป็น

เวลา 24 ชั่วโมง อา่นผลโดยดูการเจริญของเชื้อทดสอบ แปลค่าท่ีได้โดยค่า MBC ตอ้งสามารถฆา่เชื้อทดสอบได้ 99.99 %  

การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล     

 - จากวิธี Agar well diffusion ท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียจากค่าความกว้างของวงใส

ของการยับยั้ง (inhibition zone) บันทึกเส้นผ่านศูนย์กลางวงใส คัดเลือกสารสกัดสมุนไพรท่ีให้ผลบวก เพื่อทดสอบหาค่า 

MIC และ MBC ขั้นตอนตอ่ไป 

 - การหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรค (MIC) พิจารณา

จากหลอดทดลองท่ีสารละลายท่ีมีความใส โดยการวัดค่าความขุ่นโดยใช้ Spectrophotometer เปรียบเทียบกับหลอด

ควบคุม เป็นระดับความเข้มข้นท่ีต ่าสุดของสารสกัดท่ีสามารถยับยัง้การเจรญิของเชื้อได้ คือ ค่า MIC 

 - การหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดท่ีสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (MBC) น าหลอดทดลองท่ีมีความใส

ท้ังหมดมา Streak plate ในจานเพาะเช้ือ อา่นผลโดยดูการเจรญิของเชื้อทดสอบบนจานเพาะเช้ือ 
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ผลการศึกษา 

การทดสอบสารสกัดต่อเชื้อแบคทีเรียด้วยวิธี agar well diffusion  

 จากผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดท้ังหมด 10 ตัวอยา่ง ด้วยวิธีการ agar well diffusion พบวา่ สาร

สกัดแตล่ะชนิดให้ผลการยับยัง้ท่ีต่างกันดังตารางท่ี 1  
 

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของสารสกัดในการยับยัง้แบคทเีรียด้วยวิธี agar disc diffusion 

สารทดสอบ 

 

ตัวท าละลาย 
เส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการยบัยัง้ (mm) 

S. aureus MRSA Ps. aeruginosa 

ผักคาวตอง 

ต าลึง 

ใบยา่นาง 

แปะต าปงึ 

ผักเชียงดา 

ผักคาวตอง 

ต าลึง 

ใบยา่นาง 

แปะต าปงึ 

ผักเชียงดา 

 

 

เอทานอล 95% 

 

 

 

 

น้ ากลั่น 

18.0 ± 0 

13.0 ± 0 

12.7 ± 0.6 

13.3 ± 0.6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

17.3 ± 0.6 

11.7 ± 0.6 

12.3 ± 0.6 

12.3 ± 0.6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

14.3 ± 0.6 

13.0 ± 0 

12.7 ± 0.6 

11.0 ± 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Gentamycin 1 mg/ml  32.7 ± 0.6 12.0 ± 0 31.7 ± 0.6 

  
 จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผักคาวตอง  ต าลึง ใบยา่นาง และแปะต าปงึ ท่ีสกัดดว้ยเอทานอล 95% สามารถยับยั้ง

การเจริญของเชื้อแบคทีเรีย S. aureus, MRSA และ Ps. aeruginosa ได้ต่างกัน โดยสารสกัดจากผักคาวตองให้ 

ค่าเส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการยับยั้งมากท่ีสุดเท่ากับ 18.0  17.3 และ 14.3 มิลลิเมตร ตามล าดับ สารสกัดต าลึง  

ใบย่านาง และแปะต าปึง มีฤทธ์ิในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย S. aureus, MRSA และ Ps. aeruginosa  

โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสของการยับยั้งอยู่ในช่วงระหว่าง 12.7-13.3, 11.7-12.3 และ 11.0-13.0 มิลลิเมตร 

ตามล าดับ ส่วนผักเชียงดาท่ีสกัดด้วยเอทานอล 95%, ผักคาวตอง ต าลึง  ใบย่านาง แปะต าปึง และผักเชียงดาท่ีสกัด

ด้วยน้ ากลั่นไม่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียท่ีใช้ทดสอบได้ และเมื่อเปรียบเทียบกับยาปฏิชีวนะ gentamycin 

ความเข้มข้น 1 mg/ml พบว่าสามารถยับยั้งการเจริญของ S. aureus, MRSA และ Ps. aeruginosa ได้ โดยมีขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการยับยัง้เท่ากับ 32.7, 12.0 และ 31.7 มิลลเิมตร ตามล าดับ   
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ผลของค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อทดสอบ (MIC) และค่า

ความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดที่สามารถฆ่าเชื้อทดสอบ (MBC) 

 จากการหาความเขม้ขน้ต ่าสุดของสารสกัดสมุนไพรท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ (MIC) ด้วยการเจือจาง

สารสกัดสมุนไพรท่ีให้ผลบวก พบว่า สารสกัดผักคาวตองท่ีสกัดด้วยเอทานอล 95%  ให้ค่า MIC และ MBC ต่ าสุดใน

การยับยัง้การเจรญิของ S. aureus โดยมีคา่ MIC และ MBC เท่ากับ 15.63 และ 31.25 และยังสามารถยับยัง้เชื้อ MRSA 

โดยมีคา่ MIC และ MBC เท่ากับ 7.81 และ 62.50 mg/ml ตามล าดับ รองลงมาคือ สารสกัดยา่นางที่สกัดด้วยเอทานอล 

95% โดยให้ค่า MIC ต่ าสุดเท่ากับ 7.81 mg/ml และ MBC ต่ าสุดเท่ากับ 125 mg/ml ในการยับยั้งการเจริญของ MRSA 

และ Ps. Aeruginosa เมื่อเปรียบเทียบกับยาปฏิชวีนะ gentamicin พบวา่มีค่า MIC และ MBC ของแบคทเีรีย  S. aureus, 

MRSA และ Ps. aeruginosa เท่ากับ 0.50, 8.0 และ 0.05 มลิลกิรัมตอ่มิลลิลติร ตามล าดับ  (ตารางที่ 2)  
 

ตารางที่ 2 ค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดท่ีสามารถยับยั้งเชื้อทดสอบได้ (MIC) และค่าความเข้มข้นต่ าสุดของ 

สารสกัดท่ีสามารถฆ่าเชื้อทดสอบได้ (MBC) 

สารทดสอบ 

 

ตัวท าละลาย 

ความเข้มข้น (mg/ml) 

    S. aureus      MRSA Ps. aeruginosa 

   MIC   MBC     MIC   MBC    MIC    MBC 

ผักคาวตอง 

ต าลึง 

ใบยา่นาง 

แปะต าปงึ 

ผักเชียงดา 

 

 

เอทานอล 95% 

 

15.63 

31.25 

15.63 

15.63 

- 

31.25 

125 

125 

125 

- 

7.81 

125 

7.81 

31.25 

- 

 62.50

 31.25               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 ไมท่ดสอบเนื่องจากสารสกัดไม่สามารถยับยัง้แบคทเีรียได้ด้วยวิธี agar well diffusion 

วิจารณ์และสรุปผล 

 ผลการทดสอบสารสกัดสมุนไพรท้ัง 5 ชนิดด้วยวิธีการสกัดท่ีต่างกัน พบว่า ผักคาวตองท่ีสกัดด้วยเอทานอล

สามารถยับยั้งการเจริญของ S. aureus และ MRSA ได้ดีท่ีสุด โดยให้ค่า MIC ต่ าสุดเท่ากับ 15.63 และ 7.81 mg/ml และ 

ค่า MBC ต่ าสุด เท่ากับ 31.25 และ 62.50 mg/ml ตามล าดับ นอกจากนี้แล้วใบย่านางท่ีสกัดด้วยเอทานอลสามารถยับยั้ง

การเจริญของ MRSA และ Ps. aeruginosa โดยให้ค่า MIC ต่ าสุดเท่ากับ 7.81 mg/ml และ MBC ต่ าสุดเท่ากับ 125 mg/ml 

ตามล าดับ ส่วนผักเชียงดาที่สกัดด้วยเอทานอล และตัวอย่างสมุนไพรท่ีสกัดด้วยน้ ากลั่นจากพืชท้ัง 5 ชนิดไม่สามารถ

ยับยัง้การเจริญของแบคทีเรียท่ีใชท้ดสอบได้  

 จากผลท่ีได้จากการทดสอบสารสกัดสมุนไพร จะเห็นได้ว่า สารสกัดให้ผลการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียท่ีเป็น

แกรมบวก (S. aureus และ MRSA) ได้ดีกว่าแกรมลบ (Ps. aeruginosa) ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากลักษณะผนังเซลล์ของแบคทีเรีย

แกรมลบมีโครงสร้างด้านนอกของผนังเซลล์เป็นชั้นของ outer membrane ซึ่งเป็นสารประเภท lipopolysacharide โดยชั้น

ดังกล่าวนี้จะเป็นตัวกั้นการซึมของสารตา่ง ๆ ให้ผ่านเข้าไปในเซลล์ได้ยากขึ้น ส่วนแบคทีเรียแกรมบวกนัน้มสี่วนประกอบของ

ผนังเซลล์ท่ีแตกต่างจากแกรมลบ จึงท าให้สารทดสอบสามารถซึมผ่านเข้าสู่เซลล์ได้ง่ายกว่า (Martinez de Tejada G,  
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et al., 2012; Gberikon GM, Adeoti II and Aondoackaa AD, 2015) ส าหรับความสามารถในการออกฤทธ์ิทางชีวภาพของสาร

สกัดแต่ละชนิด พบว่า สมุนไพรท่ีสกัดด้วยน้ ากลั่นไม่สามารถท าการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียได้ ท้ังนี้เนื่องจาก

ข้อจ ากัดในปัจจัยบางประการท่ีอาจส่งผลต่อการออฤทธ์ิทางชีวภาพ เช่น สมบัติการละลายของสารส าคัญท่ีอยู่ในตัว

สมุนไพรท่ีละลายได้ในตัวท าละลายที่แตกต่างกัน โดยมักจะขึ้นอยู่กับสภาพขั้วของตัวท าละลายที่มีความแรงในการดึง 

สารออกมาได้ต่างกันด้วย โดยในการทดลองนี้มีการใชต้ัวท าละลาย 2 ชนดิ คือ เอทานอล 95% และน้ ากลั่น ซึ่งน้ าเป็นตัวท า

ละลายท่ีมีความเป็นขั้วมากกวา่เอทานอล โดยจากการทดสอบสารสกัดจากน้ ากลั่นไม่ออกฤทธ์ิในการยับยัง้เชื้อทดสอบ เป็น

เพราะน้ ากลั่นมีความสามารถในการดึงสารส าคัญท่ีออกฤทธ์ิยับยั้งการเจริญของเชื้อทดสอบได้ไม่ดีเท่ากับเอทานอล  

ซึ่งแสดงวา่สารส าคัญในสมุนไพรท้ัง 5 ชนดิท่ีออกฤทธ์ิยับยัง้การเจริญของเชื้อแบคทีเรียทดสอบอาจเป็นชนดิท่ีละลายได้ดีใน

ตัวท าละลายท่ีมีความเป็นขั้วต่ า (เอทานอล) มากกวา่ท่ีมีขั้วสูง (น้ า) ซึ่งตรงกับการรายงานของ Witkowska AM, et al. (2013) 

และในการออกฤทธ์ิทางชีวภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนั้นยังขึ้นอยู่กับสารส าคัญท่ีมีอยู่ในสมุนไพรแต่ละชนิดด้วย  

โดยจากการทดสอบ พบวา่ สมุนไพร 4 ชนดิท่ีสกัดด้วยเอทานอล ได้แก่ ใบคาวตอง ใบยา่นาง ต าลึง และแปะต าปึง สามารถ

ยับยั้งเชื้อทดสอบได้ท้ัง 3 ชนิด แต่ให้ผลของการยับยั้งเชื้อแตกต่างกัน โดยจากการศึกษาวิจัยอื่น ๆ พบว่า สารสกัดจากใบ

คาวตอง ใบย่านาง ต าลึง และแปะต าปึง ล้วนแล้วแต่มีการรายงานผลทางด้านประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

หลากหลายชนิด โดยในส่วนของผักคาวตองนั้น พบว่า มีสารส าคัญท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียบางชนิดได้ 

(Jiangang F, et al. 2013) เช่น ใบคาวตองท่ีสกัดด้วยเมทานอล และ เอทานอล จะให้สารสกัดเป็นสารออกฤทธ์ิพวกกรดเม

ทธิลเอสเทอร์ (methyl ester) ท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อก่อโรคได้หลายชนดิ เชน่ Burkholderia pseudomallei, Shigella 

flexneri, Salmonella group B, Staphylococcus aureus และ Group A streptococci  เป็นต้น ซึ่งผลท่ีได้จากการวิจัยในคร้ังนี้ก็

เช่นเดียว โดยพบว่า สารสกัดจากใบคาวตองมีฤทธ์ิในการยับยั้งการเจริญของเชื้อทดสอบได้ดี โดยสามารถยับยั้งและฆา่เชื้อ 

S. aureus และ MRSA ได้ดีท่ีสุด ส่วนในใบย่านางก็พบว่า มีสารส าคัญบางกลุ่มท่ีมีฤทธ์ิในการต้านเชื้อได้เช่นเดียวกัน  

คือ สารสกัดน้ ามันหอมระเหยจากย่านางมีองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญ ได้แก่ 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) ในส่วนของสมุนไพรตัวอื่นอย่างต าลึงก็เป็นพืชสมุนไพร

ท่ีให้ผลต่อการยับยั้งเชื้อทดสอบได้ ทั้งนี้เนื่องจากในต าลึงประกอบด้วยสารส าคัญในกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavoniod) และ  

ฟีโนลิก (phenolic) ท่ีมีฤทธ์ิในการยับยั้งแบคทีเรียท่ีก่อโรคสิวได้ โดยพบว่า สารสกัดต าลึงท่ีสกัดด้วยเอทานอลมี

ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Propionibacterium acne (กุณฑิกา และคณะ, 2554) นอกจากนี้ใน

การทดสอบคร้ังนี้แปะต าปึงก็มฤีทธ์ิในการยับยัง้เชื้อทดสอบได้เช่นเดียวกัน โดยสามารถยับยัง้เชื้อ Staphylococcus aureus ได้

ดีท่ีสุด ท้ังนี้อาจเกิดจากสารส าคัญท่ีมีฤทธ์ิต่อเซลล์แบคทีเรีย โดยทางเภสัชวิทยา พบว่า มีฤทธ์ิในการต้านไวรัสเริมซึ่งเป็น

สาเหตุก่อโรคบนผิวหนังบริเวณจ าเพาะ ซึ่งกลุ่มสารท่ีพบว่าแสดงฤทธ์ิในการต้านเชื้อไวรัสเริม ได้แก่ กลุ่มสารประเภท 

dicaffeoyl quinic acids, sitosteryl และ stigmasteryl glucosides และ 1,2-bis-dodecanoyl-3-alpha-D-glucopyranosyl-sn-

glycerol (ปรียา กุลละวณิชย์ และ ประวิตร พิศาลบุตร, 2548) จากฤทธ์ิดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าสารส าคัญท่ีมีอยู่ในแปะ 

ต าปึงอาจมีแนวโน้มในการยับยัง้การเจริญของเชื้อแบคทีเรียท่ีก่อโรคบนผิวหนังได้เช่นเดียวกัน จากประสิทธิภาพในการต้าน

เชื้อทดสอบท้ังหมดของสารสกัดสมุนไพรแต่ละชนิดการทดลองคร้ังนี้จะเห็นได้ว่า สารสกัดสมุนไพรเกือบท้ังหมดท่ีสกัดด้วย

เอทานอลให้ผลต่อการยับยั้งเชื้อทดสอบได้ดี ซึ่งข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยในคร้ังนี้จะสามารถน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับ

การศึกษาขั้นถัดไป โดยพิจารณาถึงค่าความเป็นพิษของสารสกัดต่อเซลล์ รวมถึงฤทธ์ิด้านอื่น ๆ หรือการทดสอบ

ประสิทธิภาพของสารสกัดในกลุ่มสัตว์ทดลอง หรือกับผู้ใช ้ตลอดจนสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์

ตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการยับยั้งเชื้อท่ีก่อโรคทางผิวหนังได้ต่อไปอนาคต 
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การประเมินปริมาณการได้รับสัมผัสเชื้อ Staphylococcus aureus จากการบริโภค 

น้ าส้มคั้นสดในจังหวัดพษิณุโลก 

Exposure assesssment of Staphylococcus aureus for fresh orange juice in 

Phitsanulok 
 

มุทิตา คณฑา1* อรอินทุ์ ประไชโย2 และ จารุวรรณ ทองสนทิ โอคุมุระ1  

Muthita Khontha1*, Ornin Prachaiyo2 and Jaruwan Thongsanit Okumura1 

บทคัดย่อ 

    Staphylococcus  aureus  เป็นแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษ จากสารพิษท่ีผลิต ซึ่งปนเป้ือนในอาหารท่ีมี 

การผลิตท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ น้ าส้มคัน้สด เป็นเครื่องดื่มท่ีได้รับความนยิม มจี าหนา่ยท่ัวไป ตามร้านคา้แผงลอยขา้งทาง   

ซึ่งมีโอกาสปนเป้ือนเชื้อจากผู้ผลิต วัตถุดิบ และสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดการเจ็บป่วยกับผู้บริโภค ดังนั้นการศึกษานี้  

จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อน าข้อมูลการประเมินการได้รับสัมผัส S. aureus ในน้ าส้มคั้นสด เพื่อประเมินความน่าจะเป็นของ

โอกาสเกิดอันตรายจากการบริโภคน้ าส้มท่ีมีการปนเป้ือน S. aureus จากการเก็บตัวอย่างน้ าสั้มคั้นสด จ านวน 100 

ตัวอย่าง พบ S. aureus  จ านวน 7 ตัวอย่าง (ความชุกร้อยละ 0.07) ปริมาณท่ีตรวจพบ 1-100 CFU/ml คุณลักษณะ

น้ าส้มคั้นสด มีค่าเฉลี่ยของความเป็นกรดด่าง ปริมาณน้ าอิสระ ความหวาน และปริมาณเกลือ เท่ากับ 3.47, 0.90, 16.44 

และ 0.60  ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ของการพบและไม่พบ S. aureus   

ในน้ าส้มคั้น การบริโภคน้ าส้มคั้นของประชากรคิดเป็นร้อยละ 12 ของประชากรท้ังหมด ค่าเฉลี่ยของปริมาณการบริโภค

น้ าส้มคั้น เท่ากับ 218.69 มลิลิลิตร/คน/วัน ปริมาณเชื้อท่ีเข้าสู่ร่างกายเมื่อบริโภคน้ าส้มคั้นสด ค านวณจากปริมาณท่ีตรวจ

พบมากท่ีสุด (100 CFU/มิลลิลิตร) เท่ากับ  2.19x104 CFU/มิลลิลิตร/คน/วัน ความน่าจะเป็นของการได้รับสัมผัสเชื้อ  

S. aureus เท่ากับ 0.0007  

ค าส าคัญ:  Staphylococcus aureus, การประเมินการได้รับสัมผัส, น้ าส้มคัน้, พษิณุโลก 
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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 

บทน า 

Staphylococcus aureus เป็นแบคทีเรียแกรมบวก รูปกลม ไม่สร้างสปอร์ สร้างสารพิษ สามารถเจริญเติบโต

ได้ท่ี ความเป็นกรดด่าง (pH) 4.5 – 9.3  ค่าต่ าสุดของปริมาณน้ าอิสระ(aw) ท่ีเจริญได้ 0.86  อุณหภูมิท่ีสามารถ

เจริญเติบโตได้  7 - 46 องศาเซลเซียส และสามารถเจริญได้ดีในสภาวะที่มีเกลอื (NaCl) 7 – 10 % [1]  S. aureus เป็น

แบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษ จากการสร้างสารพิษ Enterotoxin ชนิดตางๆ ได้แก ชนิด A, B, C, D, E และ G1 

ประกอบกับแบคทีเรียนี้เปนเชื้อประจ าถิ่นบริเวณผิวหนังและโพรงจมูกของมนุษยท์ าให มีแนวโน้มปนเป้ือนในอาหารได้

ง่ายจึงมีการศึกษาในกล ุมอุตสาหกรรมอาหารเพื่อความปลอดภัยของอาหาร และยังเปนเชื้อท่ีใชบงชี้ถึงความสะอาด

ของกระบวนการผลิตอาหารไดอกีดวย [2]  การเจ็บป่วยจากการได้รับสารพิษนี้  จะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง

เกร็ง ท้องเสีย ในรายท่ีมีอาการรุนแรงจะมีอาการปวดหัว ปวดเกร็งกล้ามเนื้อ และสูญเสียน้ า ปริมาณของเชื้อท่ีท าให้

เกิดการเจ็บป่วย 105 - 108 CFU/g [3,4] แหล่งท่ีพบจุลินทรีย์นี้ สามารถพบได้ในอาหารประเภท เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์

จากนม รวมถึงในร่างกายของคน เช่น ผิวหนัง คอหรือบริเวณท่ีมีบาดแผล ซึ่งการพบ  S. aureus ในอาหาร นอกจาก

การปนเป้ือนจากวัตถุดิบแลว้ ยังสามารถเกดิจากสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ไมด่ีของผู้ผลิตหรือผู้เตรียมอาหารได้อกีด้วย  

จากการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษของส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในช่วง 4 ปีท่ีผ่านมา  

(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 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ [5, 6, 7, 8]  ซึ่งผลการตรวจเชื้อก่อโรคท่ีได้รับ

รายงานเข้าระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  S. aureus   จะอยู่ใน 3 ล าดับแรกที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคอาหารเป็น

พิษ  นอกจากนี้มีรายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน  จ.สุพรรณบุรี  2551 พบว่ามีการระบาดเชื้อโรค

อาหารเป็นพิษปนเป้ือนในน้ าส้มคั้น  ท าให้นักเรียนมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว จ านวน  28 ราย  

คิดเป็นร้อยละ 21.54  ด้วยการท่ีมีระยะฟักตัวสั้น จึงได้มีการสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากสารเคมหีรือสารพษิ และจาก

การส่งตรวจทางห้องปฏิบัตกิารพบวา่มกีารตรวจพบเชื้อ S. aureus ในน้ าส้มคั้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์
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หาอัตราเสี่ยงสัมพันธ์ต่อการเกิดโรค (Relative  Risk)  นอกจากนี้ประเทศอินเดียได้มีการแยกจุลินทรีย์จากน้ าผลไมส้ด  

ซึ่งพบ S. aureus  ในน้ าส้ม 2 ตัวอย่างจากท้ังหมด 10 ตัวอย่าง [9] และประเทศไนจีเรียได้มีการตรวจสอบคุณภาพ 

น้ าผลไม้พบ S. aureus  มากที่สุด(ร้อยละ 14) โดยเฉพาะในน้ าสม้ [10]  

          น้ าส้มเป็นเคร่ืองดื่มท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  เนื่องจากมีประโยชน์ต่อร่างกาย มีคุณค่าทางอาหารสูง 

โดยเฉพาะวิตามินซีสูง จึงมีการผลิตและจ าหน่ายอย่างแพร่หลายท้ังแบบคั้นสด และแบบบรรจุขวด เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของกลุ่มคนรักสุขภาพ  อีกท้ังยังเป็นเคร่ืองดื่มท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีง่ายไม่ยุ่งยาก  โดยการคั้นสดและ

บรรจุใส่ขวดวางจ าหน่ายท่ัวไปตามร้านค้าแผงลอย ตลาด ซึ่งการผลิตและจ าหน่ายแบบนี้อาจพบเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค

ปนเป้ือนในน้ าส้มคั้นสด  จากการการผลิตท่ีไม่ถูกสุขลักษณะท้ังจากอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และผู้ผลิตเอง โดยเฉพาะ   

S. aureus  ซึ่งจัดเป็นเชื้อจุลินทรีย์ชี้บ่งถึงสุขลักษณะส่วนบุคคลด้วย น้ าส้มคั้นสดจะมีค่าความเป็นกรดด่าง  ประมาณ 

3.30 – 4.19  ค่าปริมาณน้ าอิสระของน้ าผลไม้  0.80 -0.87  ปริมาณน้ าตาล 11.8 องศาบริกซ์  [11]  ส าหรับเกณฑ์

คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับท่ี 3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก าหนดเกณฑ์

มาตรฐานของ S. aureus  ในน้ าผลไม้ คือต้องไม่พบในน้ าผลไม้ 0.1 มิลลิลิตร ดังนั้นจึงศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อ 

การเจรญิของ S. aureus  ในน้ าสม้คั้นสด และน ามาประเมินปริมาณการได้รับสัมผัสเช้ือ แลว้ท าให้เกิดการเจ็บป่วย 

การประเมินการได้รับสัมผัสเป็นกระบวนการหนึ่งในการประเมินความเสี่ยง โดยเป็นการหาความน่าจะเป็น

ของโอกาสท่ีจะเกิดการเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหารท่ีมีการปนเป้ือนจุลินทรีย์ก่อโรค  จากการสร้างรูปแบบทาง

คณิตศาสตร์ เพื่อแสดงปริมาณเชื้อก่อโรค ซึ่งมีข้อมูลการบริโภคอาหารท่ีปนเป้ือนจุลินทรีย์ก่อโรค  ปริมาณอาหารท่ี

บริโภคแต่ละคร้ัง  ปริมาณจุลินทรีย์ท่ีปนเป้ือนในอาหาร สุขลักษณะการผลิต กระบวนการผลิต การบรรจุ การขนส่ง 

การเก็บรักษา และการเตรียม เป็นขอ้มูลประกอบการประเมิน [12] ดังนัน้การศึกษานีม้วีัตถุประสงค์เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลใน

การประเมินความเสี่ยง S. aureus ในน้ าส้มคั้นสดท่ีจ าหน่ายในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และเพื่อศึกษาปัจจัยท่ี

ส่งผลตอ่การเจรญิของ S. aureus ในน้ าสม้คั้นสด 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

ตัวอย่าง  โดยการเก็บตัวอย่างน้ าส้มคั้นสดท่ีจ าหน่ายในมหาวิทยาลัย ศูนย์การค้า ตลาด ร้านค้าแผงลอย 

โรงพยาบาลและศูนย์ราชการ ในอ าเภอเมอืง จังหวัดพษิณุโลก  จ านวน  100 ตัวอยา่ง 

วัสดุอุปกรณ์  

เครื่องมอื เครื่องแก้วและอุปกรณ์: ตูอ้บร้อน (Hot air oven) เครื่องนึ่งท าลายเชื้อ (Autoclave) ตูอ้บเพาะเช้ือ 

(Incubator) เคร่ืองวัดปริมาณน้ าอิสระ (Water activity) เคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) เคร่ืองผสม (Vortex 

mixer) เครื่องวัดความหวาน (Brix Refractometer)  ปิเปต (Pipette)   จานเพาะเช้ือ (Petri dish) ห่วงเขี่ยเชื้อ (Loop) แท่ง

แก้วงอ (Glass spreader) 

 อาหารเลี้ยงเชื้อและสารเคมี  :  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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วิธีการศกึษา 

1. การตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา S. aureus  [13] เขย่าตัวอย่างในภาชนะบรรจุให้เข้ากัน เทตัวอย่าง

ลงในภาชนะท่ีปราศจากเชื้อ และเขย่าให้เข้ากันอกีครั้ง (ตัวอย่างเร่ิมต้น)เตรียมตัวอย่างโดยเจือจางตัวอยา่งตามล าดับ 

ล าดับละ 10 เท่า ด้วยสารละลายเจือจาง (Butterfield’phosphate buffered dilution water) ปิเปตตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร 

ใส่ลงในสารละลายเจือจาง 9 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน จะได้ตัวอย่างเจือจางเป็น 1 : 10 ปิเปตตัวอย่างเร่ิมต้นและ

ตัวอย่างท่ีระดับความเจือจาง 1 : 10 ลงบนผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อ Baird-Parker medium  จานเพาะเชื้อ1 มิลลิลิตร 

จ านวน 3 จานเพาะเชื้อ (0.3 0.3 และ 0.4  มิลลิลิตร) ต่อระดับความเจือจาง แล้วใช้แท่งแก้วงอเกลี่ยให้ท่ัวจนหน้า

อาหารเลีย้งเชื้อแห้งน าไปบ่มท่ี  35-37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  45-48 ชั่วโมง นับโคโลนใีนจานเพาะเช้ือท่ีมลีักษณะ

โคโลนีเฉพาะ คือ กลม  นูน สีเทาถึงสีด า  มีโซนขุ่นรอบโคโลนี และอาจมีโซนใสรอบนอกด้วย  20-200 โคโลนี  

เขี่ยเชื้ออย่างน้อย  5  โคโลนี  น าไปตรวจยืนยัน โดยการทดสอบ Coagulase test  โดยเขี่ยโคโลนีท่ีมีลักษณะเฉพาะลง

ในBrain heart infusion broth 0.2-0.3 มิ ลลิ ลิ ต ร  และ  Tryptic soy agar (TSA) slant  บ่ม ท่ี  35 อ งศา เซล เซี ยส  

18-24  ชั่วโมง (เก็บ TSA slant ท่ีอุณหภูมิหอ้งเพื่อทดสอบเพิ่มเตมิหรือทดสอบ Coagulase ซ้ า) เตมิ coagulase plasma 

(rabbit) with EDTA 0.5 มิลลิลิตร  บ่ม ท่ี  35  องศาเซลเซียส  6  ชั่ ว โมง  สั ง เกตการจับตัวกันเ ป็นลิ่ม  ( clot)   

ในหลอด โดยการเอยีงหรือคว่ าหลอดถา้ยังอยูใ่นสภาพเดิม สรุปวา่พบ  S. aureus  แตใ่นกรณีท่ีไม่แข็งหรือแข็งบางส่วน

ให้บ่มตอ่อีก 18-48 ชั่วโมง แล้วอา่นผล  ถ้าไมพ่บการแข็งตัวเป็นลิ่มขึ้นให้สรุปผลเป็นลบ 

 2. การวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ด้วยเคร่ืองวัดความเป็นกรดด่าง (pH meter) ใช้ตัวอย่างน้ าส้มคั้นสด 

20 มลิลลิิตร โดยเขยา่ให้เป็นเนื้อเดียวกัน ท าการวัด 3 ครัง้/ตัวอยา่ง และหาค่าเฉลี่ย 

 3. การวัดค่าความหวานของน้ าส้มคั้นสด ด้วยเคร่ือง Refractometer โดยการหยดตัวอย่างน้ าส้มคั้นสดลงท่ี

เครื่อง หลังจากนั้นอ่านคา่จากสเกล ซึ่งมีคา่ 0 -32 องศาบริกซ์ ท าการวัด  3 ครัง้/ตัวอยา่ง และหาค่าเฉลี่ย 

 4. การหาปริมาณน้ าอิสระ (Water activity; Aw) ด้วยเคร่ืองวัดปริมาณน้ าอิสระ(Water activity) ยี่ห้อ 

NOVASINA รุ่น AW-CENTER 200 S/N9604001 โดยการใส่ตัวอย่างลงในตลับ แล้วค่อย ๆ วางท่ีหลุม ปิดฝาเคร่ือง 

หลังจากนัน้เครื่องจะท าการอ่านผล  

            5. การหาปริมาณเกลือ (Sodium chloride; NaCl) ตามวิธีของมอร์ (Mohr’s method) การวิเคราะห์หา

ปริมาณของโซเดียมคลอไรด์ โดยการไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานซิลเวอร์ไนเตรท (AgNO3)  และใช้โพแทสเซียม 

โครเมท (K2CrO4) เป็นอินดิเคเตอร์ ณ จุดสมมูล เมื่อ AgNO3 ท าปฏิกิริยากับโซเดียมคลอไรด์ หมดแล้ว AgNO3 ท่ีเกิน

มาเพยีงเล็กน้อย จะท าปฏิกิริยากับ K2CrO4 เกิดตะกอนซิลเวอร์โครเมท (Ag2CrO4) เป็นสนี้ าตาลแดง  ซึ่งเป็นตัวบอกถึง

จุดยุติของปฏิกิริยา โดยการไตเตรทด้วยสารละลายมาตรฐานลงในตัวอย่างน้ าส้มคั้นสด  ปริมาตร 10 มิลลิลิตร และ

ค านวณร้อยละของเกลือโซเดยีมคลอไรด ์ในน้ าสม้คั้นสด 

 6. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป STATA 12 เพื่อเปรียบเทียบ

ความสัมพันธ์ทางสถิต ิด้วย Chisquaed test (X2) และ Fisher’s exact test 

7. การประเมินการได้รับสัมผัส  ใช้การค านวณความน่าจะเป็นของโอกาสท่ีบริโภคน้ าส้มคั้น แล้วเกิดการ

เจ็บป่วยจาก S. aureus โดยการสบืค้นขอ้มูล  หลักฐานทางวิชาการ และผลการศึกษานี ้ดังนี้ 

- ข้อมูลจากรายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน ประจ าป ีพ.ศ. 2559 วา่ด้วยจ านวนประชากรในจังหวัด

พษิณุโลก   
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- ข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย ปี พ.ศ.2559 สบืค้นขอ้มูลจากส านักมาตรฐานสินค้าเกษตรและ

อาหารแห่งชาติ   

- ปริมาณการปนเป้ือนและความชุกของการปนเป้ือนเชื้อ S. aureus  ค านวณจาก จ านวนท่ีพบเชื้อ/จ านวน

ตัวอยา่งทัง้หมด 

- ประเมนิความนา่จะเป็นของโอกาสปนเป้ือน S. aureus  ท่ีระดับตา่งๆในน้ าส้มคั้น จากข้อมูลปริมาณการปนเป้ือน 

มาประเมินความถี่ด้วยวิธี Gumbel’s method ส าหรับหา Reoccurrence ((จ านวนตัวอย่างทั้งหมด+1)/ล าดับท่ีของตัวอย่าง) 

ความถี ่(1/Reoccurrence) และน าค่าท่ีได้มาสร้างกราฟ ระหวา่งปริมาณการปนเป้ือนท่ีระดับตา่ง ๆ กับความถี่ เพื่อหาสมการท่ี

เหมาะสม โดยใชโ้ปรแกรม Excel  สมการท่ีได้จะน ามาประเมนิความนา่จะเป็นของโอกาสการปนเป้ือนท่ีระดับตา่ง ๆ [12] 

- การค านวณความนา่จะเป็นของการสัมผัส S. aureus  โดยใชส้มการ [14] 
           
                           PE  =   P x (1 – e-Dose)                     (1) 

         

     เมื่อ    P  คือ ความชุก (Prevalence) ของ S. aureus  ในน้ าสม้คั้น 

           Dose คือ จ านวน S. aureus  ท่ีเข้าสูร่่างกาย  
 

ผลการศึกษา  

  การศึกษาคณุลักษณะทางกายภาพและเคมขีองน้ าส้มคัน้  

การศกึษาคุณลักษณะของน้ าส้มคั้น เพื่อใชส้ าหรับการศกึษาปัจจัยท่ีมีผลตอ่การเจริญของ  S. aureus ในน้ าส้มคั้น 

และการสร้างแบบจ าลองการเจริญท่ีสามารถสร้างสารพษิในระดับท่ีท าให้เกิดการเจ็บป่วย  ซึ่งแสดงค่าดังตารางท่ี 1  
 

ตารางที่ 1  คุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมขีองน้ าสม้คั้น 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 จากตารางพบว่า คุณลักษณะของน้ าส้มคั้น  มีค่าเฉลี่ยของความเป็นกรดด่าง เท่ากับ 3.47  ส่วนปริมาณ

น้ าตาลแสดงค่าความหวานเป็นองศาบริกซ์  มีค่าเท่ากับ 16.44  ในขณะท่ีปริมาณน้ าอิสระของน้ าส้มคั้นท่ีได้จาก

การศึกษานี ้ คือ 0.897 และมีปริมาณเกลอืท่ีพบในน้ าสม้คั้นมคี่าเท่ากับ  0.60   

  

Variable Mean SD 95% Confidence 

Interval 

 pH 3.47 0.41 3.39 – 3.55 

Sugar content (๐Brix) 16.44 7.25 15.00 – 17.88 

Water activity(AW) 0.897 1.02 0.895 – 0.900 

% NaCl 0.60 1.86 0.53 – 0.68 
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จากการศึกษาเพื่อดูความสัมพันธ์ของ ค่าความเป็นกรดด่าง  ปริมาณน้ าตาล  ปริมาณน้ าอิสระ และร้อยละ

ของเกลือกับการตรวจพบและตรวจไม่พบ S. aureus ในน้ าส้มคั้น  พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   

เนื่องจากค่า  p –value > 0.05  (ตารางท่ี 2 ) นอกจากนี้ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของพื้นท่ีในการเก็บตัวอย่าง แบ่งได้  

5 พื้นท่ี (บริเวณรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร เขตอ าเภอเมืองพิษณุโลก อ าเภอวังทอง อ าเภอบางระก า และตลาดบ้านกร่าง) 

และลักษณะการจ าหน่าย มี  5 รูปแบบ  (คั้นสด โหลแช่น้ าแข็ง โหลอุณหภูมิปกติ ขวด ป่ันเกล็ดน้ าแข็ง) กับการตรวจพบ

และไมพ่บ S. aureus  พบวา่ไมม่คีวามแตกตา่งกันอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิติเชน่เดียวกัน 
 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบค่าลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบและไมพ่บ S. aureus ในน้ าสม้คั้น 

Variable S. aureus p-value 

Positive 

(Mean±SD) 

Negative 

(Mean±SD) 

pH 3.69 ± 0.30 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 ในน้ าส้มคั้น 

 จากการตรวจวิเคราะห์การปนเป้ือนของเชื้อ S. aureus ในน้ าส้มคั้นจ านวน 100 ตัวอย่าง พบการปนเป้ือน       

S. aureus  7 ตัวอยา่ง ซึ่งคิดเป็นความชุกรอ้ยละ 7  (0.07) และปริมาณที่พบการปนเป้ือนอยูใ่นช่วง 1 – 100  cfu/ml  

    การประเมินปริมาณการได้รับสัมผัส 

จากข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย ส านักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มีการบริโภค

น้ าส้มคั้นของประชากรร้อยละ 12 ของประชากรท้ังหมด  ค่าเฉลี่ยของปริมาณท่ีบริโภคเฉพาะผู้ท่ีบริโภคน้ าส้มคั้น ท่ีมี

อายุ 3 ปีขึ้นไป เท่ากับ 218.69 มลิลลิิตร/คน/วัน 

          การประเมินความน่าจะเป็นของโอกาสการปนเป้ือนเชื้อ จากการประเมินความถี่ของปริมาณปนเป้ือนเชื้อ  

ในระดับต่าง ๆ โดยวิธี Gumbel’s Method มีปริมาณการปนเป้ือน 7 ระดับ คือ 1, 3, 6, 18, 51, 56 และ 100 CFU/ml  

มีความถี่ ของการปนเ ป้ือนเ ป็น 0.06930, 0.05942, 0.04950, 0.03960, 0.02970, 0.01980 และ  0.00990 

ตามล าดับ (ตารางท่ี 3)  และสร้างกราฟระหว่างปริมาณการปนเป้ือนและความถี่ของการปนเป้ือน เมื่อ y คือความ

ความถี่ของการปนเป้ือน  x  คือปริมาณการปนเป้ือน จากกราฟได้สมการ y = 0.0616e-0.018x ค่าสัมประสิทธ์ิ 

การตัดสินใจ (R2) เท่ากับ 0.9656  (ภาพท่ี 1) 

    ความน่าจะเป็นของปริมาณการปนเป้ือนเชื้อ S. aureus ในน้ าส้มคั้นท่ีระดับต่าง ๆ (ตารางท่ี 4) โดยแทนค่าใน

สมการ  เมื่อ 

                                      x   คือ  ระดับการปนเป้ือน 

                                      y   คือ  ความถี่ของการปนเป้ือน 

                                      e   คือ  ค่าคงที่ (e = 2.71828182845904…) 
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ภาพที่ 1 ความถี่และปริมาณปนเป้ือนของเชื้อ S. aureus ในน้ าส้มคั้น 
 

 ตารางที่ 3 การหาความถี่ของการปนเป้ือนโดยวธีิ Gumbel’s Method 

 

 

     

  

ปริมาณเชื้อการ

ปนเปื้อน CFU/ml 

ล าดับที ่ Reoccurrence ความถี ่

100 1 101.00 0.00990 

56 2 50.50 0.01980 

51 3 33.67 0.02970 

18 4 25.25 0.03960 

6 5 20.20 0.04950 

3 6 16.83 0.05942 

1 7 14.43 0.06930 

y = 0.0616e-0.018x

R² = 0.9656
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ตารางที่ 4  ความนา่จะเป็นของปริมาณการปนเป้ือนเชื้อ S. aureus ในน้ าสม้คั้นท่ีระดับต่าง ๆ 

ปริมาณการปนเปื้อน (X) ความถี่การปนเปื้อน (Y)* ความนา่จะเป็น (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 

รวม 0.27591 (Z) 1.000000 

* y = 0.0616e-0.018x  ,   **= 0.0616e-0.018x1  = 0.06050  ,*** = 0.06050 /0.27591 = 0.219272 
 

     ประเมินความนา่จะเป็นของการสัมผัส S. aureus  จากการบริโภคน้ าส้มคัน้ จาก  

- ความชุกของการตรวจพบ S. aureus น้ าส้มคัน้    =   0.07   

- ปริมาณเชื้อท่ีเข้าสู่ร่างกายเมื่อบริโภคน้ าส้มคั้นสด  ค านวณจากปริมาณท่ีตรวจพบมากที่สุด (100 CFU/ml) 

เท่ากับ  2.19 x 104 CFU/มิลลลิิตร/คน/วัน 

แทนค่าความชุก (P) และปริมาณเชื้อท่ีเข้าสู่ร่างกาย (Dose) ลงในสมการ (1) ได้ค่าความน่าจะเป็นท่ีจะได้รับ 

S. aureus  จากน้ าสม้คั้น เท่ากับ 0.0007   
 

วิจารณ์และสรุปผล 
จากการศึกษาคุณลักษณะของน้ าส้มคั้น พบว่ามีความแตกต่างจากน้ าส้มคั้นท่ีมีการศึกษาก่อนหน้านี้ โดยมี

ค่าความเป็นกรดด่างใกล้เคียงกับการศึกษาของศุภชัย บุญน ามา และคณะ ในปี 2556  ซึ่งมีค่า 3.5 ± 0.2  ค่าความ

หวานของน้ าส้มคั้น เท่ากับ 16.44  สูงกว่า 11.8 [11]  ในขณะท่ีปริมาณน้ าอิสระของน้ าส้มคั้นท่ีได้จากการศึกษานี้   

คือ 0.897 เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจาก Safefood 360๐ [15]  ซึ่งมีคา่ของปริมาณน้ าอิสระอยู่ท่ี 0.870  ปริมาณเกลือ

ท่ีพบในน้ าส้มคั้นมีค่าเท่ากับ  0.60  โดยเป็นค่าท่ีสูงกว่าการศึกษาของ Laura Corpas et al. [16] ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.015  

เนื่องจากส่วนใหญ่ของการผลิตน้ าส้มคั้นมีการปรุงแต่งรสชาติ โดยการเติมน้ าเชื่อม เกลือ และน้ าต้มสุก  

ตามความชอบของผู้บริโภคในแตล่ะพืน้ท่ี ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาอื่น ๆ จึงมีความแตกต่างกัน รวมถึงชนิด

ของสม้ท่ีน ามาคั้น มีความหวานและความเป็นกรดดา่งที่แตกตา่งกัน   

 การตรวจหาการปนเป้ือน S. aureus ในน้ าส้มคั้น  พบว่า คุณลักษณะของน้ าส้มคั้นไม่มีผลต่อการตรวจพบ

และไม่พบ S. aureus ในน้ าส้มคั้น รวมถึงพื้นท่ีการผลิตและจ าหน่าย  หรือรูปแบบการจ าหน่ายก็ไม่มีความแตกต่าง

เช่นเดียวกัน  นอกจากนี้  ปริมาณและความชุกของการตรวจพบ S. aureus ในน้ าส้มคั้น มีปริมาณการปนเป้ือนท่ี

ค่อนข้างน้อย และมีความชุกต่ า  ซึ่งปริมาณมีไม่มากพอท่ีจะสร้างสารพิษแล้วท าให้เกิดการเจ็บป่วยต่อการบริโภค

น้ าส้มคั้นได้ อีกท้ังด้วยลักษณะของน้ าส้มเองท่ีมีความเป็นกรดสูง เป็นสภาวะท่ีไม่เหมาะสมต่อการผลิตสารพิษ ซึ่งค่า 

pH ท่ีเหมาะสมต่อการผลิตสารพิษของ S. aureus จะอยู่ท่ี 7.0 -7.5 [17] และจากการศึกษาการปนเป้ือน S. aureus  

ในตัวอย่างอาหารประเภทอื่น  ๆ เช่น การปนเป้ือน  S. aureus ในชีสสดของประเทศบราซิล มีการรายงาน 

ค่าโดยประมาณ  น้อยกว่า 3  น้อยกว่า 10 หรือ น้อยกว่า 100 และ 0 หรือ ไม่พบ [18] และจากการศึกษาของ  
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เพ็ญศรี รอดมา และคณะ ในปี 2554  ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยง S. aureus ท่ีปนเป้ือนอาหารพร้อมบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบระดับการปนเป้ือน S. aureus  อยู่ในช่วง 34 – 340 เซลล์ต่อกรัม และผลจากการประเมินความ

เสี่ยงของโอกาสที่จะบริโภคอาหารท่ีมี S. aureus คือ 1,832 ครัง้ตอ่ปีตอ่ประชากร 100,000 คน 

 ส าหรับการประเมินการได้รับสัมผัส S. aureus ในน้ าส้มคั้น  สามารถสรุปได้ว่า การบริโภคน้ าส้มคั้นมีความ

น่าจะเป็นท่ีจะไดรับ S. aureus อยู่ในระดับท่ีน้อยมาก ถึงอย่างไรหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีหน้าท่ีดูแลสุขลักษณะ 

การผลิตอาหาร และสุขอนามัยผู้บริโภค สามารถน าขอ้มูลจากการศึกษานี ้เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการผลิตน้ าส้มคั้น

ให้มีความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
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ศกึษาผลการยับยั้งแบคทีเรียของซิริซินและไคโตซานเพื่อเป็นวัสดุปิดแผลชีวภาพ 

Study the antimicrobial activity of sericin and chitosan used as a biological wound 

dressing  

สมฤทัย ตันมา1* 

Somruthai Tunma1* 
 

บทคัดย่อ 

 ปัจจุบันวัสดุปิดแผลมีการพัฒนาอย่างมาก โดยมีการผสมตัวยาท้ังชนิดสารเคมีและสารชีวภาพเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ สมานแผล และชว่ยให้แผลหายเร็วขึน้ วัสดุปิดแผลทั่วไปใชย้าปฏิชวีนะเชน่   ซิลเวอร์ซัลฟา

ไดอะซีนเป็นสว่นประกอบแตเ่มื่อใชเ้ป็นเวลานานจะท าให้เชื้อดื้อยาหรือตกค้างในแผลและอาจส่งผลให้การรักษายุ่งยาก

ขึ้น งานวิจัยนี้ศึกษาการพัฒนาวัสดุปิดแผลชีวภาพท่ีได้จากสารธรรมชาติผงไหมซิริซินและไคโตซาน โดยศึกษา

คุณสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคติดเชื้อในแผล พบว่าสารละลายซิริซินผสมไคโตซานสามารถยับยั้งการเจริญ

ของเชื้อ S. aureus และ E. coli โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการยับยั้งเท่ากับ 60.0±2.0 มม. และ 58.0±2.4 มม. 

ตามล าดับ (สารมาตรฐาน gentamycin เท่ากับ 35±0.8 และ 30.0±1.0 มม.) และผ้าก๊อซชุบเคลือบด้วยสารละลาย ซิริซิน

ผสมไคโตซานสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. aureus โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการยับยั้งเท่ากับ 26.4±1.8 มม. 

ซึ่งมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับผ้าก๊อซชุบเคลือบยาปฏิชีวนะซิลเวอร์ซัลฟาไดอะซีนท่ีมีค่าเท่ากับ 32.0±0.5 มม. และ

พัฒนาเป็นวัสดุปิดแผลชีวภาพประกอบด้วยผ้าก๊อซชุบเคลือบสารละลายซิริซินผสมไคโตซานท่ีสามารถตา้นการเจรญิ

ของเชื้อแบคทเีรียท่ีอาจก่อให้เกิดโรคแผลติดเชื้อ ที่มรีาคาไมสู่งมากเนื่องจากใชส้ารชีวภาพท่ีผลิตในประเทศไทย 
 

ค าส าคัญ:  วัสดุปิดแผลชวีภาพ, 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 
 

บทน า 

ปัจจุบันเชื้อแบคทีเรียก่อโรคหลายชนิดก่อให้เกิดแผลติดเชื้อโดยเฉพาะในแผลเรื้อรัง (chronic wound) และ

การรักษาแผลติดเชื้อโดยท่ัวไปจะใช้ยาปฏิชีวนะ (antibiotics) อาทิ กลุ่มเพนิซิลลิน (penicillins) ใช้กับแบคทีเรียชนิด 

แกรมบวก และกลุ่มซัลฟาโฟนาไมด์ (sulfonamide) และอมิโนกลัยโคไซด์ (aminoglycoside) ใช้กับแบคทีเรียชนิดแกรมลบ 

[1] ซึ่งการรักษาแผลติดเชื้อท่ีผิวหนัง เชน่แผลไฟไหม้ น้ ารอ้นลวก นยิมใชย้าฆา่เช้ือทาภายนอก (tropical antibiotics) เชน่ 

1%ซิลเวอร์ซัลฟาไดอะซีน (silver sulfadiazine), กลูตาไมซินครีม (glutamicin cream) และฟูซิดีนครีม (fucidine cream) 

เป็นต้น การรักษาแผลเร้ือรังนี้จะต้องใช้เวลานานประมาณ 8-12 สัปดาห์ และเชื้อแบคทเีรียหลายชนิดสามารถปรับตัว

ให้มีความต้านทานต่อยาปฏิชีวนะก่อให้เกิดเชื้อดื้อยาท าให้ยากต่อการรักษา อีกท้ังมีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่จ าเป็น

และมากเกินความจ าเป็น ซึ่งจะต้องท าให้เปลี่ยนไปใช้ยาปฏิชีวนะท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และยาชนิดใหม่ 

ท่ีใชไ้ด้ผลกับเชื้อดื้อยานัน้มอียู่จ ากัด มักจะมรีาคาแพง และมีผลข้างเคียงตอ่ผู้ใช้สูงโดยเฉพาะในเด็กท่ีมีระบบภูมิคุ้มกัน

ยังไม่สมบูรณ์ จากข้อควรระวังในการใชย้าปฏชิวีนะท่ีมีแนวโน้มจะส่งผลให้เกิดเชื้อดื้อยาเพิ่มมากขึน้ จึงควรมกีารศึกษา

หาสารชีวภาพท่ีมีคุณสมบัติเป็นยาปฏิชีวนะธรรมชาติ (natural antibiotics) เพื่อทดแทนยาปฏิชีวนะในปัจจุบัน โดยมี

รายงานวิจัยสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากรังไหมซิริซิน (silk sericin) [2, 3] และไคโตซาน [4] ท่ีสามารถยับยั้ง/ฆ่า

เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคต่าง ๆ ได้ รวมท้ังการตระหนักถึงการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากร

สิ่ ง แวดล้อม ท่ีมี อยู่ ภายในประ เทศ และ ให้ความส าคัญกับภูมิ ปัญญาท้องถิ่ น  เ ป็นแนวทางส าคัญใน  

การจัดการองคค์วามรู้ส าหรับการพัฒนาขีดความสามารถและสร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพท่ีมีในประเทศ  

ซิริซิน (C15H23N5O8) เป็นโปรตีนองค์ประกอบหนึ่งของเส้นใยไหม โดยเส้นใยไหมมีองค์ประกอบหลักของโปรตีน  

2 ชนิด คือไฟโบรอิน (fibroin) (C15H26N6O6) ประมาณ 70% เป็นโปรตีนชนิดไม่มีขั้ว และซิริซิน (sericin) ประมาณ 20-30% 
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ท่ีชว่ยยดึโปรตีนไฟโบรอนิให้เชื่อมติดกันเกิดความเสถียรของโครงร่างของรังไหม จึงเรียกซิริซินวา่โปรตนีกาวไหม ดังแสดง

ในภาพท่ี 1 มีสมบัติในการดูดซับและรักษาน้ าไวไ้ด้ดี จากการศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติทางชีวเคมีพบว่าโปรตีนไหมซิริซิน

ประกอบด้วยกรดอะมิโนส าคัญ 18 ชนิดท่ีมีคุณสมบัติและหน้าท่ีส าคัญต่อร่างกายมนุษย์ อาทิ กรดแอสปาร์ติก (aspartic 

acid) ช่วยขับไล่อาการบาดเจ็บและพิษแอมโมเนียออกจากร่างกาย, กรดกลูตามิก (glutamic acid) ช่วยลดแอมโมเนียใน

เลือด รักษาปริมาณน้ าของผิวหนังและป้องกันผิวแห้ง, ซิสเทอีน (cysteine) ท าหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และเพิ่ม

ความแข็งแกร่งให้ร่างกายในการต่อต้านรังสีและมลพิษ ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีน มีความจ าเป็นต่อการสร้างผิวหนัง  

จึงจะช่วยให้แผลไฟไหม้และแผลผ่าตัดหายเร็วขึ้น, ลูซีน (leucine) ช่วยลดน้ าตาลในเลือดช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น และ อาร์

จินีน (arginine) เสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และเซลล์เนื้องอก ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น เป็นต้น [2]  

จากรายงานวิจัยท้ังในและต่างประเทศ พบว่าสารสกัดรังไหมจาก Bombyx mori สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคแผล

ตดิเชื้อได้หลายชนดิ โดยเฉพาะเชื้อ Corynebacterium sp. ด้วยวธีิ agar well diffusion [3] 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงรังไหมและโครงสร้างของเส้นใยไหม 

ที่มา: http://www.miqura.com/the-qualities-of-silk เมื่อวันท่ี 23 มถิุนายน 2560 

 

ไคติน (C8H13O5N) – ไคโตซาน (C6H11O4N) เป็นวัสดุชีวภาพเกิดในธรรมชาติ จัดอยู่ในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตผสมท่ี

ประกอบด้วยอนุพันธ์ของน้ าตาลกลูโคสท่ีมีธาตุไนโตรเจน ท าให้มีคุณสมบัตโิดดเด่นและหลากหลาย มปีระสิทธิภาพสูงใน

กิจกรรมชวีภาพและยอ่ยสลายได้ตามธรรมชาต ิโดยไคตนิเป็นพอลิเมอร์สายยาวมอีงค์ประกอบของหนว่ยย่อยเป็นอนุพันธ์

ของน้ าตาลกลูโคสท่ีมีชื่อว่า N-acetyl glucosamine ส่วนไคโต-ซานเป็นพอลิเมอร์ของหน่วยย่อยท่ีมีชื่อว่า glucosamine 

มากกว่า 60% ขึ้นไป ไคโตซานได้จากปฏิกิริยาก าจัดหมู่อะซิติล (deacetylation) ของไคตินนั่นเอง ดังแสดงในภาพท่ี 2  

มีงานวิจัยของ T.Dai et al. [4] จากประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาการใช้ไคโตซานในการรักษาแผลไฟไหม ้และผลิตเป็นวัสดุ

ปิดแผลจากไคโตซาน (chitosan based wound dressing) รวมท้ังยังมีการใช้ไคโตซานในด้านต่าง ๆ  เช่น ด้านการเกษตร  

ด้านอุตสาหกรรมอาหาร ด้านการแพทยแ์ละเภสัชกรรม เป็นตน้ 

 
ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างไคตนิและไคโตซาน 

ที่มา: http://www.siamchemi.com/ เมื่อวันท่ี 23 มถิุนายน 2560 

  

http://www.miqura.com/the-qualities-of-silk
http://www.siamchemi.com/
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งานวิจัยนี้ศึกษาและพัฒนาวัสดุปิดแผลชวีภาพ (biological gauze dressing) ท่ีได้จากสารชีวภาพผงไหมซิริซิน 

(sericin) และไคโตซาน (chitosan) เคลือบบนผ้าก๊อซ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตา้นเชื้อแบคทีเรียก่อโรคผิวหนัง

ติดเชื้อในแผลเรื้อรังกับยาปฏิชีวนะท่ีใช้กันโดยท่ัวไป คือ 1% ซิลเวอร์ซัลฟาไดอะซิน (silver sulfadiazine) โดยมี

วัตถุประสงค์ของการวจิัย ดังนี ้

1. ศกึษาสารละลายซิริซิน ไคโตซาน และซิริซินผสมไคโตซานตอ่การต้านเชื้อแบคทเีรีย 

2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของซิริซินและไคโตซานกับยาปฏิชีวนะในการยับยัง้การเจรญิของเชื้อแบคทเีรียก่อ

โรคแผลตดิเชื้อ 

3. พัฒนาวัสดุปิดแผลชวีภาพจากซิริซินและไคโตซาน (biological gauze dressing) 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 มกีระบวนการด าเนนิงานการวิจัยแบ่งเป็น 5 หัวขอ้หลัก ดังตอ่ไปน้ี 

1. การเตรียมสารละลายผงไหมซิริซิน, ไคโตซาน และผงไหมซิริซินผสมไคโตซาน โดยศึกษาตัวท าละลายต่าง ๆ 

ดังนี้ น้ ากลั่น, เอทานอล และกรดอะซิตกิ 

2. ศกึษาประสิทธิภาพการยับยัง้การเจรญิของเชื้อแบคทเีรียก่อโรคแผลตดิเชื้อชนิดแกรมบวก (Staphylococcus 

aureus) และแกรมลบ (Escherichia coli) ด้วยวิธี agar well diffusion ของสารละลายตัวอย่าง 

3. การเตรียมวัสดุปิดแผลชวีภาพจากสารละลายซิริซิน, สารละลายไคโตซาน และสารละลายซิริซินผสมไคโตซาน 

กับผ้าก๊อซปิดแผล 

4. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตา้นเชื้อของวัสดุปิดแผลชีวภาพท่ีเตรียมได้กับยาปฏิชวีนะ ซิลเวอร์ซัลฟา

ไดอะซีน (silver sulfadiazine; AgSD) 

5. การพัฒนาวัสดุปิดแผลชวีภาพจากซิริซินและไคโตซาน 
 

ผลการศึกษา 

1.  การเตรียมสารละลายผงไหมซิริซิน, ไคโตซาน และผงไหมซิริซินผสมไคโตซาน โดยศึกษาตัวท า

ละลายต่าง ๆ ดังนี้ น้ ากลั่น, เอทานอล และกรดอะซิติก  

พบว่าตัวท าละลายท่ีเหมาะสมส าหรับผงไหมซิริซิน คือ น้ ากลั่นและ 1.0% กรดอะซิติก ส าหรับผงไคโตซานคอื 

1.0%กรดอะซิติก ส าหรับของผสมซิริซินและไคโตซานคือ 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 

ความเข้มข้น 0.5 mg/ml พบว่าสารละลายตัวอย่าง 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 สามารถยับยั้งเชื้อทดสอบได้  

แสดงผลการทดสอบดังตารางท่ี 1  
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ตารางที ่1 ประสิทธิภาพของสารละลายตัวอยา่งในการยับยัง้การเจริญของ S. aureus และ E. coli ด้วยวธีิ agar well diffusion 

สารทดสอบ เส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการยับย้ัง 

(mm) S. aureus E. coli 

1. 1.0%sericin-H20 

2. 1.0%sericin-1.0%acetic acid 

3. 1.0%chitosan-1.0% acetic acid 

4. 2.0%sericin+chitosan-0.1% acetic acid 

5. 2.0%sericin+chitosan-1.0% acetic acid 

6. Gentamycin (0.5 mg/ml) 

0 

43.0±1.6 

50.0±1.4 

14.0±2.2 

60.0±2.0 

35.0±0.8 

0 

34.0±2.0 

44.0±2.0 

13.0±1.8 

58.0±2.4 

30.0±1.0 

 

จากผลการทดสอบการยับยั้งการเจริญเชื้อ S. aureus และ E. coli ของสารละลายตัวอย่างต่าง ๆ พบว่า

สารละลายซิริซิน, สารละลายไคโตซาน และสารละลายซิริซินผสมไคโตซานใน  1.0%กรดอะซิติกสามารถยับยั้งการ

เจริญของเชื้อท้ัง 2 ชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการยับยั้งเชื้อ S. aureus เท่ากับ 

43.0±1.6 มม., 50.0±1.4 มม. และ 60.0±2.0 มม. ตามล าดับ และมีเส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการยับยั้งเชื้อ E. coli 

เท่ากับ 34.0±2.0 มม., 44.0±2.0 มม. และ 58.0±2.4 มม. ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานยาปฏิชีวนะ 

gentamycin ท่ีมีเส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการยับยั้งเท่ากับ 35.0±0.8 มม. และ 30.0±1.0 มม. ส าหรับเชื้อ S. aureus 

และ E. coli ตามล าดับ 

 เมื่อพิจารณาระหว่างสารละลายซิริซิน สารละลายไคโตซาน และสารละลายซิริซินผสมไคโตซานใน 1.0%

กรดอะซิติก พบว่าสารละลายซิริซินผสมไคโตซานมีประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. aureus และ E. coli 

ได้ผลดีกว่าสารละลายซิริซิน และสารละลายไคโตซานเพยีงอย่างเดียว ดังนั้นอาจรายงานผลได้ว่าซิริซินและไคโตซาน

สามารถท างานรว่มกันได้ดสี่งผลให้มีประสิทธิภาพการยับยัง้การเจรญิของเชื้อแบคทเีรียได้มากขึ้น 

3. การเตรียมวัสดุปิดแผลชีวภาพจากสารละลายซิริซิน, สารละลายไคโตซาน และสารละลายซิริซิน

ผสมไคโตซานกับผ้าก๊อซปิดแผล และการเปรียบเทียบประสิทธิภาพวัสดุปิดแผลชีวภาพที่เตรียมได้กับยา

ปฏิชีวนะซิลเวอร์ซัลฟาไดอะซีน (1%Silversulfadiazine; AgSD) 

จากการศกึษาประสิทธิภาพของวัสดุปิดแผลชวีภาพท่ีเตรียมได้เปรียบเทียบกับยาปฏชิีวนะ AgSD ในการยับยัง้การ

เจริญของ S. aureus ด้วยวิธี agar well diffusion ด้วยการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของบริเวณท่ีไม่มีเชื้อแบคทีเรียขึ้น 

(inhibition zone) วัดจากขอบโซนข้างหนึ่งไปยังขอบโซนอีกข้างหนึ่งและให้ผ่านจุดศูนย์กลางของวัสดุปิดแผลชีวภาพ

ขนาดกว้างและยาวเท่ากับ 1×1 ซม. โดยวัดหนว่ยขอบโซนเป็นมลิลเิมตร (mm) ได้ผลการทดลองดังภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 ประสิทธิภาพของผ้าก๊อซตา่ง ๆ ในการยับยัง้การเจริญของ 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 และสารละลายซิริซินผสมไคโตซาน สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. aureus โดยมี

เส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการยับยั้งเชื้อเท่ากับ 22.0±1.2 มม. และ 26.4±1.8 มม. ตามล าดับ ซึ่งใกล้เคียงกับยา

ปฏชิวีนะซิลเวอร์ซัลฟาไดอะซีน (AgSD) ท่ีมีเส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการยับยัง้เชื้อเท่ากับ 32.0±0.5 มม. ในขณะท่ีผ้า

ก๊อซควบคุม, ผ้าก๊อซชุบเคลือบด้วยกรดอะซิติก และผ้าก๊อซชุบเคลือบด้วยสารละลายซิริซินไม่สามารถยับยั้งการ

เจรญิของเชื้อ S. aureus ได้ 

4. การพัฒนาวัสดุปิดแผลชวีภาพจากไคโตซานและซิริซิน 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียของผ้าก๊อซชุบเคลือบสารละลายต่าง ๆ 

สามารถสรุปได้ว่าผ้าก๊อซชุบเคลือบด้วยสารละลายไคโตซาน และผ้าก๊อซชุบเคลือบด้วยสารละลายซิริซินผสมไคโตซาน 

มีประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อได้ใกล้เคียงกับผ้าก๊อซชุบเคลือบด้วยยาปฏชิีวนะ AgSD ดังนั้นขั้นตอนการพัฒนาเป็นวัสดุ

ปิดแผลชวีภาพจึงเลอืกสารละลายซิริซินผสมไคโตซานในการน ามาชุบเคลือบผ้าก๊อซ ดังนี้ 
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วิจารณ์และสรุปผล      

ผลการทดสอบการยับยัง้การเจริญเชื้อ S. aureus และ E. coli ของสารละลาย พบวา่สารละลายผสมระหว่าง

ซิริซินและไคโตซานในกรดอะซิติกมีประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อดังกล่าวได้ผลดีกว่าสารละลายซิริซิน 

และสารละลายไคโตซานเพยีงอย่างเดียว เบื้องต้นอาจรายงานผลได้วา่ซิริซินและไคโตซานสามารถท างานร่วมกันได้ดี 

ส่งผลให้มีประสิทธิภาพการยับยัง้การเจรญิของเชื้อแบคทเีรียได้มากขึ้น ซึ่งเชื้อ   S. aureus และ E. coli เป็นหน่ึงในกลุ่ม

แบคทีเรียท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดแผลติดเชื้อ ซึ่ง S. aureus เป็นแบคทีเรียแกรมบวกในวงศ์ Micrococcaceae  

S. aureus เป็นเชื้อประจ าถิ่นท่ีพบได้โดยท่ัวไปในร่างกาย เช่น โพรงจมูก เยื่อบุทางเดินหายใจ ผิวหนังและทางเดิน

อาหาร เป็นต้น และสามารถท าให้เกิดโรคตดิเชื้อบนผิวหนัง มีฝีหนอง อาการอักเสบ บวม แดงร้อน และมีอาการปวด 

โดยเฉพาะเชื้อท่ีพบในโรงพยาบาลมักก่อโรคในลักษณะเชื้อฉวยโอกาสก่อโรคในผู้ป่วยท่ีมีร่างกายอ่อนแอ หรือติดต่อ

ทางบาดแผลถลอกหรือแผลจากการผา่ตัด ส าหรับเชื้อ E. coli เป็นแบคทเีรียแกรมลบชนิด facultative ท่ีพบได้โดยท่ัวไป

ในระบบทางเดินอาหาร โดยไม่ก่ออันตราย ซึ่งแหล่งท่ีพบเชื้อ E. coli ได้แก่ ในล าไส้คนและสัตว ์พบเชื้อนี้ได้ในอุจจาระ 

นอกจากนี้ยังพบว่าเชื้อ E. coli เป็นสาเหตุของการติดเชื้อในแผลภายนอก เช่น แผลผ่าตัด แผลมีดบาด  

เชื้อผลิตสาร endotoxin เมื่ออยูใ่นเลอืดท าให้เกิดการอักเสบท่ีแผลได้ [5]  
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ซึ่งผลการทดสอบประสิทธิภาพการยับยัง้การเจรญิของแบคทีเรียของผ้าก๊อซชุบเคลือบสารละลายผสมซิริซิน

และไคโตซานสามารถยับยัง้ S. aureus โดยมีขนาดวงใสของการยับยัง้เชื้อใกล้เคียงกับขนาดวงใสของการยับยัง้เชื้อของ

ผ้าก๊อซชุบเคลือบด้วยยาปฏิชีวนะ AgSD ดังนั้นจากผลการวิจัยนี้สามารถเตรียมสารละลายผงไหมซิริซินและไคโตซาน

ส าหรับการพัฒนาเป็นวัสดุปิดแผลชีวภาพได้จากสารละลายซิริซินผสม  ไคโตซานในตัวท าละลาย 1.0%v/v กรดอะซิติก  

และน าไปชุบเคลือบกับผ้าก๊อซปิดแผลได้เป็นผ้าก๊อซท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียท่ีอาจก่อให้เกิดโรค

แผลติดเชื้อทางผิวหนังได้ เช่น S. aureus และ E. coli และวัสดุปิดแผลชีวภาพจากผ้าก๊อซชุบเคลือบสารละลายซิริซิน

ผสมไคโตซานนี้มีประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียได้ใกล้เคียงกับผ้าก๊อซชุบเคลือบด้วยยาปฏิชีวนะ

ซิลเวอร์ซัลฟาไดอะซีน (1% silversulfadiazine; AgSD) โดยวัสดุปิดแผลชวีภาพท่ีเตรียมได้นี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของ

การยั บยั้ ง เ ชื้ อ  S. aureus เ ท่ ากั บ  26.4±1.8 มม .  ใ นขณะ ท่ียาปฏิ ชี วนะซิล เ วอ ร์ซั ลฟา ไดอะซีน  ( AgSD)  

มเีส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการยับยัง้เชื้อเท่ากับ 32.0±0.5 มม.  
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมส าหรับการศึกษาต่อไป 
1.   ควรมกีารศึกษาต่อเนื่องโดยน าวัสดุปิดแผลชวีภาพจากงานวิจัยน้ีไปใชก้ับการรักษาแผลในมนุษย ์เพื่อมาเป็น

แนวทางในการพัฒนาเป็นวัสดุปิดแผลชีวภาพท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ และสามารถผลิตเพื่อจ าหนา่ย และ/หรือเพื่อเป็น

องคค์วามรู้ส าหรับเผยแพร่ให้ประชาชนท่ัวไปได้น าไปใช้จริง 

2. ควรศึกษาวัสดุชีวภาพอื่นๆ เพื่อน ามาผลิตเป็นวัสดุปิดแผลท่ีมีรูปแบบการใชง้านท่ีหลากหลายมากขึ้นนอกจาก

การต้านเชื้อแบคทีเรีย เช่น ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น ลดการเปลี่ยนวัสดุปิดแผลบ่อย ๆ เพราะจะท าให้แผลหายช้า วัสดุปิด

แผลไมแ่ห้งตดิบาดแผล เป็นตน้ 

ข้อเสนอที่ได้จากงานวิจัย 

จากผลการวิจัยพบว่าสารละลายผสมไคโตซานและซิริซินในกรดอะซิติกสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ

แบคทีเรีย เช่น S. aureus และ E. coli ได้และมีประสิทธิภาพมากกว่าสารละลายไคโตซานหรือสารละลายซิริซินเพียง

ชนิดเดียว และสามารถน าสารละลายผสมไคโตซานและซิริซินนี้ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ต่อไป อาทิ ใช้เป็น

ส่วนผสมยาฆา่เช้ือแบคทเีรียก่อโรค เป็นสว่นผสมยารักษาโรคต่าง ๆ เป็นต้น 
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ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 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 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้ ศึกษาความสามารถในการประเมินความเสี่ยงตอ่การล้ม โดยการใช้การทดสอบ Timed Up and 

Go Test (TUGT) ของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ้่าน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจ านวน 17 คน 

จะได้รับการอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ การฝึกปฏิบัติการทดสอบ TUGT และจะได้รับการทดสอบ ก่อนและหลังการ

ให้ความรู้ทางวิชาการ และการศึกษานี้ยังได้มศีึกษาความนา่เชื่อถือระหวา่งผู้วัด ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่บ้าน  นักกายภาพบ าบัด และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทดสอบ โดยผลการศึกษาพบว่า อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้าน มีอายุเฉลี่ย 43.65±13.20 ปี มีผลการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการให้ความรู้ทางวิชาการและการ

ปฏบัิต ิเพิ่มมากขึน้อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.001)  และมีคา่ความน่าเชื่อถอืระหวา่งผู้วัดของการทดสอบ TUGT 

อยู่ในระดับดีเยี่ยม (ICC = 0.989; 95%CI = (0.982-0.996)) การศึกษานี้จึงสรุปได้ว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่บ้านสามารถพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการดูแล ป้องกันการล้มในผู้สูงอายุได้ และสามารถใช้การทดสอบ

ความสามารถทางกาย อย่างเชน่ TUGT เพื่อประเมินความเสี่ยงตอ่การล้มได้  
 

ค าส าคัญ:  ผู้สูงอายุ, การทดสอบความสามารถทางกาย, กายภาพบ าบัด, การหกลม้  
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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 43 . 65  ± 1 3 . 20  years. The post-test scores 

increased significantly (p <0.001). The reliability of the TUGT test was excellent (ICC = 0.989; 95% CI = (0.982-

0.996)). 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   

 

บทน า 
ความชรานั้นเป็นกระบวนการท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายท่ีเกิดขึ้นตามวัยท าให้สมรรถภาพและ

ประสิทธิภาพการท างานของอวัยวะตา่ง ๆ ลดลง (Berg, Wood-Dauphinee, Williams, & Maki, 1992; Paterson, Jones, 

& Rice, 2007; Patla et al., 1993) จึงส่งผลให้ความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุลดลง และเกิดการล้มได้ง่าย 

(Ambrose, Paul, & Hausdorff, 2013; Anacker & Di Fabio, 1992; Aoyama, Suzuki, Onishi, & Kuzuya, 2011) มากไป

กว่านั้น หากผู้สูงอายุท่ีเคยมีประวัติล้มแล้ว มักจะเกิดภาวการณ์กลัวการล้ม ( fear of fall; FoF) ตามมา (van Iersel, 

Munneke, Esselink, Benraad, & Olde Rikkert, 2008) ส่งผลให้ลดการเคลื่อนไหวเพื่อลดความเสี่ยงต่อการหกล้ม ซึ่ง

อาจจะท าให้กล้ามเนื้อฝ่อลีบ ประสิทธิภาพในการท างานน้อยลง และมีผลต่อคุณภาพชีวิตได้  ดังนั้นแนวทางการ

ส่งเสริมป้องกันท่ีด ีน่าจะเป็นอีกวธีิการหนึ่ง ที่จะสามารถประเมิน ตดิตามและปอ้งกันการล้มของผู้สูงอายุได้   

ปัจจุบันมีวิธีการประเมินความเสี่ยงต่อการล้ม หลากหลายวิธี ท้ังในรูปแบบการสัมภาษณ์ข้อมูล การศึกษา

อุบัตกิารณ์ย้อนหลัง และการประเมินความสามารถทางกาย เป็นตน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประเมินความสามารถทางกาย

ท่ีครอบคลุมปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการล้ม เช่น ความสามารถในการเดิน ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา รวมไปถึง

ความสามารถในการทรงตัว อยา่งเชน่การทดสอบ timed up and go test (TUGT) ซึ่งเป็นการทดสอบความสามารถในการทรง

ท่าแบบเคลื่อนท่ี ท่ีสะท้อนถึงความสามารถในการเดินได้ด้วย โดยมีการศึกษาท่ีผ่านมา ได้ท าการทดสอบ TUGT ในผู้ท่ีเป็น

โรคพาร์กินสัน (Verheyden et al., 2014) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Montes et al., 2007)และในผู้สูงอายุ (Lin et al., 2004; 

Viccaro, Perera, & Studenski, 2011) ซึ่งเป็นการทดสอบท่ีได้มาตรฐานท่ีน ามาใช้ประยุกต์ท านายความเสี่ยงตอ่การล้ม 

นโยบายการพัฒนาทางดา้นของการสาธารณสุขของไทย มุง่เนน้การพัฒนาแกนน าสุขภาพระดับชุมชน เพื่อให้

เกิดการดูแลซึ่งกันและกันในชุมชนให้ย่ังยืน ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) นา่จะเป็นแกนน าสุขภาพ

ท่ีใกล้ชิดประชาชนมากท่ีสุด และยังเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพให้ 

แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี ดังนั้น อสม. จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการท างาน 

รวมไปถึงสามารถประเมินความเสี่ยงต่อการล้มในผู้สูงอายุในชุมชนท่ีตนรับผิดชอบและสามารถเฝ้าระวังติดตามได้

อย่างเป็นระบบ คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาความรู้ความสามารถของ อสม. เกี่ยวข้องกับ การป้องกันการล้ม  

การประเมินความเสี่ยง รวมไปถึงการดูแลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาและประเมินศักยภาพแกนน า (อสม.) ในการใช้ 

การทดสอบ TUGT เพื่อประเมินความเสี่ยงตอ่การล้ม ในผู้สูงอายุ  
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

อาสาสมัคร  

การศึกษานี้ ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกจากคุณสมบัติของ อสม. ได้แก่ มีความสามารถอ่านออกเขียนได้เป็น

อย่างดี และมีหน้าท่ีในการดูแลผู้สูงอายุ และหลังจากนั้นจะถูกสุ่มอย่างง่าย หมู่ละ 1 คน โดยมีท้ังหมด 17 หมู่  

รวมท้ังสิ้นม ีอสม. 17 คนท่ีเข้าร่วมโครงการ  

การด าเนินการวิจัย  

คณะผู้วิจัย ด าเนินการเตรียมการบรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับ ประเมินการทดสอบ TUGT 

และวิธีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการ และฝึกปฏบัิตใิห้แกแ่กนน า อสม. ท้ัง 17 หมูบ้่าน โดยมีการ

ทดสอบด้วยแบบทดสอบและการประเมินในดา้นความรู้ทางทฤษฎแีละปฏบัิตกิาร ก่อนและหลังการให้ความรู้ 

การประเมินความน่าเชื่อถือของผู้วัด เป็นการประเมินความน่าเชื่อถือระหว่างบุคคล ( inter rater reliability) 

โดยให้ อสม. นักกายภาพบ าบัด และผู้เชี่ยวชาญ (นักกายภาพบ าบัดท่ีเชี่ยวชาญในการทดสอบ TUGT) ประเมิน

อาสาสมัครสุขภาพดีจ านวน 25 คน ที่ทดสอบด้วยการทดสอบ TUGT  อาสาสมัครนั่งบนเก้าอี้ ไม่มีท่ีพักแขนท่ีมีความ

สูงมาตรฐาน ในท่านั่งหลังตรง และวางส้นเท้าอยู่หลังตอ่ขอ้เข่าประมาณ 10 เซนติเมตร ข้อสะโพกอยู่ในท่างอประมาณ 

90 องศา โดยพิจารณาจากการวางเท้าเป็นหลัก และอาสาสมัครวางแขนไว้ข้างล าตัว ผู้วิจัยให้สัญญาณและเร่ิมจับ

เวลาโดยใช้นาฬิการจับเวลาเมื่อผู้ประเมินบอก “เร่ิม” อาสาสมัครเปลี่ยนจากท่านั่งลุกขึ้นยืนและเดินเป็นระยะทาง  

3 เมตร อ้อมกรวยแล้วเดินกลับมานั่งเก้าอี้ให้เร็วท่ีสุดและปลอดภัยโดยไม่มีการวิ่งหยุดจับเวลาเมื่ออาสาสมัครนั่งลง

และหลังพิงพนักพิงเก้าอี้ โดยผู้ประเมินแต่ละคนจะท าการวัดเวลาท่ีใช้ในการทดสอบแต่ละการทดสอบพร้อมกันใน

อาสาสมัครท้ังหมดและบันทึกค่าท่ีได้โดยไม่มีการปรึกษากัน โดยในแต่ละการทดสอบจะท าการวัด 3 คร้ัง แล้วน า

ค่าเฉลี่ยของผู้ประเมินแต่ละคน ท้ัง 3 คน มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การศึกษานี้ได้ผ่านการรับรองการวิจัยในมนุษย์ 

มหาวทิยาลัยพะเยาและอาสาสมัครทุกคนได้ลงนามในใบยนิยอมก่อนเข้าร่วมการวจิัย 

การวิเคราะห์ทางสถิต ิ 

การศึกษานี้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใชโ้ปรมแกรมส าเร็จรูป ใช้สถิติพรรณาเพื่ออธิบายลักษณะพืน้ฐานและข้อมูล

การศึกษาของอาสาสมัคร ใช้สถิติ paired-samples t test เพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ

อบรมของอสม. และใช้สถิติ  Intraclass correlation coefficients (ICCs)  เพื่อหาความน่าเชื่อถือระหว่างบุคคล  

โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิตท่ีิ p < 0.05 
 

ผลการศึกษา 

 อสม. จ านวน 17 คน อายุเฉลี่ย 43.65±13.20 ปี มีจ านวนเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 88.24  ผลการทดสอบ

ความรู้ก่อนและหลังการให้ความรู้ทางวิชาการและการปฏิบัติ พบว่า อสม. มีความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิต ิ(p < 0.001) จากคะแนนเฉลี่ย 14.23 ± 1.64 คะแนนก่อนการได้รับความรู้ เป็น 16.47 ± 1.37 คะแนน จากคะแนน

เต็ม 20 คะแนน  ดังแสดงแผนภูมทิี ่1 

 ความน่าเชื่อถือระหว่างผู้วัด ในอาสาสมัครสุขภาพดี 25 คนท่ีได้รับการทดสอบ TUGT มีอายุเฉลี่ย 

46.56±14.08 ปี มีจ านวน เพศหญิงคิดเป็นร้อย 92 ผลการศึกษา พบค่าความน่าเชื่อถือระหว่างผู้วัดของการทดสอบ 

TUGT อยู่ในระดับดีเยี่ยม (ICC = 0.989; 95%CI = (0.982-0.996)) 
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แผนภูมทิี่ 1 แสดงผลคะแนนกอ่นและหลังการใหค้วามรู้ 

วิจารณ์และสรุปผล 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาแกนน าสุขภาพชุมชน อย่างเช่น อสม. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถใน 

การดูแลผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันการล้มและการประเมินความเสี่ยงในเบื้องต้นได้ ซึ่งถือว่าเป็นบทบาทส าคัญของการท างาน

ในระบบสาธารณสุขชุมชน และผลการศึกษาพบว่า อสม. มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

(p < 0.001) รวมไปถึงมคีวามนา่เชื่อถือระหวา่งผู้วัดอยูใ่นระดับดีเยี่ยม ((ICC = 0.989; 95%CI = (0.982-0.996))  

ปัจจุบัน การประเมินความเสี่ยงต่อการล้มในผู้สูงอายุในชุมชน นักวิชาการต่างมุ่งเน้นศึกษา ค้นคว้า เพื่อให้ได้

วิธีการท่ีมีความแม่นย าในการวินิจฉัยหรือท านายความเสี่ยง และง่าย สะดวก ใช้เวลาน้อย เพื่อให้มีความเหมาะสม 

ในการลงตรวจประเมินในพื้นท่ี และส าหรับประเทศไทย การทดสอบความสามารถทางกาย เป็นท่ีนิยมเป็นอย่างมาก  

ท่ีถูกน ามาใช้ในการประเมินความเสี่ยงต่อการล้มในผู้สูงอายุในชุมชน พบว่าหลายการศึกษา มีการน าการทดสอบ

ความสามารถทางกายมาใช้ เช่น การประเมินท่ีสะท้อนถึงความความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ได้แก่ การทดสอบ  

การลุกจากท่านั่งขึน้ยืน 5 คร้ัง (Five Times Sit-to-Stand Test; FTSST) (Poncumhak, insorn, Prasittimet, & Manota, 2014; 

Whitney et al., 2005) ซึ่งพบว่าการทดสอบ FTSST สามารถน ามาใช้ในการประเมินความเสี่ยงต่อการล้มในผู้สูงอายุได้ 

และการศึกษาของ Tiedemann และคณะ (2008) พบว่าการทดสอบ FTSST เป็นการทดสอบท่ีดีท่ีสุดในการท านาย 

ความเสี่ยงต่อการล้ม ซึ่งมีค่าตัดแบ่งอยู่ท่ี 12 วินาที การศึกษานี้ได้ท าการเปรียบเทียบความสามารถของการทดสอบ  

8 การทดสอบ ได้แก่ การทดสอบ FTSST การทดสอบการลุกจากท่านั่งขึน้ยืน 1 คร้ัง (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 

ความจ าเพาะ ความเป็นไปได้ อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้า่จากการศกึษาจะรายงานว่า FTSST เป็นการทดสอบท่ีมีความสามารถ

ในการท านายการล้มได้ดีท่ีสุด แต่ยังพบว่าความสามารถในการท านายอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น (ความไว 0.66 

คะแนน 
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(95%CI;0.55-0.76) และความจ าเพาะ 0.55 (95%CI;0.49-0.61)) ซึ่งหมายถึงว่า หากผู้สูงอายุท่ีใช้เวลาในการทดสอบ 

FTSST ตั้งแต่ 12 วินาทีขึ้นไป จะพบว่า มีเพียง 66 คนท่ีล้มจริง อย่างไรก็ตาม พบว่าอีก 34 คนไม่ได้ล้มตามผลการท านาย

จากค่าตัดแบ่งของการทดสอบ FTSST (Tiedemann, Shimada, Sherrington, Murray, & Lord, 2008)  และยังมีการประเมนิ

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 ถือว่าเป็นการทดสอบมาตรฐาน ท่ีนิยมน ามาใช้ในการทดสอบความเสี่ยงต่อการล้มในชุมชน (Chantanachai, 

Pichaiyongwongdee, & Jalayondeja, 2014)  เนื่องจากเป็นการทดสอบท่ีง่าย ประหยัดท้ังเวลาและค่าใช้จ่าย และมีความ

แม่นย าในการท านายการล้มสูง และส่วนใหญ่ บุคลากรทางการแพทย์ อย่างเช่น นักกายภาพบ าบัด แพทย์ และเจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุข มักเป็นผู้วัด ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมของผู้วิจัย ยังไม่พบการส่งเสริมความสามารถในด้านนี้แก่  

อสม. แตอ่ยา่งใด   

ผลการวัดความนา่เชื่อถอืระหวา่งผูว้ัดนัน้ หากค่า ICC มากกวา่ 0.9 ถือวา่มคีวามนา่เชื่อถือในระดับดีเยี่ยม (excellent 

reliability) หากมคี่า 0.75 และ นอ้ยกวา่ 0.9 ถือวา่มคีวามนา่เชื่อถืออยูใ่นระดับดี ค่า ICC มากกวา่หรือเท่ากับ 0.5 แตน่อ้ยกวา่ 

0.75 ถือว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับปานกลางและค่า ICC น้อยกว่า 0.5 ถือว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับน้อย (Terry K. 

Koo and Mae Y. Li, 2016) จากการศึกษานี้ พบว่า อสม. มีความน่าเชื่อถือระหว่างผู้วัดในระดับดีเยี่ยม ซึ่งสะท้อนได้ว่า อสม.  

มีความสามารถในการน าการทดสอบ TUGT ไปใช้ประเมินความเสี่ยงตอ่การล้มในผู้สูงอายุได้ อย่างไรก็ตาม อาจจะตอ้งได้รับ

การฝึกการตรวจประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ และในการศึกษานี้ ได้คัด อสม. เพียง 1 คนมาเป็นผู้วัด ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญ และ 

นักกายภาพบ าบัด ในอนาคต ควรมกีารศกึษาเพิ่มเตมิ รวมไปถึงการศกึษาความนา่เชื่อถือภายในผู้วัดด้วย  

ปัจจุบันมีการส่งเสริม ความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ของแกนน า อสม. ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ จากการศึกษาก่อนหน้านี้ พบว่า อสม. ได้รับการพัฒนาในด้านอื่น ๆ เช่น การศึกษาของน้อมจิตต์  

นวลเนตร์และคณะ ได้ศึกษาความรู้และวิธีการปฏิบัติตัวในชีวิตประจ าวัน ของ อสม. เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง  

ผลการศกึษาพบวา่ อสม. ส่วนใหญ่มคีวามรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองอยูใ่นระดับสูง แตย่ังพบวา่มีความรู้ความเข้าใจใน

บางประเด็นไม่ถูกต้อง (Nomjit Nualnetr et al., 2008) และ Prapatsorn และคณะ (2014) ได้ท าการศึกษาความฉลาดทาง

สุขภาพของ อสม. ผลพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนนความฉลาดทางสุขภาพด้านความรู้ความเข้าใจในระดับดี แต่

บางส่วนยังขาดทักษะในการอ่านและแปลความข้อมูลสาธารณสุขจากสื่อสิ่งพมิพ ์ซึ่งศักยภาพของ อสม. ในการให้ความรู้แก่

ชุมชนอาจด้อยลง หากมคีวามฉลาดทางสุขภาพท่ีไม่เพียงพอ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังขาดความมั่นใจในการแนะน าความรู้

แก่เพื่อนบ้าน ผลการศกึษายังชี้ให้เห็นวา่ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุและระดับการศกึษา เป็นสิ่งท่ีควรพจิารณาประกอบด้วย

ในกระบวนการสรรหา อสม. เพราะมคีวามสัมพันธ์ตอ่ระดับความฉลาดทางสุขภาพด้านความรู้ความเข้าใจ ซึ่งมคีวามจ าเป็น

ตอ่การ ปฏบัิตหินา้ท่ีของ อสม. (Prapatsorn Ngasangsai, Padirada Sornseeyon, & Phattarabenjapol., 2014) 

การศึกษานี้ สรุปได้ว่า ผลการทดสอบความรู้และการประเมินความเสี่ยงต่อการล้ม ของ อสม. ส่วนใหญ่  

มคีวามรู้ความเข้าใจท่ีเพิ่มขึ้น แตย่ังพบวา่มบีางราย ท่ีได้คะแนนนอ้ยกวา่การสอบวัดความรู้ก่อนการอบรม ซึ่งอาจจะเป็นผล

มาจาก การรับรู้ เข้าใจท่ีผิดประเด็น และข้อค าถามเป็นลักษณะ ให้ตอบ ผิด หรือ ถูก เท่านั้น ซึ่งอาจจะยังไม่สะท้อนถึง

ความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงได้ การศึกษานี้ จึงอาจจะมีข้อจ ากัดของข้อสอบวัดความรู้ และยิ่งไปกว่านั้น การสอบหลัง

การให้ความรู้ ผู้วจิัยไมไ่ด้เวน้ระยะเวลา โดยให้สอบทันทีหลังให้ความรู้เสร็จ จึงอาจจะท าให้ อสม. ใชค้วามจ าระยะสิ้นมาท า

ข้อสอบ ในอนาคตอาจจะต้องมีการพัฒนาข้อสอบท่ีสามารถประเมินได้ท้ังความรู้ทฤษฎีท่ีเน้นการวิเคราะห์และการน าไปใช้ 

มากกวา่ความรู้ความจ า และอาจจะต้องมีการประเมินผลในระยะยาว เชน่ การเว้นระยะสอบหลังการให้ความรู้ไปอยา่งน้อย 

1-2 เดอืน เป็นตน้  
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การแยกเอนไซม์อะไมเลสจากตับอ่อนสุกรเพื่อการผลติสารควบคุมคุณภาพ 

Isolation of amylase enzyme from porcine pancreas for production of quality 

control material 

 

ดาวยศ ดาวเรอืง1* และ พรเทพ ศรวีิภาค2 

Daoyot Daorueang1*and Pornthap Sriwipak2 
 

บทคัดย่อ 

 เอนไซม์อะไมเลสในกระแสเลือดมีความส าคัญในการวินิจฉัยพยาธิสภาพท่ีตับอ่อนของผู้ป่วย วัตถุประสงค์

ของการศึกษานี้คือเพื่อแยกเอนไซม์อะไมเลสจากตับอ่อนสุกร และศึกษาผลของอุณหภูมิต่อความคงตัวของเอนไซม์  

อะไมเลส ในสารสกัดหยาบตับอ่อนสุกร โดยวัดค่าความเข้มข้นของโปรตีนในสารสกัดหยาบตับอ่อนสุกรด้วยหลักการ 

Biuret method และวัดค่าการท างานของเอนไซม์อะไมเลสด้วยหลักการ Amyloclastic-starch-iodine method พบว่า

สารสกัดหยาบตับอ่อนสุกรมคี่าการท างานจ าเพาะของเอนไซม์อะไมเลสเท่ากับ 929,250 ยูนิต/กรัม รวมท้ังพบวา่การ

เจือจางสารสกัดหยาบตับอ่อนสุกรท่ีอัตราส่วน 1:4000 มีค่าการท างานของเอนไซม์อะไมเลสใกล้เคียงกับสารควบคุม

คุณภาพชนิดผิดปกติจากบริษัท และเมื่อเก็บสารสกัดหยาบตับอ่อนสุกรท่ีอุณหภูมิ  4 องศาเซลเซียส พบว่า เอนไซม์  

อะไมเลสมคีวามคงตัวมากกว่าการเก็บท่ี -20 องศาเซลเซียส (p < 0.05) แตอ่ย่างไรก็ตามควรเตมิสารรักษาสภาพเพื่อ

เพิ่มความคงตัวของเอนไซม์อะไมเลสในสารสกัดหยาบตับออ่นสุกร  
 

ค าส าคัญ:  เอนไซม์อะไมเลส, สารควบคุมคุณภาพ, ตับออ่นสุกร, 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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บทน า 

สารควบคุมคุณภาพคือสารท่ีใช้เพื่อประเมินความคลาดเคลื่อนในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ [1, 2, 3] 

คุณสมบัตท่ีิส าคัญของสารควบคุมคุณภาพคือมีส่วนประกอบเหมือนหรือใกล้เคียงกับสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย โดยท่ัวไปสาร

ควบคุมคุณภาพท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ สารควบคุมคุณภาพท่ีเป็นสารละลาย (Aqueous 

-based quality control material) ซึ่งเตรียมโดยการละลายสารเคมีตามชนิดท่ีตอ้งการในตัวท าละลายท่ีเหมาะสม อกีลุ่มคือ

สารควบคุมคุณภาพท่ีเตรียมจากซีรัม (Serum-based quality control material) เป็นสารควบคุมคุณภาพท่ีเตรียมได้จาก

ซีรัมหรือซีรัมควบคุม (Control serum) โดยท่ัวไปแล้วห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกนิยมใช้สารควบคุมคุณภาพอย่างน้อย  

2 ระดับ คือ ระดับปกตแิละระดับผิดปกต ิ[4, 5]  

สารควบคุมคุณภาพชนิดผิดปกติท่ีใช้เพื่อควบคุมการตรวจการท างานของเอนไซม์อะไมเลสนั้นผลิตได้ยาก  

โดยนิยมใช้สารควบคุมคุณภาพชนิดผิดปกติท่ีผลิตจากบริษัทซึ่งมีราคาสูง หรือใช้ซีรัมของผู้ป่วยท่ีมีระดับของ

เอนไซม์อะไมเลสในกระแสเลือดสูงมาเตรียมเป็นสารควบคุมคุณภาพ ซึ่งวิธีดังกล่าวมีข้อจ ากัดในการจัดหาตัวอย่าง  

จึงน ามาสู่แนวคิดในการผลิตสารควบคุมคุณภาพทดแทนจากแหล่งอื่นเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพการตรวจ 

การท างานของเอนไซม์อะไมเลส งานวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกใช้ตับอ่อนของสุกรเพื่อเป็นแหล่งในการแยกเอนไซม์อะไมเลส 

รวมถึงศึกษาความคงตัวของเอนไซม์ท่ีแยกได้ ผลจากงานวิจัยนี้อาจบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการผลิตสารควบคุม

คุณภาพเพื่อทดแทนสารควบคุมคุณภาพท่ีผลิตจากบริษัทซึ่งชว่ยลดค่าใช้จ่ายของหอ้งปฏบัิตกิารตอ่ไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

ตัวอย่างตับอ่อนและการแยกเอนไซม์อะไมเลส 

ใช้ตัวอย่างตับอ่อนสุกรสดท่ีรักษาอุณหภูมิตลอดการทดลองด้วยน้ าแข็ง โดยบดตับอ่อนด้วยตะแกรงเหล็กและ

ผสมด้วยฟอสเฟตบัฟเฟอร์ pH 7 อัตราส่วนตับอ่อน 1 กรัมต่อฟอสเฟตบัฟเฟอร์ 2 มิลลิลิตร กรองด้วยผ้าขาวบาง  

แล้วป่ันตกตะกอนท่ีความเร็ว 3,500 รอบต่อนาที นาน 5 นาที  เก็บส่วนใสพร้อมท้ังบันทึกปริมาตร และวัดค่าโปรตีน

รวมดว้ยหลักการ Biuret Method (Total Protein liquicolor, HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH, 

Germany) หลังจากนัน้แบ่งเก็บท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส และ 4 องศาเซลเซียสเพื่อทดสอบความคงตัวต่อไป 

การวัดค่าการท างานของเอนไซม์อะไมเลส 

เจือจางสารสกัดหยาบตับออ่นสุกรด้วยฟอสเฟตบัฟเฟอร์ pH 7 ให้ได้อัตราส่วนเท่ากับ 1:1,000, 1:2,000, 1:4,000, 

1:8,000, 1:16,000, และ 1:32,000  วัดค่าการท างานของเอนไซม์อะไมเลสในสารสกัดหยาบตับอ่อนสุกรเจือจาง 

ดังกล่าวโดยหลักการ Amyloclastic starch iodine [6, 7, 8] ซึ่งเอนไซม์อะไมเลสท่ีอยู่ในตัวอย่างจะท าปฏิกิริยากับ

สารละลายแป้ง แป้งท่ีเหลือจากการสลายด้วยเอนไซม์อะไมเลสจะท าปฏิกิริยากับไอโอดีนให้สารประกอบสีน้ าเงินเข้ม 

วัดค่าดูดกลนืแสงท่ี 546 นาโนเมตร น าค่าการดูดกลืนแสงท่ีได้มาค านวณเพื่อหาค่าการท างานของเอนไซม์ดว้ยสมการ 

 

Amylase activity (U/L) = [A(blk) - A(sample)] X 8000 

          A(blk) 

โดย A(blk)       =  ค่าดูดกลนืแสงของ Blank 

  A(sample)  =  ค่าดูดกลนืแสงของ sample 
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การศึกษาผลของอุณหภูมแิละเวลาต่อความคงตัวของเอนไซม์อะไมเลส 

น าสารสกัดหยาบจากตับอ่อนสุกรมาเจือจางให้ได้ค่าการท างานของเอนไซม์อะไมเลสท่ีใกล้เคียงกับค่าการ

ท างานของเอนไซม์อะไมเลสของสารควบคุมคุณภาพชนิดผิดปกติจากบริษัท (Serodos®plus, HUMAN Gesellschaft für 

Biochemica und Diagnostica mbH, Germany) หลังจากนั้นน าตัวอย่างท่ีได้และสารควบคุมคุณภาพชนิดผิดปกติจาก

บริษัทเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 0, 1, 3, 5, 7, 14 และ 21 วัน 

หลังจากนั้นน าตัวอย่างและสารควบคุมคุณภาพจากบริษัทมาตรวจค่าการท างานของเอนไซม์อะไมเลสโดยหลักการ 

Amyloclastic starch iodine ดังระบุในข้างตน้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าการท างานของเอนไซม์อะไมเลสในสารสกัดหยาบตับอ่อนสุกรในแต่ละวัน

เทียบกับค่าการท างานของเอนไซม์อะไมเลสในสารสกัดหยาบตับอ่อนสุกรท่ีวัดค่าได้ในวันแรก รวมถึง เปรียบเทียบ

ความแตกต่างของค่าการท างานของเอนไซม์อะไมเลสในสารสกัดหยาบตับออ่นสุกรในวันเดียวกันท่ีเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ 

4 องศาเซลเซียส เทียบกับค่าการท างานของเอนไซม์อะไมเลสในสารสกัดหยาบตับอ่อนสุกรท่ีเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ  

-20 องศาเซลเซียส โดยใช้สถิติ Dependent T-Test ท่ีระดับค่าความเชื่อมั่นท่ีร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  

IBM SPSS Statistics version 23 

วิเคราะห์หาความแตกต่างของความคงตัวระหว่างสารควบคุมคุณภาพชนิดผิดปกติจากบริษัทกับสารสกัด

หยาบตับอ่อนสุกร โดยเปรียบเทียบในตัวอย่างวันเดียวกันท่ีเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิเดียวกัน โดยใช้สถิติ independent T-Test 

ท่ีระดับคา่ความเช่ือมั่นท่ีร้อยละ 95 โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป IBM SPSS Statistics version 23 
 

ผลการศึกษา 

 การท างานของเอนไซม์อะไมเลสในสารสกัดหยาบตับอ่อนสุกร 

 ตับอ่อนสุกรน้ าหนัก 99.63 กรัม ได้สารสกัดหยาบจากตับอ่อนสุกรท้ังสิน้ 180 มิลลิลิตร และมีปริมาณโปรตนี

รวมเท่ากับ 2.88 กรัม เมื่อวัดการท างานของเอนไซมอ์ะไมเลสในสารสกัดหยาบตับอ่อนสุกรดังกล่าวพบวา่มีค่าเท่ากับ 

2,676,240 ยูนิต เมื่อค านวณคา่การท างานจ าเพาะของเอนไซม์อะไมเลสพบวา่มีค่าเท่ากับ 929,250 ยูนิต/กรัม ดังสรุป

ในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ค่าการท างานของเอนไซม์อะไมเลสในสารสกัดหยาบตับออ่นสุกร 

 

 เมื่อเจือจางสารสกัดหยาบตับอ่อนสุกรแล้ววัดค่าการท างานของเอนไซม์อะไมเลสพบว่าค่าการท างานของ

เอนไซม์อะไมเลสในตัวอย่างที่เจือจางที่อัตราส่วน 1:2000 ถึง อัตราส่วน 1 :32,000 ให้ค่าการท างานของ

เอนไซม์อะไมเลสแบบ dose dependent manner ดังแสดงในตารางท่ี 2 นอกจากนี้พบวา่การเจือจางสารสกัดหยาบตบั

Sample 

Volume 

(mL) 

Protein 

concentration 

(g/dL) 

Total 

protein 

(g) 

Amylase 

activity (U/L) 

Total activity  

(U) 

Specific 

activity (U/g) 

Crude 

extract 
180 1.6 

 

2.88 

 

14,868,000 2,676,240 929,250 
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อ่อนสุกรท่ีอัตราส่วน 1:4000 มีค่าการท างานของเอนไซม์อะไมเลสเท่ากับ 3717 U/L ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับสารควบคุม

คุณภาพชนิดผิดปกตจิากบริษัทท่ีมีค่าเท่ากับ 3999 U/L จึงเลือกค่าการเจือจางนี้ในการเตรียมตัวอยา่งสารสกัดหยาบ

ตับออ่นสุกรเพื่อศึกษาความคงตัวของเอนไซม์อะไมเลสตอ่ไป 
 

ตารางที่ 2 ค่าการท างานของเอนไซม์อะไมเลสในสารสกัดหยาบตับออ่นสุกรเทียบกับสารควบคุมคุณภาพชนดิผิดปกติ

จากบริษัท 

Commercial 

abnormal 

control           

(U/L) 

Crude 

extract 

1:1000 

(U/L) 

Crude 

extract 

1:2000 

(U/L) 

Crude 

extract 

1:4000 

(U/L) 

Crude 

extract 

1:8000 

(U/L) 

Crude 

extract 

1:16000 

(U/L) 

Crude 

extract 

1:32000 

(U/L) 

3999 7488 6195 3717 1858 942 457 

 

ผลของอุณหภูมแิละเวลาต่อความคงตัวของเอนไซม์อะไมเลสในสารสกัดหยาบตับอ่อนสุกร 

การศึกษาผลของเวลาต่อความคงตัวของเอนไซม์อะไมเลสในสารสกัดหยาบตับอ่อนสุกร โดยเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของค่าการท างานของเอนไซม์อะไมเลสในสารสกัดหยาบตับออ่นสุกรในแต่ละวันเทียบกับค่าการท างาน

ของเอนไซม์อะไมเลสในสารสกัดหยาบตับอ่อนสุกรท่ีวัดค่าได้ในวันแรก พบวา่เม่ือเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมงค่าการท างาน

ของเอนไซม์อะไมเลสของสารสกัดหยาบจากตับออ่นสุกรลดลงเหลอืร้อยละ 53±23.2 เมื่อเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ -20 องศา

เซลเซียส และลดลงเหลอืร้อยละ 82±2.1 เมื่อเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ดังแสดงในตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3 ผลของอุณหภูมิและเวลาต่อการท างานของเอนไซม์อะไมเลสจากตับออ่นสุกร 

Day 

Amylase activity (%) 

Commercial Abnormal Control  

(Mean±SD) 

Crude Extract  

(Mean±SD) 

-20 °C  4 °C  -20 °C  4 °C  

0 100±7.0 100±1.5 

1 103±0.5 107±3.4 53±23.2# 82±2.1+# 

3 108±3.8 106±1.4 36±3.2+*# 81±0.5+*# 

5 108±0.5 104±1.5 46±2.3+*# 67±0.0+*# 

7 101±3.0 102±0.5 22±2.3+*# 59±1.1+*# 

14 103±2.8 102±3.6 14±1.1+*# 61±8.6*# 

21 100±2.1 98±1.1 22±10.7+# 60±7.1+# 
+ เปรียบเทียบกับตัวอย่างชนิดเดียวกนัในวันที่ 0 (p < 0.05)  
* เปรียบเทียบระหว่างอุณหภมูิ -20 องศาเซลเซียส และ 4 องศาเซลเซียสของวันเดียวกัน ในตัวอย่างชนิดเดียวกัน (p < 0.05)  
# เปรียบเทียบกับสารควบคุมคุณภาพชนิดผดิปกติจากบรษิัทที่อุณหภูมแิละวันเดียวกัน (p < 0.05) 
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นอกจากนี้พบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 21 วัน ค่าการท างานของเอนไซม์อะไมเลสของสารสกัดหยาบจากตับอ่อน

สุกรลดลงเหลือร้อยละ 22±10.7 เมื่อเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส และลดลงเหลือร้อยละ 60±7.1 เมื่อเก็บไว้

ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ซึ่งท้ังสองค่าน้อยกว่าค่าการท างานของเอนไซมอ์ะไมเลสของสารสกัดหยาบจากตับออ่น

สุกรในวันท่ี 0 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05)  นอกจากนี้การทดสอบผลของอุณหภูมิต่อความคงตัวของ

เอนไซม์อะไมเลสในสารสกัดหยาบตับออ่นสุกรน้ันให้ผลในลักษณะเดียวกัน ดังแสดงในตารางที่ 3 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
การเตรียมเอนไซม์อะไมเลสจากตับอ่อนสุกรพบว่าสารสกัดหยาบจากตับอ่อนสุกรมีค่าการท างานของ

เอนไซม์อะไมเลสท่ีสูงไม่สามารถตรวจวัดได้โดยตรง จ าเป็นต้องมีการเจือจางสารสกัดหยาบจากตับอ่อนสุกรให้ได้  

ค่าการท างานของเอนไซม์อะไมเลสท่ีเหมาะสม โดยพบว่าการเจือจางท่ี 1:4000 มีค่าการท างานของเอนไซม์อะไมเลส

ใกล้เคียงกับสารสารควบคุมคุณภาพชนดิผิดปกติท่ีผลิตจากบริษัท  

การศึกษาผลของอุณหภูมิตอ่ค่าการท างานของเอนไซมอ์ะไมเลสจากสารสกัดหยาบจากตับออ่นสุกรโดยเก็บ

ไว้ท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส และ 4 องศาเซลเซียส พบว่าค่าการท างานของเอนไซม์อะไมเลสท่ีอุณหภูมิ  

-20 องศาเซลเซียส มีค่าลดลงอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับการเก็บสารสกัดหยาบจากตับอ่อนสุกรที่อุณหภูมิ  

4 องศาเซลเซียส ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ [9, 10] การลดลงของค่าการท างานของเอนไซม์อะไมเลส 

ดังกล่าวอาจเกิดจากการแช่แข็งท่ีท าให้โครงสร้างของเอนไซม์เสียสภาพไป  ดังนั้นหากต้องการเก็บรักษาสารสกัด

หยาบจากตับอ่อนสุกรเป็นระยะเวลานานควรเติมสารท่ีมีคุณสมบัติป้องกันการเสียสภาพเมื่อเก็บสารดังกล่าวท่ี

อุณหภูม ิ-20 องศาเซลเซียส 

จากการเปรียบเทียบความคงตัวของเอนไซม์อะไมเลสจากสารสกัดหยาบจากตับอ่อนสุกรกับสารควบคุม

คุณภาพชนิดผิดปกติจากบริษัทพบว่าสารควบคุมคุณภาพชนิดผิดปกติจากบริษัทมีความคงตัวมากกวา่สารสกัดหยาบ

จากตับอ่อนสุกรท้ังในตัวอย่างท่ีเก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ -20 และ 4 องศาเซลเซียส อีกท้ังพบว่าค่าการท างานของเอนไซม์  

อะไมเลสจากสารสกัดหยาบจากตับอ่อนสุกรมแีนวโน้มลดลงตามระยะเวลาที่เก็บ ความคงตัวท่ีแตกต่างดังกลา่วอาจมี

สาเหตุอันเนื่องมาจากที่โดยท่ัวไปแล้วสารควบคุมคุณภาพชนิดผิดปกติจากบริษัทมักมีการเติมสารรักษาสภาพเพื่อเพิ่ม

ความเสถียรของเอนไซม ์ดังนั้นหากต้องการใช้สารสกัดหยาบจากตับอ่อนสุกรเพื่อควบคุมคุณภาพทางห้องปฏบัิตกิาร

ท่ีครอบคลุมระยะเวลานานควรเตมิสารรักษาสภาพเพื่อป้องกันการลดลงของการท างานของเอนไซม์อะไมเลส  
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ผลของการบีบอัดแผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบรินด้วยความร้อนต่อระยะเวลาการ

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 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการบีบอัดแผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบรินด้วยความร้อนต่อ

ระยะเวลาการสลายตัว และลักษณะโครงสร้างบริเวณพื้นผิวโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ตัวอย่าง

แผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบรินจะถูกเตรียมจากเลือดของอาสาสมัครท่ีมีสุขภาพแข็งแรงจ านวน 10 คน อายุ 20-30 ปี และไม่

มีประวัติได้รับยาใด ๆ ในช่วง 1 เดือนท่ีผ่านมา ตัวอย่างจ านวน 60 ชิ้นถูกน ามาบีบอัดด้วยเครื่องหนีบโดยใช้อุณหภูมิ

ตา่งกันและแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุมหรือไมม่กีารใชค้วามร้อน และกลุ่มบีบอัดด้วยความร้อนท่ีอุณหภูมิ 60, 70, 

80, 90 และ 100 องศาเซลเซียส การศกึษาถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ระยะเวลาการสลายตัวของตัวอยา่ง 9 ชิ้นในแตล่ะกลุ่ม

ถูกสังเกตและติดตามทุก 24 ชั่วโมง ตัวอย่างท่ีเหลือ 1 ชิ้นในแต่ละกลุ่มจะถูกตรวจสอบโครงสร้างบริเวณพื้นผิวผ่าน

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จากการวเิคราะห์ทางสถิตพิบวา่ค่าเฉลี่ยการสลายตัวของกลุ่มตัวอยา่งที่ถกู

บีบอัดด้วยอุณภูมิ 90 และ 100 องศาเซลเซียส มีค่า 17 และ 15.67 วันตามล าดับ โดยพบว่ามีค่าเฉลี่ยการสลายตัว

นานขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมนีัยส าคัญ (p<0.05) ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะโครงสร้างบริเวณพื้นผิวท่ีพบลักษณะของ

เส้นใยไฟบรินท่ีเรียงตัวหนาแนน่ขึน้ และมคีวามพรุนลดลง  
 

ค าส าคัญ:  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) 
 

บทน า 
 การสูญเสียฟันเป็นปัญหาทางทันตกรรมท่ีผู้ป่วยและทันตแพทย์ตอ้งเผชิญตลอดมา ซึ่งสามารถท าการรักษาได้

หลากหลายวิธี เช่น การใส่ฟันปลอม การท าสะพานฟัน รวมถึงการฝังรากเทียมท่ีก าลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน  

แต่ปัญหาท่ีมักพบร่วมกับการสูญเสียฟันเป็นระยะเวลานาน คือ กระดูกเบ้าฟันมีการสูญสลาย ส่งผลให้ทันตแพทย์ไม่

สามารถท าการบูรณะฟันท่ีสูญเสียไปได้อย่างเหมาะสม จากการศึกษาพบว่า กระดูกเบ้าฟันสูญสลายนั้นสามารถเกิด

ในแนวราบได้มากถึง 50 เปอร์เซ็นของความหนาของกระดูกเบ้าฟัน ในขณะท่ีเกิดการสูญสลายในแนวตั้งน้อยกว่า  

1 มิลลิเมตร นอกจากนัน้ยังพบวา่การสูญสลายของกระดูกเบ้าฟันท้ังในแนวราบหรือแนวตั้งนั้นจะเกิดได้ถึงสองในสาม

ส่วนในชว่ง 1 เดอืนภายหลังการหลังถอนฟัน [1] 
 ปัจจุบันได้มีการพัฒนาการรักษาเพื่อหวังจะลดอัตราการสูญสลายของกระดูกเบ้าฟันภายหลังการสูญเสียฟัน  

มีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์กระดูกเบ้าฟันให้พร้อมส าหรับการบูรณะในอนาคต ตัวอย่างเช่น การคงสภาพเบ้าฟัน  (Socket 

preservation) ภายหลังการถอนฟันโดยการใช้กระดูกอาตมัน (Autologous bone) หรือวัสดุทดแทนกระดูก ร่วมกับ 

การใช้แผ่นเยื่อกั้นท้ังแบบชนิดสลายตัวหรือไม่สลายตัวใส่ในแผลถอนฟันทันทีภายหลังหัตถการ  [2] หรือแม้กระท่ัง 

การใช้เพียงแผ่นเยื่อกั้นคลุมปากแผลถอนฟันไวทั้นทีภายหลังการถอนฟัน ก็พบว่าสามารถช่วยลดอัตราการสูญสลาย

ของกระดูกเบ้าฟันได้ [3] นอกจากการชะลออัตราการสูญสลายตัวของกระดูกเบ้าฟันแล้วนั้นยังมีการพัฒนาการรักษา

ในกรณีท่ีมีการสูญสลายของกระดูกเบ้าฟันเกิดขึ้นแลว้ เชน่ การปลูกกระดูก และการชักน าให้กระดูกคืนสภาพ (Guided 

bone regeneration) โดยการใชว้ัสดุทดแทนกระดูกรว่มกับแผ่นเยื่อกั้น [4] 

 จากที่กล่าวมาข้างตน้ จะเห็นได้วา่แผ่นเยื่อกั้นนัน้เป็นอุปกรณ์หนึ่งซึ่งมคีวามส าคัญเป็นอยา่งยิ่ง ท้ังในการชะลอ

การสูญสลาย และการฟื้นฟูกระดูกเบ้าฟัน [5,6] เนื่องจากแผ่นเยื่อกั้นจะท าหน้าท่ีเป็นผนังทดแทน ป้องกันต าแหน่ง 

ท่ีรับกระดูกปลูกถ่ายจากการแทรกของเซลล์เนื้อเยื่ออ่อนระหว่างรอการสร้างกระดูกใหม่ อีกท้ังยังท าให้วัสดุทดแทน

กระดูกมีเสถียรภาพท่ีดี [7,8] โดยท่ัวไปนั้นแผ่นเยื่อกั้นจะถูกแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดสลายตัวและไม่สลายตัว 
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ซึ่งชนิดสลายตัวนั้นยังสามารถแบ่งออกตามวัสดุท่ีใช้ผลิต ได้แก่ วัสดุธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์  [9] ถึงอย่างไรก็

ตามแผ่นเยื่อกั้นนัน้ก็ยังมีข้อด้อยท่ีส าคัญ คือ ราคาสูง และสามารถคาดการณ์การสลายตัวได้ยาก 

 แผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบริน (Platelet-rich fibrin membrane) จัดเป็นแผ่นเยื่อกั้นชนิดสลายตัวท่ีผลิตจาก 

วัสดุธรรมชาติท่ีได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน โดยแผ่นเยื่อกั้นชนิดนี้สามารถเตรียมได้จากเลือดของผู้ป่วยเอง 

โดยใช้เลือดปริมาณ 5-20 มิลลิลิตร และไม่ต้องมีการใส่สารเพิ่มเติม จากนั้นน าไปผ่านกระบวนการหมุนเหวี่ยงใน

หลอดแก้ว เพื่อแยกชั้นเซลล์และกระตุ้นการเกิดโครงข่ายไฟบริน [10,11] เนื่องจากสามารถเตรียมได้จากเลือดของ

ผู้ป่วยท าให้ค่าใช้จ่ายในการเตรียมแผ่นเยื่อชนิดนี้นั้นราคาถูก อีกท้ังตัวแผ่นเยื่อกั้นชนิดนี้ยังมีข้อดีอีกหลายประการคือ 

มคีุณสมบัตทิางกายภาพแข็งแรงเพยีงพอสามารถปกป้องต าแหน่งท่ีรับกระดูกปลูกถ่ายได้, ท าหน้าท่ีผสานระหว่างวัสดุ

ทดแทนกระดูก, ช่วยเหนี่ยวน าและเป็นโครงข่ายให้เซลล์ต่าง ๆ เข้ามายังต าแหน่งท่ีรับกระดูกปลูกถ่าย ก่อให้เกิดการ

สร้างเส้นเลือดใหม่เพิ่มขึ้น น าไปสู่การเพิ่มโอกาสส าเร็จของการรักษา, มีเม็ดเลือดขาวช่วยลดการอักเสบ และการติด

เชื้อ อกีทัง้ภายในแผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบรินยังมีเกร็ดเลอืดฝังอยู่ภายใน ภายหลังถูกกระตุ้นจะสามารถเปลี่ยนรูปและ

มีการแตกตัวของอัลฟาแกรนูล (α-granule) ภายใน และปลดปล่อยสารกระตุ้นการเจริญเติบโตต่าง ๆ ออกมา  

ซึ่งชว่ยในกระบวนการหายของแผล [12,13]  

 อย่างไรก็ตาม แผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบรินนั้นมีระยะเวลาการสลายตัวเพียง 2 สัปดาห์หรืออาจน้อยกว่านั้น 

แตใ่นการฟ้ืนฟูกระดูกนัน้ต้องการแผ่นเยื่อกั้นท่ีปกป้องต าแหนง่ท่ีรับกระดูกปลูกถ่ายอยา่งนอ้ย 3-4 สัปดาห์ [14] ส่งผล

ให้ไม่สามารถน ามาใช้เป็นแผ่นเยื่อกั้นในงานศัลยกรรมฟื้นฟู นอกจากนี้ยังพบว่าแผ่นเยื่อกั้นชนิดนี้มีระยะเวลาการ

สลายตัวท่ีไม่แน่นอน จึงน ามาสู่การศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งต้องการศึกษาผลของการบีบอัดด้วยความร้อนท่ีอุณหภูมิต่าง ๆ 

ในการเตรียมแผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบริน เพื่อชะลอระยะเวลาการสลายตัว และผลตอ่ลักษณะโครงสร้างบริเวณพื้นผิว 
 

วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการศึกษา 

 การศึกษานี้ได้ผ่านการรับรองโครงการศึกษาวิจัยในมนุษย์ โดยคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิสวัสดิภาพและ

ป้องกันพยันตรายของผู้ถูกวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขท่ี 4/2560 โดยอาสาสมัครเข้า

ร่วมงานวจิัยทุกคนจะได้รับการช้ีแจงรายละเอยีดของงานวจิัยก่อนเข้าร่วม และลงนามในแบบยนิยอมเข้าร่วมงานวจิัย 

 การเตรยีมชิ้นตัวอยา่ง 

 กลุ่มตัวอยา่งเป็นแผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบริน ซึ่งเตรียมจากเลอืดของอาสาสมัครจ านวน 10 คน ซึ่งมีอายุในชว่ง 

20-30 ปี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัว ไม่สูบบุหร่ี และไม่มีประวัติได้รับยาใด ๆ ในช่วง 1 เดือนท่ีผ่านมา 

อาสาสมัครแต่ละคนจะถูกเก็บตัวอย่างเลือดจากหลอดเลือดด า Median cubital ปริมาณ 30 มิลลิลิตรต่อคน จากนั้น

เลือดจะถูกแบ่งใส่หลอดทดลองแก้ว 6 หลอด หลอดละ 5 มิลลิลิตร ท าการเตรียมเพลตเลตริชไฟบรินตามวิธีการของ 

Choukroun J และคณะในปี 2000 [15] โดยตัวอยา่งเลือดในหลอดทดลองแก้วจะถูกในไปป่ันเหวี่ยงทันทีดว้ยเครื่องหมุน

เหวี่ยง (DM0412: Scilogex, LLC, Suite 122 Berlin, USA) ท่ีแรงหนศีูนยก์ลางสัมพัทธ์ 400 g เป็นเวลา 10 นาที ตัวอยา่ง

เลือดท่ีได้จะแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นล่างสุดเป็นชั้นของเม็ดเลือดแดง , ชั้นกลางเป็นชั้นของเพลตเลตริชไฟบริน  

ซึ่งประกอบด้วยโครงข่ายไฟบรินท่ีมีเซลล์เม็ดเลือดขาวและเกร็ดเลอืดฝังตัวอยู่ภายใน, และชัน้บนสุดเป็นชัน้พลาสมาท่ี

หลงเหลอืเกร็ดเลอืดเล็กน้อย  

ท าการจัดเก็บเฉพาะชั้นกลางซึ่งเป็นชั้นของเพลตเลตริชไฟบรินท่ีมีลักษณะเป็นก้อนอสัณฐาน จากนั้น  

น ามาเตรียมเปลี่ยนลักษณะของเพลตเลตริชไฟบรินจากก้อนอสัณฐานเป็นแผ่นเยื่อ โดยท าการบีบอัดด้วยน้ าหนัก  

500 กรัม บนผ้าโปร่งซึ่งวางบนพื้นผิวเรียบท่ีถูกคงความหนาไว้ท่ี 1 มิลลิเมตร ด้วยเบ้าอะคริลิก เป็นเวลา 1 นาที  
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น าแผ่นเยื่อท่ีได้ห่อด้วยแผ่นพอลิเอทิลีน (Polyethylene) แล้วน าไปบีบอัดผ่านความร้อนท่ีอุณหภูมิ 60, 70, 80, 90 และ 

100 องศาเซลเซียส ด้วยเคร่ืองหนีบผม (Lersacha, Bangkok, Thailand) โดยทุกชิ้นจะถูกควบคุมความหนาไว้ท่ี 1 มลิลิเมตร  

และบีบอัดเป็นเวลา 5 วินาที ซึ่งก่อนท าการบีบอัดทุกคร้ังผิวของเคร่ืองหนีบจะถูกตั้งอุณหภูมิตามท่ีก าหนด และถูก

ตรวจสอบอีกคร้ังด้วยเคร่ืองวัดอุณหภูมิอนิฟราเรด (FT3700-20: Hioki, Nagano, Japan) จากการศึกษาสามารถแบ่งกลุ่ม

ตัวอยา่งดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1 แสดงกลุม่ตัวอย่าง และจ านวนตัวอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การทดสอบระยะเวลาการสลายตัว 

แผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบรินจ านวน 54 ตัวอย่าง จากกลุ่มต่าง ๆ จะถูกบรรจุในจานเพาะเลี้ยงจ านวน 54 จาน 

ซึ่งภายในแต่ละจานมีสารละลายพลาสมินจากมนุษย์ (Human plasmin )ความเข้มข้น 2 ไมโครกรัมตอ่ 1 มลิลลิิตร ผสม

กับสารละลายแฮงค์บาลานซ์ซอล์ต (Hank’s balance salt solution)(14) จากนั้นจะถูกน าไปเก็บในตู้บ่มเพาะเชื้อภายใต้

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีถูกควบคุมอุณหภูมิไว้ท่ี 37 องศาเซลเซียส และท าการบันทึกภาพและจดระยะเวลาการ

ละลายตัวทุก 24 ชั่วโมง จนกวา่แผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบรินจะสลายหมดหรือครบระยะเวลา 4 สัปดาห์ 

การตรวจสอบลักษณะโครงสร้างพืน้ผิว 

แผ่น เยื่ อ เพลตเลต ริชไฟบรินจะถูกแช่ ในสารละลายกลูตา ร์อัลดีฮั ยด์ความ เข้มข้ น ร้อยละ 2 .5  

(2.5% Glutaraldehyde) เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมงท่ีอุณหภูมิห้อง จากนั้นน ามาล้างด้วยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์

ความเข้มข้น 0.1 โมลต่อลิตร (Phosphate buffered saline; PBS 0.1 mol/liter) แล้วน าไปผ่านกระบวนการคงสภาพ

เนื้อเยื่อ (Fixation) ในออสเมียมเตตรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 1 (1% Osmium tetroxide) เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง  

ล้างด้วยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ความเข้มข้น 0.1 โมลต่อลิตร และน ามาผ่านกระบวนการมาแทนท่ีน้ า 

(Dehydrate) ด้วยเอธิลอัลกอฮอล์ (Ethanol) ท่ีความเข้มข้นร้อยละ 30, 50, 70, 80, 90 และ 100 คร้ังละ 60 นาที 

สุดท้ายน ากลุ่มตัวอย่างไปท าให้แห้ง (Drying) ด้วยเคร่ืองท าแห้งตัวอย่างแบบวิกฤต (Critical point drying; CPD) แล้ว

ติดตัวอย่างบนแผ่นวางชิ้นงาน (stub) และเคลือบด้วยทองด้วยเคร่ืองเคลือบผิวด้วยโลหะ (Sputter coater) ก่อนน าไป

ส่องด้วยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (JSM-5910LV: JEOL Ltd, Tokyo, Japan) และท าการบันทึกภาพ 

 

 

  

กลุ่ม การทดสอบ 

ระยะเวลาการสลายตัว 

การตรวจสอบ 

ลักษณะโครงสรา้งพื้นผิว 

1.  กลุ่มควบคุม 9 ชิ้น 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 
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ผลการศึกษา 

 การทดสอบระยะเวลาการสลายตัว 

 ผลการวัดระยะเวลาการสลายตัวของแผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบรินพบวา่กลุ่มควบคุมมีระยะเวลาการสลายตัว

เฉลี่ยท่ี 9.56 วัน กลุ่ม 60 และ 70 องศาเซลเซียสมีระยะเวลาการสลายตัวเฉลี่ยท่ี 9.89 วัน กลุ่ม 80 องศาเซลเซียสมี

ระยะเวลาการสลายตัวเฉลี่ยท่ี 10.33 วัน กลุ่ม 90 องศาเซลเซียสมีระยะเวลาการสลายตัวเฉลี่ยท่ี 17 วัน และกลุ่ม  

100 องศาเซลเซียสมีระยะเวลาการสลายตัวเฉลี่ยท่ี 15.67 วัน โดยพบว่าระยะเวลาสลายตัวท่ีน้อยท่ีสุดคือ 6 วัน  

และนานท่ีสุดคือ 25 วัน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูม ิ1 แสดงระยะเวลาการสลายตัวเฉลี่ยของกลุม่ตัวอย่าง 
 

จากการวิเคราะห์ด้วยสถิติ One-Way ANOVA พบว่าระยะเวลาการสลายตัวมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 

(p<0.05) และจากสถิติ Turkey’s test พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีถูกบีบอัดด้วยอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส มีระยะเวลาการ

สลายตัวช้ากว่ากลุ่มควบคุม, 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) และกลุ่มอุณหภูมิ 100 องศา

เซลเซียส มีระยะเวลาการสลายตัวชา้กวา่กลุ่มควบคุม, 60 และ 70 องศาเซลเซียส อยา่งมนีัยส าคัญ (p<0.05) ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที ่2 แสดงผลการวเิคราะห์ดว้ยสถิต ิTurkey’s test  (ตัวเลขในตารางแสดงค่าเฉลี่ยระยะเวลาการสลายตัวเป็น

จ านวนวัน) 

Group N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

กลุ่มควบคุม 9 9.5556   

60 oC 9 9.8889   

70 oC 9 9.8889   

80 oC 9 10.3333 10.3333  

100 oC 9  15.6667 15.6667 

90 oC 9   17.0000 

Sig.  .998 .072 .981 
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A B 

C

A 

D 

E F 

การตรวจสอบลักษณะโครงสร้างพืน้ผิว 

ผลจากการตรวจสอบโครงข่ายไฟบรินบริเวณพื้นผิวด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดท่ี

ก าลังขยาย 1000 เท่า พบวา่กลุ่มควบคุม และกลุ่มท่ีถูกบบีอัดด้วยอุณหภูมิ 60, 70 องศาเซลเซียส มโีครงขา่ยไฟบริน 

บริเวณพื้นผิวท่ีมีความพรุนของเส้นใยอยู่มาก ในกลุ่มทดลองท่ี 80 องศาเซลเซียสเร่ิมพบว่าช่องว่างระหว่างรูพรุน

ลดลง และกลุ่มตัวอย่างซึ่งถูกบีบอัดด้วยความร้อนท่ีอุณหภูมิ 90 และ 100 องศาเซลเซียส พบว่ามีโครงข่ายไฟบริน 

บริเวณพื้นผิวท่ีมีรูพรุนระหว่างเส้นใยน้อยกวา่กลุ่มอื่น ๆ ดังภาพท่ี 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ภาพลักษณะโครงขา่ยไฟบรินบริเวณพื้นผิวของกลุม่ตัวอย่างท่ีก าลังขยาย 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 

 การชะลอการสลายตัวของแผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบรินน้ัน สามารถท าได้โดยการดัดแปรการเชื่อมโยงระหว่าง

โครงข่ายไฟบรินเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและความหนาแนน่แก่โครงสร้างเส้นใยพอลีเมอร์ [16]  ซึ่งมวีธีิการหลากหลาย เชน่ การ

ฉายรังสีอัลตราไวโอเลต หรือการใช้สารเคมี ได้แก่ เจนิพิน (Genipin), กลูตารัลดีไฮด์ (Glutaraldehyde) และ 1-เอทิล-3-

(3-ไดเมนไทลามโินโพรพลิ) คาร์โบนมิาย ไฮโดรครอไรด์ (1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimide hydrochloride) 

แต่การใช้วิธีการดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์ และไม่มีความเข้ากันได้กับร่างกายมนุษย์ [4] จึงได้มีความ

พยายามท่ีจะใช้ความร้อนเพื่อดัดแปรการเชื่อมโยงระหว่างโครงข่ายไฟบรินในสัตว์ทดลอง โดยพบว่าความร้อนสามารถ

ช่วยชะลอระยะเวลาการสลายตัวของแผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบริน และไม่มีความเป็นพิษต่อสัตว์ทดลอง สอดคล้องกับ

ศึกษาของ Kawase และคณะ [14] พบว่าการบีบอัดแผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบรินด้วยความร้อน เป็นเวลา 2-15 วินาที 

สามารถชะลอระยะเวลาการสลายตัวได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามยังคงมีการศึกษาผลของการเตรียมแผ่นเยื่อเพลตเลตริช 

ไฟบรินด้วยความร้อนไม่มากนัก อีกทั้งจ ากัดอุณภูมิท่ีใช้แค่เพียง 90 และ 120 องศาเซลเซียส จึงน าไปสู่การศึกษานี้ 

ซึ่งเตรียมแผ่นเยื่อท่ีถูกบีบอัดด้วยอุณหภูมิต่าง ๆ เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิท่ีแตกต่างกันในการเตรียมแผ่นเยื่อเพลต

เลตริชไฟบริน และหาอุณหภูมท่ีิเหมาะสมในการเตรียมแผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบรินด้วยวิธีการบีบอัดด้วยความร้อน 

 จากผลการศึกษาพบว่า แผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบรินท่ีถูกบีบอัดด้วยความร้อน 90 และ 100 องศาเซลเซียส  

มีระยะเวลาการสลายตัวท่ีช้าลงเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  Kawase 

และคณะ [14] ซึ่งศึกษาถึงผลของความร้อนในการเตรียมแผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบรินต่อระยะเวลาการสลายตัว  

โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีถูกบีบอัดด้วยความร้อนมีระยะเวลาการสลายตัวมากกว่า 10 วัน ในขณะท่ีกลุ่มท่ีถูกเตรียม

โดยการบีบอัดด้วยผ้าโปร่งน้ันมรีะยะเวลาการสลายตัวเพยีง 5-6 วันเท่านัน้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับภาพโครงสร้าง

บริเวณพื้นผิวภายใตก้ล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ซึ่งพบวา่ความรอ้นส่งผลให้แผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบริน 

การเรียงตัวของแตล่ะเส้นใยไฟบรินถูกบีบอัดมาให้ใกล้กันมากขึ้น จึงมคีวามหนาแนน่ของโครงขา่ยท่ีมากขึ้นและมีความ

พรุนจากการเรียงตัวของโครงข่ายไฟบรินบริเวณพื้นผิวท่ีลดลง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุท่ีท าให้แผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบรินท่ี

ถูกบีบอัดด้วยความร้อนน้ันมรีะยะเวลาการสลายตัวท่ีช้าลง 

 แต่อย่างไรก็ตามพบว่าความร้อนนั้นสามารถส่งผลเสียต่อคุณสมบัติของโปรตีนเช่นกัน โดยจะท าให้โปรตีน

สูญเสียคุณสมบัตทิางกายภาพบางประการ เชน่ ความยดืหยุ่น และความแข็งแรงระหว่างพันธะของกรดอะมโิน รวมถึง

อาจไปท าลายเกร็ดเลือดและ สารเร่งการเจริญเติบโต (Growth factors) ภายในแผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบริน ดังนั้น 

การทดสอบคุณสมบัตอิื่น ๆ จึงมคีวามจ าเป็นในการศึกษาต่อไป 

ภายใตข้้อจ ากัดของการศึกษาครัง้นี้สรุปได้ว่า ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 90 และ 100 องศาเซลเซียส สามารถช่วย

ลดอัตราการสลายตัวของแผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบรินได้ โดยความร้อนจะมีผลเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริเวณพื้นผิวให้

มีโครงข่ายไฟบรินท่ีมีความหนาแนน่เพิ่มขึน้ ดังนั้นการเตรียมแผ่นเยื่อเพลตเลตริชไฟบรินโดยการบีบอัดด้วยความร้อน

ท่ีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมจึงอาจน าไปใชใ้นหัตถการการรักษาฟื้นฟูทางทันตกรรมตอ่ไปได้ 
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พฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคก๋วยเตียวท่ีมีการปนเปื้อนสารอะฟาทอกซินในพริกป่น

และถั่วลสิง อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Risk Behavior of Noodle Consumption Contaminated to Alflatoxin in Cayenne 

and Peanuts in Thasala, Nakhon Si Thammarat Province 
 

พิมาน ธีระรัตนสุนทร1*วารทิ เจาะจติต์1 ณัฐวัฒน์ สุขสวัสดิ1์ และ นูรซีัน ดามีเยาะ1 

Phiman Thirarattanasunthon1*, Warit Jawjit1, Nattawat Suksawad1 and Noorison Damiyao1 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา พฤติกรรมความเสี่ยงในการบริโภคก๋วยเตี๋ยวและตรวจการปนเป้ือน

สารอะฟลาทอกซิน ในพริกป่นและถั่วลิสงป่นท่ีใส่ในการบริโภคก๋วยเตี๋ยวโดยเก็บข้อมูลจากร้านก๋วยเตี๋ยวในเขตเทศบาลต าบล

ท่าศาลา ในเดือนกันยายน – ธันวาคม 2556 ท้ังหมด 18 ร้าน จ านวน 36 ตัวอย่างและสอบถามผู้บริโภคก๋วยเตี๋ยวจ านวน  

100 ราย ผลการศึกษาพบว่าพบปริมาณสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงเกินเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 94.4 ของร้านโดยมีความ

เข้มข้นของสารอะฟลาทอกซินอยู่ในช่วง 10-124 พีพีบี ส่วนพริกป่นพบร้อยละ 100 มีปริมาณเกินมาตรฐานทุกตัวอย่าง  

โดยมีความเข้มข้นของสารอะฟลาทอกซินอยู่ในช่วง 22-40 พีพีบี ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 52 เป็นนักเรียน

นักศึกษาร้อยละ 44 บริโภคก๋วยเตี๋ยว 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ นิยมใส่ถั่วลิสงและพริกป่น 1-2 ช้อนชาทุกคร้ังท่ีบริโภค ผู้บริโภค  

ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เร่ืองอันตรายความเป็นพิษและความเสี่ยงต่อร่างกายและการป้องกันสารอะฟลาทอกซินร้อยละ 78 

ผู้บริโภค สว่นใหญ่ให้ความส าคัญกับความสะดวกและรสชาตมิากกวา่ความปลอดภัย หนว่ยงานท่ีท่ีเกี่ยวข้องควรมกีารเฝ้าระวัง

การปนเป้ือน และการให้ขอ้มูลข่าวสารตอ่ผู้บริโภคอยา่งตอ่เนื่อง 

ค าส าคัญ: 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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บทน า 

ในปัจจุบันการพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและสังคม มคีวามเจริญก้าวหน้า ความปลอดภัยด้านอาหาร เป็นเร่ืองหนึ่ง

ท่ีผู้บริโภคควรให้ความส าคัญเป็นอย่างมากเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี อันตรายจากการปนเป้ือนของสารพิษในอาหารเป็นสิ่งท่ี

เรามองไม่เห็น แต่เกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลา ในทุกมื้ออาหาร โอกาสจะรับรู้ถึงพิษภัยของสารปนเป้ือนในอาหารคือ  

รู้ล่วงหน้าแล้วระมัดระวัง โดยศึกษาข้อมูลท่ีรัฐบาลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเร่ืองของอาหารปลอดภัย และข้อมูลความรู้

ท่ัวไป จากนั้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เพื่อความปลอดภัย ส่วนการรับรู้อาจเป็นเวลาท่ีต้องรับรู้อย่างไม่พึง

ประสงค์ เพราะได้รับอันตรายจากสารพิษท่ีบริโภคเข้าไปโดยไม่รู้ตัวควรระมัดระวัง และใส่ใจกับรายละเอียดเล็กน้อยใน

การบริโภคอาหาร  องค์กรอนามัยโลกจัดระดับความเป็นพษิของสารอะฟลาท็อกซิน ให้เป็น "สารก่อมะเร็ง" ท่ีร้ายแรงท่ีสุด

ชนดิหนึ่ง เพราะสารอะฟลาท็อกซินเพียง 1 ไมโครกรัมสามารถท าให้เกิดการกลายพันธ์ุในแบคทีเรีย และท าให้เกิดมะเร็งใน

สัตว์ทดลองได้ เมื่อได้รับอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขภาพท่ีดีทุกคร้ังท่ีเลือกซื้ออาหารจากตลาดสด ให้เลือกซื้อจากร้านท่ีมีป้าย

อาหารปลอดภัย (FOOD SAFETY) เป็นส าคัญ หรือการไม่ควรน าอาหารส่วนท่ีเหลือขึ้นมารับประทาน เพราะอาหารชิ้นน้ัน

อาจมีสารแอฟลาทอกซิน กระจายไปท่ัวชิ้นแล้ว ดังนั้นอาหารท่ีขึ้นราแล้ว ขอให้ท้ิงไป ท้ังหมด เมื่อรับประทานอาหารตาม

ร้านอาหารนอกบ้าน ควรระมัดระวังอาหารท่ีต้องปรุงรส เช่น ก๋วยเตี๋ยว ผัดไท ย า ส้มต า ฯลฯ โดยสังเกตเครื่องปรุงรส  

ไม่ว่าจะเป็นพริกป่น พริกไทย ถั่วลิสงบด กุ้งแห้ง ว่ามีลักษณะอับชื้น มีกลิ่นหืน จับตัวเป็นก้อน มีสีผิดปกติ เช่น สีเหลือง

คล้ า หรือมีเชื้อราหรือไม่ หากไม่แน่ใจและรู้สึกว่าร้านจ าหน่าย อาหาร น าเคร่ืองปรุงรสท่ีเก็บไว้นาน ๆ มาปรุงอาหารให้  

ก็ไม่ควรรับประทาน เพื่อความปลอดภัย ขอให้สังเกตร้านอาหารท่ีได้รับป้าย อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food 

Good Taste) ความเร่งรีบในกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันท่ีมากขึ้น การรับประทานอาหารและวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไป 

ก๋วยเตี๋ยวก็เป็นอาหารประเภทหารับประทานได้ง่าย สะดวกราคาไม่แพงผู้คนนิยม การรับประทานก๋วยเตี๋ยวของคน  

ส่วนใหญ่มักนิยมน าถั่วลิสงป่นและพริกป่น เป็นเคร่ืองปรุงรสอย่างหนึ่งซึ่งท าให้ ก๋วยเตี๋ยวมีรสชาติอร่อยและ 

นา่รับประทานมากขึน้ จากการส ารวจข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขปี 2553 การสุ่มตรวจสารปนเป้ือนในอาหาร การพบ

สารอะฟลาทอกซิน พบร้อยละ 7 เป็นอันดับสองของสารท้ังหหมด 8 ชนิดท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด การตรวจสอบ

และการเฝ้าระวังเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขและท่ีเกี่ยวข้องต้องเฝ้าระวังปัญหาท่ีเกิดขึ้น ซึ่งผู้วิจัย

มีความสนใจในปัญหาดังกล่าว เพื่อการศึกษาข้อมูลความเสี่ยงและเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินด้านความเสี่ยงและ

อันตรายท่ีเกิดขึ้นและเป็นแนวทางในการวางแผนแก้ไขปัญหาในอนาคตแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป และการศกึษาครั้งนี้

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมความเสี่ยงการบริโภคและการปนเป้ือนสารอะฟลาทอกซินในพริกและถั่วลิสงในพื้นท่ี

อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
รูปแบบการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงพรรณแบบภาคตัดขวาง 

 

วิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 

ประชากร ประชาชนท่ีมารับประทานก๋วยเตี๋ยว  100  คน 

              ร้านจ าหนา่ยก๋วยเตี๋ยว  18  รา้น 

กลุ่มตัวอย่าง จากตัวแทนของกลุ่มผู้บริโภคก๋วยเตี๋ยว จ านวน 100 คน โดยการเก็บตัวอยา่งจากลูกค้าผู้สมัคร

ใจให้ขอ้มูลโดยเป็นการสุ่มแบบ บังเอญิ 
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เครื่องมอื 

 1. แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้บริโภคประกอบด้วย 4 ส่วน   

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป  

 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพฤตกิรรมการบริโภคก๋วยเตี๋ยว 

 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลทัศนคติการบริโภค 

 ส่วนท่ี 4 ข้อมูลความรู้เร่ือสารอะฟลาทอกซิน 

  การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมลู  

ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามและข้อมูลเชงิปริมาณ น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิตเิชงิพรรณนา

ของตัวแปรตา่งโดยใช ้ความถี่ ค่าเฉลี่ย รอ้ยละส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมถึงการอธิบายการสังเกตตา่ง ๆ ท่ีได้จาก

การเก็บขอ้มูล การหาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ดว้ยสถิตวิเิคราะห์สถิตไิคว์สแควร์ 

ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาครัง้นี้ด าเนนิการเก็บรวมรวมขอ้มูลในชว่งเดอืน กันยายน – พฤศจิกายน 2556 ด้วยการใชเ้ครื่องมือ

และเก็บขอ้มูลดว้ยการสอบถาม 

1.   โดยการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดจ านวน 100 คน ตามแบบสัมภาษณ์ 

2. การตรวจการปนเป้ือนสารในถั่วและพริกป่น 

3. เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีได้น ามาวเิคราะห์ทางสถิตเิพื่อประเมินข้อมูล 

4. วเิคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป  

  การวิเคราะห์ข้อมลู 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ในการวิเคราะห์ปัจจัยด้านบุคคล ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมความเสี่ยง  

ใช้ค่าสถิติการแจกแจงความถี่และร้อยละส าหรับน าเสนอข้อมูลแจงนับ ข้อมูลต่อเนื่องน าเสนอโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่าต่ าสุดและสูงสุด กรณีเป็นข้อมูลท่ีมีการแจกแจงไม่ปกติน าเสนอด้วยค่ามัธยฐาน (Median) วิเคราะห์ข้อมูล 

เพื่อหาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการบริโภค โดยวเิคราะห์ด้วยสถิต ิChi-square test หรือใชส้ถิต ิFisher’s exact test  

ผลการศึกษา 

จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างร้านจ าหน่ายก๋วยเตี๋ยวท่ีมถีั่วลิสงป่นจ านวน 18 ตัวอย่าง พบว่ามีอะฟลาทอ็กซินเกิน 

จ านวน 17 ร้านคิดเป็นร้อยละ 94 การสอบถามการบริโภคจ านวน 100 รายพบว่า เป็นเพศชายร้อยละ 52 อายุอยู่ในช่วง 

13-60 ปี อายุเฉลี่ย 37 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 36  อาชีพ เป็นนักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 44 ท าธุรกิจ

ส่วนตัวร้อยละ 28 ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจร้อยละ 10 และอื่นๆ ร้อยละ 18 รายได้เฉลี่ยเดือนละ 5,580 บาท บริโภค

ก๋วยเตี๋ยวสัปดาห์ละ 1-2 คร้ังคิดเป็นร้อยละ 64 บริโภคถั่วลิสง 1-2 ช้อนชาต่อคร้ังร้อยละ 74  พริกป่นร้อยละ 72  

จากข้อมูลการสัมภาษณ์ในส่วนผู้ขายพบว่าผู้ขายร้านก๋วยเตี๋ยวยังขาดความรู้ในเร่ืองสารอะฟลาทอกซินร้อยละ 83.3   

มีพฤติกรรมการเลือบริโภคโดยรสชาติมากท่ีสุดร้อยละ 54 เลือกความสะอาดมากท่ีสุดร้อยละ 53 ความสะอาดของวัสดุ

อุปกรณ์และร้านร้อยละ 50 การมป้ีายรับรองด้านความสะอาดร้อยละ 19 ร้านเปิดใหมร้่อยละ 20 ด้านความรู้ ไมเ่คยได้รับ

ความรู้และไม่มีความรู้เร่ืองอะฟลาท็อกซิน ไม่ทราบอันตราย  ไม่ทราบการป้องกัน และไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ  

61, 93 และ 78 ตามล าดับ 
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 ตารางที่ 1 แสดงขอ้มูลท่ัวไปลักษณะทางประชากร 

คุณลักษณะทางประชากร จ านวน (N = 100) ร้อยละ 

เพศ   

         ชาย 52 52.0 

         หญิง 48 48.0 

อายุ (ปี)   

         <30 

         31-40 

59 

14 

59.0 

14.0 

         41-50 14 14.0 

         51-60 12 12.0 

         60+ 1 1.0 

Mean =  37.59, S.D = 15.73, Min = 14  , Max =  60 

สถานภาพการสมรส   

         โสด 74 74.0 

          คู ่ 20 20.0 

         หมา้ย/หยา่/แยก 6 6.0 

ระดับการศกึษา 

         ไมไ่ด้รับการศึกษา 

 

1 

 

1.0 

         ประถมศึกษา 11 11.0 

         มัธยมศกึษา 29 29.0 

         ปริญญาตรีและสูงกว่า 59 59.0 

รายได้ (บาท/เดอืน)   

         ต่ ากว่า 5,000 12 12.0 

         5,001-10,000 56 56.0 

         10,001 – 15,000 26 26.0 

         มากกว่า 15,000 6 6.0 
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ตารางที่ 2 แสดงขอ้มูลทัศนคติการบริโภคก๋วยเตี๋ยว 

คุณลักษณะทางประชากร จ านวน (N = 405) ร้อยละ 

ทัศนคติต่อการบริโภค   

            สถานท่ีใกล้บ้าน 39 39.0 

            เดนิทางสะดวก 29 29 

            ค านึงถงึรสชาต ิ 54 54.0 

            ความสะอาดของกว๋ยเตี๋ยว 53 53.0 

            ความสะอาดของอุปกรณ์ 50 50.0 

            ความสะอาดของร้าน 45 45.0 

            การให้บริการท่ีรวดเร็ว 40 40.0 

            การแต่งกายของพนักงาน 41 41.0 

ความรู้เร่ืองสารอะฟลาท็อกซิน   

         ไมท่ราบอันตราย 61 61.0 

         ไมท่ราบเร่ืองการป้องกัน 93 93.0 

         ไมเ่คยได้รับข้อมูลขา่วสาร 78 78.0 

การเตมิพริกป่นและถั่วลิสง   

         ไมเ่คย 7 7.0 

          เคย 93 93.0 
 

 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

 การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคก๋วยเตี๋ยวและการได้รับความเสี่ยงของสารอะฟลาท็อกซินท่ีปนมากับถั่ว  

และพริกป่น พบวา่เป็นปัญหาและมคีวามเสี่ยงมาก ผู้บริโภคควรให้ความสนใจต่ออันตรายและตระหนักถึงพิษภัยท่ีเกิดขึ้น

และมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้รับประทานท้ังระยะสั้นและระยะยาวซึงการศึกษานี้สอดคล้องกับข้อมูล จากการศึกษา

ของศศิธร ฐิติเพชรกุลปี 2553 เร่ือง การปนเป้ือนเชื้อราและอะฟลาทอกซินในถั่วและผลิตภัณฑ์ถั่วพร้อมบริโภค จากการ 

เก็บตัวอย่างถั่วและผลิตภัณฑ์จากถั้วพร้อมบริโภคจากร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ตลาด จ านวน 266 ตัวอย่าง พบปริมาณ

อะฟลาทอกศนิเกินค่ามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งพบในขนมกรอบ และถั่วลิสงป่น และสอดคล้องกับการศึกษา

ของนงนุช อังยุรีกุล 2553 เร่ืองการประเมินความเสี่ยงของผู้บริโภคไทยจากอะฟลาทอกซินในพริก แห้ง และวิเคราะห์

ตน้ทุน-ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการลงทุนการจัดการความเสี่ยง ผลการวจิัยพบวา่ เกษตรกร ผู้รวบรวม และผู้น าเข้ายังไม่มี

ความพร้อม ส่วนโรงงานแปรรูป มีความพร้อมและความสามารถเพียงพอท่ีจะให้มี การประกาศใช้มาตรฐานบังคับ  

พริกแห้ง และผู้บริโภคไทยได้รับความเสี่ยงจากการบริโภคพริกแห้งท่ีปนเป้ือน สารพษิอะฟลาทอกซิน ซึ่งการลงทุนจัดการ

ความเสี่ยงพบว่ามีผลประโยชน์มากกว่าต้นทุน จึงควรก าหนดให้มีการ จัดตั้งมาตรฐานบังคับในพริกแห้งขึ้นใช้  

การตรวจสอบและเฝ้าระวังอยา่งเป็นระบบต่อเนื่อง เป็นเร่ืองท่ีต้องให้ความสนใจและตระหนัก การได้รับความรู้ท่ีถูกกต้อง  

การมทัีศนคตท่ีิดตีอ่สุขภาพ การบริโภคและความเสี่ยง เป็นสิ่งท่ีควรให้ความสนใจ  
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ข้อเสนอแนะ 

 ควรมกีารเก็บขอ้มูลในเชิงคุณภาพและปริมาณรว่มดว้ย ในสว่นท่ีเป็นขอ้มูลผลกระทบและความเสี่ยงตอ่สุขภาพ 

การเจ็บป่วยและอัตราอุบัตกิารณ์การเจ็บป่วย การค้นหาปัจจัยในการบริโภค ความเสี่ยงและผลกระทบ การเก็บขอ้มูล

ด้านการปนเป้ือนในแต่ละเดอืนและแตล่ะ ฤด ูรวมถึงแหลง่ท่ีมา และกระบวนการผลิตตา่ง ๆ 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอนของ

นักศกึษาหญิงในมหาวทิยาลัยราชภัฏเลย 

Factors Affecting to Select the Glutathione Component Products Usage in 

Female Students of Loei Rajabhat University  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ 

ท่ีมีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอนของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาหญิง  

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยท่ีได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม จ านวน 396 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามท่ีผ่าน

การวิเคราะห์คุณภาพมีค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 0.7 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้ผลิ ตภัณฑ์ท่ีมี

ส่วนประกอบของกลูต้าไธโอนของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คือ คณะวิทยาการจัดการเทียบกับ  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การมีรายได้จากการท างานพิเศษ ความรู้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบ

ของกลูต้าไธโอน และรายได้ต่อเดือนโดยมีความสามารถท านายได้มากกว่าร้อยละ 18 ได้สมการมาตรฐานคือ Z = 0.264 

(คณะวทิยาการจัดการเทียบกับคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม) + 0.182(การมรีายได้จากการท างานพเิศษ) + 0.144 (ความรู้

ในการเลอืกใชผ้ลิตภัณฑ์ท่ีมีสว่นประกอบของกลูตา้ไธโอน) + 0.144 (รายได้ต่อเดอืน) 
 

ค าส าคัญ: การเลอืกใช้ผลิตภัณฑ,์ กลูต้าไธโอน, นักศกึษาหญิง 
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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 
 

บทน า 

ค่านยิมผิวขาวในประเทศไทยก าลังได้รับความนยิมเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ เนื่องจากมลภาวะทางอากาศส่งผลให้แสงแดดท่ี

ผ่านมายังผิวโลกมีปริมาณของรังสีอัลตร้าไวโอเลตท่ีค่อนข้างสูง เมื่อผิวหนังได้รับรังสีอัลต้าไวโอเลต เมลาโนไซต์ในหนัง

ก าพร้าจะถูกกระตุน้ให้สร้างเม็ดสีท่ีเรียกวา่เมลานนิ เพื่อปกป้องผิวจึงท าให้ผิวคล้ าขึน้ อกีท้ังคนเอเชยียังมคี่านิยมวา่การมี

ผิวขาวเป็นเสนห่์ดึงดูดใจ หลายคนจึงพยายามให้ผิวตนเองขาวขึน้ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและนักศกึษา [1] จึงเป็นท่ีมาของ

ผลิตภัณฑ์บ ารุงรักษาผิวท้ังท่ีเป็นเครื่องส าอางควบคุม ไม่ควบคุมและเวชส าอางชนิดต่างๆท่ีมีส่วนผสมของสารท่ีช่วย

กระตุน้ให้ผิวขาว กระจ่างใสมากขึน้ ซึ่งสารท่ีได้รับความนยิมมากในปัจจุบันสารหนึ่งคือ กลูตา้ไธโอน [2] 

กลูต้าไธโอน (glutathione) เป็นสารต้านอนุมูลอิสระท่ีเซลล์ในร่างกายมนุษย์สามารถสังเคราะห์ได้เอง มีคุณสมบัติ

เป็นโปรตนีชนดิหนึ่งท าหนา้ท่ีในการปกป้องเนื้อเยื่อไมใ่ห้ถูกท าลายโดยสารอนุมูลอิสระท่ีสะสมอยูต่ามส่วนตา่งๆของร่างกาย 

ช่วยเพิ่มความสามารถของเซลล์ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและท่ีส าคัญยังช่วยตับในการท าลายและขจัด

สารพิษออกจากร่างกายด้วย ซึ่งในทางการแพทย์พบว่ามีการน ากลูต้าไธโอนมาทดลองใช้ในการรักษาโรคต่าง  ๆ  

เช่น โรคเกี่ยวกับระบบเส้นประสาทบกพร่อง โรคพากินสัน โรคสมองเสื่อม โรคปลายเส้นประสาทอักเสบ มะเร็งกระเพาะ

อาหารและมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น ซึ่งผลข้างเคียงท่ีพบคือผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษามีผิวท่ีขาวขึ้น เนื่องจากกลูต้าไธโอน

ไปมีผลเปลี่ยนเม็ดสีของผิวหนังผู้ป่วยจากเม็ดสีน้ าตาลด าเป็นเม็ดสีชมพูขาว ด้วยเหตุนี้จึงมีการคิดน าเอาสารนี้มาใช้ใน

ผลิตภัณฑ์เพิ่มความขาวท้ังในรูปแบบเม็ดส าหรับรับประทาน ทาผิวภายนอก และฉีดเข้าทางหลอดเลือดด าหรือกล้ามเนื้อ 

โดยคาดหวังวา่จะสามารถเพิ่มความเข้มข้น ของกลูตา้ไธโอนในกระแสเลอืดให้มาก ๆ เพื่อให้ได้ผิวท่ีขาวขึน้ [3] 

ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของกลูต้า 

ไธโอนของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อน าผลวิจัยท่ีได้ไปเผยแพร่และใช้เป็นแนวทางในการเลือกใช้

ผลิตภัณฑท่ี์มีสว่นประกอบของกลูตา้ไธโอนตอ่ไป 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 รูปแบบการวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง 

 การวจิัยนี้เป็นการวจิัยเชิงส ารวจแบบตัดขวาง มวีัตถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจัยท่ีสง่ผลต่อการเลือกใชผ้ลิตภัณฑ์ท่ีมี

ส่วนประกอบของกลูต้าไธโอนของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษาหญิงใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาหญิงในมหาวทิยาลัยราชภัฏเลย มีท้ังหมด   5 คณะ โดยผู้วิจัยต้องการ

ท่ีจะทดสอบระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยในเร่ืองการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมี

ส่วนประกอบของกลูต้าไธโอนท่ีผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่ค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ยามาเน่ (n=N/(1+Ne2)) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้สูตรดังกล่าว และเพื่อป้องกันกรณีเก็บแบบสอบถามได้ไม่ครบหรือไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงด าเนินการ

เก็บข้อมูลเพิ่มร้อยละ 5 ดังนั้นจึงได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 396 คน โดยเก็บจาก 5 คณะ ตามสัดส่วนของจ านวนนักศึกษา 

คือ คณะครุศาสตร์ จ านวน 86 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 91 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จ านวน 97 คน คณะวทิยาการจัดการ จ านวน 116 คน และคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม จ านวน 6 คน   

 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการวจิัยคร้ังนี้ คือแบบสอบถามปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใชผ้ลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของกลูต้า

ไธโอนของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป ส่วนท่ี 2 ความรู้ใน

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอน จ านวน 15 ข้อ เป็นแบบ 2  ตัวเลือก โดยเลือกข้อท่ีถูกเพียงข้อ

เดียว ส่วนท่ี 3 ทัศนคติในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอน จ านวน 15 ข้อ เป็นแบบ Likert Scale  

5 ระดับ  ส่วนท่ี 4 การเลอืกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมสี่วนประกอบของกลูต้าไธโอน จ านวน 4 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ และส่วนท่ี 5 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เป็นข้อค าถามปลายเปิด โดยผู้วิจัยจะตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามขณะรับ

แบบสอบถามคืนจากผู้ตอบโดยหากไม่สมบูรณ์จะถามข้อค าถามท่ีไม่สมบูรณ์ให้ครบถ้วนก่อนรับแบบสอบถามกลับไป  

โดยแบบสอบถามฉบับนี้ ผู้วิจัยได้สร้างตามขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ก าหนดนิยามตัว

แปร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 2) สร้างแบบสอบถามและตรวจสอบความตรงของเนื้อหา  

โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิหลังจากปรับปรุงแล้วน าไปทดลองใชใ้นกลุ่มท่ีไมใ่ชก่ลุ่มตัวอยา่ง 30 คน โดยวเิคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น

ของแบบสอบถาม โดยแบบวัด ความรู้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอน ได้ค่าความเชื่อมั่น  

(KR 20) เท่ากับ 0.77 และแบบวัดทัศนคติในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอน ได้ค่าความเชื่อม่ัน 

เท่ากับ 0.71  

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

ในการวิจัยคร้ังนี้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย เลขท่ี H 007/2560 ลงวันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2560  

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาครัง้นี้ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ

วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ท่ีพิจารณาตัวแปรในสมการ

ด้วยวิธี Stepwise จะถูกใชเ้พื่อหาปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การเลอืกใช้ผลิตภัณฑท่ี์มีสว่นประกอบของกลูตา้ไธโอนของนักศกึษา

หญิงในมหาวทิยาลัยราชภัฏเลย แบบตัวพหุแปร โดยจะทดสอบท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
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การด าเนินการวิจัย 

ในการด าเนินงานวจิัยในครัง้นี้แบ่งขัน้ตอนการด าเนนิงาน ออกเป็น 3 ขั้นตอน 

ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมการ 

1.1 ประชุมวางแผนงานด าเนนิงานส ารวจประเด็นท่ีสนใจศึกษา 

1.2 วิเคราะห์ประเด็นท่ีต้องการศึกษาและเลอืกประชากรกลุม่ตัวอย่างท่ีต้องการศกึษา  

1.3 ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1.4 สรา้งเคร่ืองท่ีใชใ้นการศึกษาได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

1.5 ตรวจความถูกตอ้งของเครื่องมือและด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ  

ขั้นท่ี 2 ขั้นตอนการด าเนนิงานเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 2.1 ด าเนนิการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม            

2.2 บันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

2.3 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ

วเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

2.4 เรียบเรียงเอกสารรายงานการวจิัย (ฉบับสมบูรณ์) 

ขั้นท่ี 3 ขั้นตอนการสรุปและน าเสนอข้อมูล 

3.1 สรุปการวจิัยและข้อเสนอแนะ  

3.2 น าเสนอผลการด าเนนิงาน 

3.3 ส่งเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

ผลการศึกษา 

ข้อมูลเชงิพรรณนา 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาหญิงท่ีก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจ านวน 396 คน ส่วนใหญ่จะมี 

อายุ 21-23 ปี จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อย 65.65 ก าลังศึกษาชั้นปีท่ี 3 จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.55  

ศึกษาอยู่คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.54 เกรดเฉลี่ยรวมอยู่ระหว่าง 3.00-4.00 จ านวน 

212 คน  คิดเป็นร้อยละ 54.64 มีรายได้อยู่ในช่วง 5,001–10,000 บาท/เดือน จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 55.85 

โดยมีแหล่งท่ีมาของรายได้จากบดิามารดา จ านวน 379 คน คิดเป็นร้อยละ 67.08   

2. ความรู้ในการเลอืกใช้ผลิตภัณฑท่ี์มีสว่นประกอบของกลูตา้ไธโอน 

ความรู้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอนของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยใน

ภาพรวม พบว่าข้อท่ีกลุ่มตัวอย่างตอบถูกมากท่ีสุดคือ การฉีดสารกลูต้าไธโอนเข้าเส้นเลือดในปริมาณมากอาจท าให้เกิด

ภาวะช็อค หายใจล าบากและเสียชีวิตได้ จ านวน 353 คน  คิดเป็นร้อยละ 89.14 และข้อท่ีกลุ่มตัวอย่างตอบผิดมากท่ีสุดคือ 

สารกลูต้าไธโอนในร่างกายมีหน้าท่ีสังเคราะห์ไขมัน ช่วยให้ไขมันท่ีสะสมในร่างกายลดลง จ านวน 270 คน  

คิดเป็นร้อยละ 68.18 นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่าความรู้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอนของ

กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 0.71, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.15)  

(แบ่งระดับแปลผล โดยค่าเฉลี่ย 0.00-0.33 อยู่ในระดับน้อย, ค่าเฉลี่ย 0.34-0.66 อยู่ในระดับปานกลาง และค่าเฉลี่ย 

0.67-1.00 อยู่ในระดับมาก) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในระดับมากท่ีสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ 
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การฉีดสารกลูต้าไธโอนเข้าเส้นเลือดในปริมาณมากอาจท าให้เกิดภาวะช็อค หายใจล าบากและเสียชีวิตได้ (ค่าเฉลี่ย 0.98,

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.31) ไม่ควรใช้สารกลูต้าไธโอนท่ีมีฤทธ์ิเพิ่มระดับกลูต้าไธโอนในร่างกายโดยไม่จ าเป็น เพราะอาจ

เกิดอันตรายได้ (ค่าเฉลี่ย 0.89,ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.32) และเมื่อรับประทานกลูต้าไธโอนในปริมาณมากหรือติดต่อกัน

เป็นเวลานานจะส่งผลให้เม็ดสีผิวถูกท าลาย (ค่าเฉลี่ย 0.84, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.37) รายละเอยีดดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ความรู้ในการเลอืกใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีสว่นประกอบของกลูตา้ไธโอน 

ค าถาม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

1. กลูต้าไธโอนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระท่ีเซลล์ในร่างกาย

มนุษยไ์มส่ามารถสังเคราะห์ได้เอง 

2.  ผลข้างเคียงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ท่ีมีส่วนประกอบ

ของกลูต้าไธโอน 

3. กลูต้าไธโอนสามารถเปลี่ยนโครงสร้างพันธุกรรมของเซลล์

สร้างเม็ดสไีด้ ท าให้เซลล์สร้างเม็ดสีท่ีผิวหนังท างานลดลง ท า

ให้ขาวขึ้นได้ 

4. หากหยุดใช้สารกลูต้าไธโอนผิวจะกลับมาคล้ าอกี 

5. สารกลูต้าไธโอนช่วยตับในการท าลายและขจัดสารพิษออก

จากร่างกาย เช่น สารปรอท ยาฆ่าแมลง หรือยาบางชนิดท่ี

ทานเข้าไปแลว้เหลอืตกค้าง 
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0.72 

 

0.82 

 

 

0.76 

 

0.39 

 

0.49 

 

0.46 

 

0.38 

 

 

0.43 

 

0.49 

 

ปานกลาง 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

 

6. ไม่ควรใช้สารกลูต้าไธโอนท่ีมฤีทธ์ิเพิ่มระดับกลูต้าไธโอนใน

ร่างกายโดยไม่จ าเป็น เพราะอาจเกิดอันตรายได้ 

7. สารกลูต้าไธโอนในร่างกายมหีนา้ที่สังเคราะห์ไขมัน ช่วยให้

ไขมันท่ีสะสมในร่างกายลดลง 

8. สารกลูต้าไธโอนจะไมถู่กดูดซึมในกระเพาะอาหาร 

9. ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยัง

ไมไ่ด้ขึ้นทะเบียนสารกลูต้าไธโอนเป็นยาและไมอ่นุมัตใิห้ใช้สาร

ชนิดนีใ้นรูปแบบฉีด 

10. สารกลูต้าไธโอนในธรรมชาติพบมากในผลไม้  ได้แก่  

แตงโม สตรอเบอร่ี องุน่ ผลอโวกาโด  

11. เมื่อรับประทานกลูต้าไธโอนในปริมาณมากหรือติดต่อกัน

เป็นเวลานานจะส่งผลให้เม็ดสผีิวถูกท าลาย 

12. ผลิตภัณฑ์หรือยาท่ีใช้อาจช่วยให้ผิวขาวได้เพียงชั่วคราว

เพราะในความเป็นจริงแล้วไม่มีผลิตภัณฑ์ใดท่ีจะท าให้ผิวขาว

ขึน้ได้อยา่งถาวร 

13. การฉีดสารกลูต้าไธโอนเข้าเส้นเลือดในปริมาณมากอาจ

ท าให้เกิดภาวะช็อค หายใจล าบากและเสียชวีติได้ 
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ปานกลาง 
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มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 



 
 

 Proceedings   
112 

ค าถาม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

14. กลูต้าไธโอนเป็นพันธะเปปไทด์ของกรดอะมโิน 3 ตัว ได้แก่ 

ซีสเตอีน กลูตาเมต และไกลซีน 

15. การท่ีใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมของกลูต้าไธโอนเป็นชนิด

ทาเป็นเวลานาน ๆ ก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนัง 

0.81 

 

0.81 

 

0.39 

 

0.39 

 

มาก 

 

มาก 

 

ค่าเฉลี่ยภาพรวม                                                              0.71             0.15                   มาก 
 

3. ทัศนคติในการเลอืกใช้ผลิตภัณฑท่ี์มีสว่นประกอบของกลูตา้ไธโอน 

จากการศึกษาทัศนคติในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอนของกลุ่มตัวอย่างของ

นักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้ข้อค าถามทางบวก ได้แก่ข้อ 2,5,6,8,10,11,12,13,15 และข้อค าถาม

ทางลบ ได้แก่ข้อ 1, 3,4 ,7 ,9 ,14 พบว่ามีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.19,ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.28)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ค าถามท่ีกลุ่มตัวอยา่งท่ีมคี่าเฉลี่ยสูงสุดของข้อความทางบวก ได้แก่ การใช้ผลิตภัณฑท่ี์

มีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอนเพื่อท าให้ผิวขาวใส (ค่าเฉลี่ย 3.54,ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.18) และค าถามท่ีกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดของข้อความทางลบได้แก่ การใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมสี่วนประกอบของกลูต้าไธโอนท้ังชนิดกินและ

ชนิดฉดีควบคู่กนัไปไม่เกิดอันตรายตอ่ร่างกายและผิวขาวได้อยา่งรวดเร็ว (คา่เฉลี่ย 2.42, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.13) 

รายละเอยีดดังตารางที่ 2 
 

 

ตารางที่ 2 ทัศนคติในการเลอืกใช้ผลิตภัณฑท่ี์มีสว่นประกอบของกลูตา้ไธโอน 

ค าถาม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

1. สรรพคุณท่ีกลา่วอา้งบนฉลากและคุณภาพของผลิตภัณฑม์คีวาม

นา่เช่ือถือ 

3.14 

 

0.84 

 

ปานกลาง 

 

2. การใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอนเพื่อท าให้ผิว

ขาวใส 

3.54 

 

0.81 

 

มาก 

 

3. ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอนยี่ห้อท่ีมีกระแสนิยม

แสดงวา่มีความปลอดภัย 

3.15 

 

0.92 

 

ปานกลาง 

 

4. ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอนท่ีมีรีวิวว่าขาวจริงมี

ความนา่เช่ือถือ 

3.13 

 

0.92 

 

ปานกลาง 

 

5. การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอนมักใช้

ตามบุคคลที่รู้จักเคยใชแ้ลว้เห็นผลจรงิ 

3.35 

 

0.89 ปานกลาง 

 

6. การเลอืกซือ้ผลิตภัณฑท่ี์มีสว่นประกอบของกลูตา้ไธโอนเพราะ

หาซือ้ผลิตภัณฑง์า่ย มีขายตามห้างสรรพสนิค้า และตามร้านขาย

ยาท่ัวไป 

3.35 

 

0.93 ปานกลาง 
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4. การเลอืกใช้ผลิตภัณฑท่ี์มีสว่นประกอบของกลูตา้ไธโอน 

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเคยมีประสบการณ์ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของ  

กลูต้าไธโอนจ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.84 ส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง จ านวน 151 คน 

คิดเป็นร้อยละ 42.78 เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมสี่วนประกอบของกลูตา้ไธโอนประเภททาผิวหนังภายนอก จ านวน 174 คน 

คิดเป็นร้อยละ 55.06 โดยเลอืกซือ้ผลิตภัณฑจ์ากห้างสรรพสนิค้า จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 26.80 
 

การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

จากผลการศึกษา ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ท่ีพิจารณาตัวแปรในสมการด้วยวิธี  

Stepwise มรีายละเอยีดต่อไปนี้ 

1. ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหวา่งปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของกลูตา้ไธโอน

ของนักศกึษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 จากการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของกลูต้า ไธโอนของ

นักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 คือ คณะวิทยาการจัดการเทียบกับ 

ค าถาม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

7. การใช้ผลิตภัณฑท่ี์มีสว่นประกอบของกลูต้าไธโอนท้ังชนดิกินและ

ชนิดฉดีควบคู่กันไปไม่เกิดอันตรายตอ่ร่างกายและผิวขาวได้อยา่ง

รวดเร็ว 

2.42 

 

1.13 

 

มาก 

 

8. ผลิตภัณฑท่ี์มีสว่นประกอบของกลูตา้ไธโอนชนิดฉดีสามารถท า

ให้ผิวขาวขึน้ในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว 

2.89 

 

1.09 

 

ปานกลาง 

 

9. ผลิตภัณฑท่ี์มีสว่นประกอบของกลูตา้ไธโอนท่ีมีราคาแพงอาจจะ

ไมม่คีุณภาพดกีวา่ราคาถูก 

3.18 

 

0.95 

 

ปานกลาง 

 

10. คนท่ีใชผ้ลิตภัณฑท่ี์มีสว่นประกอบของกลูตา้ไธโอนอา่นฉลาก

ของผลิตภัณฑแ์ลว้มคีวามนา่สนใจจึงตัดสินใจซือ้มาใช ้

3.31 

 

0.94 ปานกลาง 

11. ผลิตภัณฑท่ี์มีสว่นประกอบของกลูตา้ไธโอนนอกจากท าให้ผวิ

ขาวแล้วยังมีประโยชนต์อ่การรักษาโรคอกีด้วย 

2.95 1.05 ปานกลาง 

12. ท่านจะเลือกใชผ้ลิตภัณฑซ์้ า หากรูส้ึกวา่ใชแ้ลว้ผิวขาวขึน้หรือ

คนรอบข้างทักว่าขาวขึน้ 

3.48 0.84 มาก 

13. ท่านเลอืกใช้ผลิตภัณฑท่ี์มีสว่นประกอบของกลูตา้ไธโอน จาก

ยี่ห้อดัง ราคาเหมาะสม คนใช้เยอะและกระแสตอบรับดี 

3.22 0.95 ปานกลาง 

14. ท่านเลอืกใช้ผลิตภัณฑท่ี์มีสว่นประกอบของกลูตา้ไธโอนเพราะ

มั่นใจในคณุภาพว่าไมม่อีันตรายตอ่ร่างกาย 

3.15 0.96 ปานกลาง 

15. ผลิตภัณฑท่ี์มีสว่นประกอบของกลูตา้ไธโอนจะชว่ยชะลอวัย 

ปรับผิวและลดรอยหมองคล้ าได ้

3.23 0.89 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยภาพรวม 3.19 0.28 ปานกลาง 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การมีรายได้จากการท างานพิเศษ ความรู้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบ

ของกลูต้าไธโอน และรายได้ต่อเดอืน รายละเอยีดดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การเลอืกใช้ผลิตภัณฑท่ี์มีสว่นประกอบของกลูตา้ไธโอน 

ตัวแปรพยากรณ ์
การเลือกใช้ผลิตภณัฑท์ี่มี

ส่วนประกอบของกลูต้าไธโอน (Y) 

คณะวิทยาการจัดการเทียบกับคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม (X1) .308** 

การมรีายได้จากการท างานพิเศษ (X2) .224** 

ความรู้ในการเลอืกใช้ผลิตภัณฑท่ี์มีสว่นประกอบของกลูตา้ไธโอน (X3) .214** 

รายได้ตอ่เดอืน (X4) .230** 

** หมายถงึ p<.01 
 

2. ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ ที่พจิารณาตัวแปรในสมการดว้ยวธีิ Stepwise 

จากการศึกษาพบว่าในรูปแบบท่ี 4 คณะวิทยาการจัดการเทียบกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(X1) การมี

รายได้จากการท างานพิเศษ (X2) ความรู้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอน(X3) และรายได้

ต่อเดือน (X4) สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอน

ของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ร้อยละ 18.6 รายละเอียดดังตารางท่ี 4 
 

ตารางที่ 4 ผลการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ ที่พจิารณาตัวแปรในสมการดว้ยวธีิ Stepwise 

รูปแบบล าดบัขั้นตอนตวัพยากรณ์ R R2 F p-value 

1. ค่าคงที่ และ X1 0.308 0.095 38.635** <.001 

2. ค่าคงที่ X1 และ X2 0.379 0.144 30.906** <.001 

3. ค่าคงที่ X1 X2 และ X3 0.408 0.166 24.407** <.001 

4. ค่าคงที่ X1 X2 X3 และ X4 0.431 0.186 20.910** <.001 
 

3. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของกลูต้าไธ

โอนของนักศกึษาหญิงในมหาวทิยาลัยราชภัฏเลย 

จากการศึกษาพบว่า เมื่อน าตัวพยากรณ์ท้ัง 4 ตัวแปร มาพยากรณ์การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบ

ของกลูต้าไธโอนของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบว่าสามารถพยากรณ์การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมี

ส่วนประกอบของกลูต้าไธโอนของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์             

ร้อยละ 18.6 อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 รายละเอยีดดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การเลอืกใชผ้ลิตภัณฑ์ท่ีมีสว่นประกอบของกลูตา้ไธโอน 

ตัวแปรพยากรณ ์ b S.E.b Beta t p-value 

คณะวิทยาการจัดการเทียบกับคณะ

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม (X1) 

3.885 0.708 0.264 5.487** <.001 

การมรีายได้จากการท างานพิเศษ (X2) 3.755 0.992 0.182 3.786** <.001 

ความรู้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ท่ีมี

ส่วนประกอบของกลูตา้ไธโอน (X3) 

0.407 0.136 0.144 2.989** .003 

รายได้ตอ่เดอืน (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. สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐาน 

 จาการศึกษาพบวา่ได้สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 

   4.1 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ 

)4321 (592.1)(407.0)(755.3)(885.3003.5 XXXXY   

   4.2 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

)(144.0)(144.0)(182.0)(264.0 4321 XXXXZ   
 

วิจารณ์และสรุปผล 
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอนของนักศึกษา

หญิงในมหาวทิยาลัยราชภัฏเลย ม ี4 ตัวแปร ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการเทียบกับคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม การมี

รายได้จากการท างานพิเศษ ความรู้ในการเลอืกใช้ผลิตภัณฑท่ี์มีสว่นประกอบของกลูตา้ไธโอน และรายได้ตอ่เดอืน โดย

ผู้วิจัยได้อภปิรายผลในแต่ละตัวแปรดังนี้ 

1. คณะวิทยาการจัดการเทียบกับคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

จากผลการศึกษาพบว่าคณะวิทยาการจัดการเมื่อเทียบกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอนของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เนื่องจากนักศึกษา

หญิงคณะวิทยาการจัดการส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญกับรูปลักษณ์บุคลิกภาพมากกว่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 ดังนั้นคณะวิทยาการจัดการเทียบกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมี

ส่วนประกอบของกลูต้าไธโอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทักษิณีย์ ศรีพลและคณะ [4] ท่ีศึกษาการใช้กลูต้าไธโอน 

เพื่อผิวขาวของนักศกึษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามทฤษฎีพฤตกิรรมตามแผน พบวา่การคล้อยตามกลุ่มอา้งองิเป็นปัจจัย

ท่ีสง่ผลตอ่ความตั้งใจในการใชก้ลูตา้ไธโอนเพื่อผิวขาว และสอดคล้องกับงานวจิัยของ ชลิตา ลิ้มมณีและพุทธรักษ์ บุญบ ารุง 

[5] ท่ีศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมของสารกลูต้าไธโอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พบว่าผู้ ท่ีเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมของสารกลูต้าไธโอน ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ใน 

คณะวทิยาการจัดการ 
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2. การมรีายได้จากท างานพเิศษ  

จากผลการศึกษาพบว่าการมีรายได้จากท างานพิเศษ เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมี

ส่วนประกอบของกลูต้าไธโอนของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ

กรรณิการ์ อาจฤทธ์ิ [6] ท่ีศึกษาทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครต่อผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อความ

งาม ซึ่งพบวา่ แหลง่รายได้ท่ีแตกต่างกันมผีลตอ่ทัศนคตแิละพฤติกรรมด้านแนวโน้มความนิยมในอนาคตต่อผลิตภัณฑ์

อาหารเพื่อความงาม ท้ังนี้เนื่องจากเมื่อนักศึกษามีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นอ านาจในการจับจ่ายท่ีเพิ่มขึ้น จึงมีเงินท่ีจะใช้

ผลิตภัณฑด์ังกล่าว 

3. ความรู้สัมพันธ์เชงิบวกกับการเลอืกใช้ผลิตภัณฑท่ี์มีสว่นประกอบของกลูตา้ไธโอน 

จากผลการศึกษาพบว่าความรู้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอน เป็นปัจจัยท่ีส่งผล

ต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของกลูต้าไธโอนของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลดังกล่าว

สอดคล้องกับงานวิจัยของทักษิณีย์ ศรีพล และคณะ [4] ท่ีพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับกลูต้าไธโอนในระดับ

ปานกลาง โดยส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกลูต้าไธโอนผ่านทางอินเตอร์เน็ตและโทรทัศน์ และสอดคล้องกับ

งานวิจัยของขวัญนภา มากมั่งมี [7] ท่ีศึกษาทัศนคตดิ้านความรู้ของผู้หญงิท่ีมตี่อการใช้กลูต้าไธโอนในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล พบว่าทัศนคติด้านความรู้เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์กลูต้าไธโอนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้

ผลิตภัณฑก์ลูต้าไธโอน 

4. รายได้ตอ่เดอืน  

จากผลการศึกษาพบวา่รายได้ต่อเดอืน เป็นปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การเลอืกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีสว่นประกอบของกลูต้า

ไธโอนของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของกรรณิการ์ อาจฤทธ์ิ [6]  

ท่ีพบว่า รายได้ต่อเดือนของนักศึกษามีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมด้านแนวโน้มความนิยมในอนาคตต่อผลิตภัณฑ์

อาหารเพื่อความงาม ท้ังนี้เนื่องจากเมื่อนักศึกษามีรายได้ต่อเดือนสูงก็จะมีอ านาจในการจับจ่าย จึงมีเงินท่ีจะใช้

ผลิตภัณฑด์ังกล่าว 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคตดิเชื้อระบบทางเดินอาหารของนักศึกษา 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้าน ข้อมูลท่ัวไป พฤติกรรมการเลอืกบริโภคอาหาร แหล่งเลือกซือ้ 

สุขอนามัยส่วนบุคคล โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร และส ารวจความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านต่างๆ โดยกลุ่มตัวอย่าง

คือนักศกึษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฏเลย จ านวน 340 คน เคร่ืองมอืท่ีใชค้ือแบบสอบถาม 

สถิตท่ีิใชใ้นการในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ 

อัตราส่วนออดส์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-26 ปี เป็นนักศึกษาปี 3 สาขา

สาธารณสุขศาสตร์ มีรายได้ 4,001-7,000 บาท/เดือน เลือกบริโภคอาหารตามสั่ง มีแหล่งเลือกซื้ออาหารจากตลาด

สด ให้ความส าคัญเร่ืองการบริการดี มีพฤติกรรมด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลอยู่ในระดับดี โรคติดเชื้อระบบทางเดิน

อาหารท่ีพบมากคือ อาหารเป็นพิษ และอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ปัจจัยดา้นสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร คณิตศาสตร์ ชีววิทยา เมื่อเทียบกับสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ผลของกลุ่มท่ีเลือกบริโภคอาหารจาก

ห้างสรรพสนิค้าและโรงอาหารมคีวามสัมพันธ์กับการเกิดโรคอาหารเป็นพิษอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ P-value 

<0.05 โดยเพศชายมโีอกาสเสี่ยงตอ่การเกิดโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระรว่งเฉียบพลันมากกวา่เพศหญิง อาหาร

ท่ีพบอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรค คือ ข้าวราดแกง หมูกระทะ  ดังนั้น แหล่งเลือกซื้อพบว่าอาจเป็นสาเหตุของการ

เกิดโรค คือ แผงลอย โรงอาหารในมหาวิทยาลัยและร้านอาหารในหา้งสรรพสนิค้า 
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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 
 

บทน า 

 อาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีใช้ในการด ารงชีวิตมีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ 

สตปัิญญา และสุขภาพอนามัยของมนุษย ์ในการบริโภคอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการจะท าให้ร่างกายเจริญเติบโต

ตามวัย และเป็นไปตามศักยภาพท่ีควรจะเป็น มีสุขภาพดีท้ังด้านร่างกาย และจิตใจ ซึ่งเป็นรากฐานของการมีชีวิตท่ีดี 

ปัจจุบันพบว่าแนวโน้มของปัญหาด้านโภชนาการยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะโรคอันเกิดจากการรับประทานอาหาร [1]  

ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการสาธารณสุขไทยในปี 2552 – 2553 สถานการณ์และแนวโน้มของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

สุขภาพ พบว่าประชาชนบริโภคอาหารท่ีไม่ปลอดภัย ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งจะท าให้ป่วยเป็นโรคท่ีเกิดจากอาหารเป็นพิษ 

ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 4.35 ต่อประชากร 100,000 คน ใน  พ.ศ. 2519 เป็น 162.98 ต่อประชากร 100,000 คน  

ใน พ.ศ. 2552 [2] เนื่องจากสภาพสังคมและวัฒนธรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปสู่การพึ่งพาอาหารนอกบ้านมากขึ้น 

ส่งผลให้ผู้บริโภคเสี่ยงต่อการเกิดโรคท่ีเกิดจากอาหาร ซึ่งมพีฤตกิรรมการใชช้วีิตท่ีปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและการพัฒนา

ด้านสาธารณูปโภค การคมนาคม และการสื่อสารท่ีเปลี่ยนไปสู่รูปแบบเมือง และกึ่งเมืองมากขึ้น [3] วัยรุ่นมักจะมีนิสัย 

การบริโภคท่ีไมถู่กต้อง เนื่องจากกิจกรรมด้านต่างๆ ท้ังในด้านการศึกษาและสังคม ท าให้ไมค่่อยได้รับประทานอาหารท่ีบ้าน 

นสิยัการบริโภคจึงเปลี่ยนแปลงตามเพื่อนมากกวา่ผู้ปกครอง [4] จากรายงานการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยพบว่า ชว่งอายุ 

15 - 29 ปี มักจะรับประทานร้านอาหารตามสั่งมากท่ีสุด รองลงมาคือร้านอาหารในตลาดและรถเร่ ซึ่งอาจมีท้ังท่ีถูกและ 

ไมถู่กสุขลักษณะ อาจมกีารปนเป้ือนของเชื้อโรคในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจากกระบวนการท าอาหาร นอกจากนี้ประเทศไทย

เป็นเมืองร้อนซึ่งมีอุณหภูมิเหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตของเชื้อโรค โดยเชื้อโรคอาจก่อให้เกิดพยาธิสภาพต่อร่างกาย 

อาจส่งผลเสียต่อการเรียนและคุณภาพของชีวิตได้ ท้ังนี้สุขภาพท่ีดีอันปราศจากโรคภัยไข้เจ็บก็มีส่วนมาจากพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ  [5] ปัจจุบันวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของประชาชนได้เปลี่ยนจากการประกอบอาหาร
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ท่ีบ้านไปเป็นการบริโภคอาหารนอกบ้าน อาหารปรุงส าเร็จ อาหารกึ่งส าเร็จรูป และอาหารพร้อมรับประทาน การประกอบ

อาหารท่ีรวดเร็วในปริมาณมาก จึงมักพบการปฏิบัติท่ีไม่ถูกสุขลักษณะของสถานประกอบการด้านอาหาร ซึ่งจากการสุ่ม

ตัวอย่างอาหารถุง 4,344 ตัวอย่าง ในแผงลอยจ าหน่ายอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต พบว่า อาหารมีการปนเป้ือนแบคทีเรีย

และไมผ่่านเกณฑ์สูงถึงร้อยละ 35.0 แมว้า่กระทรวงสาธารณสุขและท้องถิ่นได้มีการปรับปรุงสถานประกอบการด้านอาหาร

ให้ได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดแล้วก็ตาม [2] จากการหุงปรุงอาหารรับประทานเองในครอบครัวมาเป็นทานอาหารส าเร็จรูป  

ท้ังแบบการปรุงสุกส าเร็จและการบรรจุเสร็จ ท าให้ละเลยตอ่หลักโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร [6] 

จากสรุปรายงานการสอบสวนของกลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ า ของจังหวัดเลยใน 

ปี 2551 พบประชากรมีการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งมีอัตราการป่วย 1 คน และตาย 1 คน โดยกลุ่มอาหารท่ี

เป็นสาเหตุ ได้แก่ อาหารทะเล  อาหารทอด อาหารสุกๆดิบๆ น้ า น้ าแข็ง เคร่ืองดื่ม พืชหรือเห็ดมีพิษ อาหารส าเร็จรูป 

ของหวาน เป็นต้น [7] ดังนัน้ ทางคณะผู้วิจัยจึงมคีวามสนใจท่ีจะศกึษาปัจจัยเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร และสุขอนามัย

ส่วนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศึกษาความแตกต่างระหว่าง

เพศชายและหญิง เพื่อทราบถึงปัจจัยความสัมพันธ์กับการเกิดโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร และทราบถึง

พฤติกรรมด้านสุขอนามัยของนักศึกษาที่จะเป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดโรคของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และอาจใชเ้ป็นแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องตอ่ไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้นปีท่ี 1 ถึง 3 ท่ีก าลังศึกษาระดับหลักสูตร

ปริญญาตรีภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1,700 คน ประกอบด้วยชายจ านวน 558 คน และหญิงจ านวน 1,142 คน 

จากการค านวณกลุ่มประชากรโดยวิธีของทาโร่ ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 340 คน แบ่งเป็นชายจ านวน 112 คน  

และหญิงจ านวน 228 คน และการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิได้ 13 สาขาตามขนาดสัดส่วนตัวอย่างและจ าแนกตามเพศ

ชายและหญิง 

 ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลาด าเนนิการวจิัยตัง้แต่เดอืนสิงหาคม พ.ศ.2559 ถึงเดอืนพฤษภาคม พ.ศ.2560 เป็นระยะเวลา 9 เดอืน 

เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวิจัย 

 แบบสอบถาม ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ 

  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศกึษา เป็นต้น 

  ส่วนท่ี 2 ข้อมูลดา้นการปฏบัิตตินด้านสุขอนามัยสว่นบุคคล แบ่งได้ 4 ระดับ  

ได้แก่ ปฏิบัตเิป็นประจ า ปฏบัิตบ่ิอย ปฏบัิตนิานๆครัง้ และไมเ่คยปฏบัิต ิโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ได้แก่  

คะแนน 2.01 – 3.00 หมายถงึ ดี  

คะแนน 1.01 – 2.00 หมายถงึ พอใช ้ 

คะแนน 0.00 – 1.00 หมายถงึ ควรปรับปรุง  

และเมื่อท าการรวมคะแนน ด้านสุขอนามัยแล้ว หากคะแนนรวมมากกว่ าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม  

ถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ 39 แปลว่า มีการปฏิบัติด้านสุขอนามัยท่ีดี แต่ถ้าน้อยกว่า 39 แปลว่า มีการปฏิบัติ 

ด้านสุขอนามัยท่ีควรปรับปรุง  

 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลดา้นความส าคญัในการเลอืกบริโภคอาหาร 
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 ส่วนท่ี 4 ข้อมูลแหล่งเลอืกซือ้อาหาร และประเภทอาหารท่ีเลอืกบริโภค (ช่วง 1 เดอืนท่ีผ่านมา) 

 ส่วนท่ี 5 ข้อมูลการเจ็บป่วยดว้ยโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร (ช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา) 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

ข้อมูลท่ีได้จะถูกน ามาวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS version 21 โดยสถิติท่ีใช้ ได้แก่ สถิติเชิง

พรรณนา ส าหรับ การค านวณ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงวิเคราะห์ส าหรับ

ค านวณ ไคสแควร์ และอัตราส่วนออดส ์ 
 

ผลการศึกษา  

 จากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามด้านปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร

ของกลุม่ตัวอย่าง ได้ผลดังนี้ 
 

ตารางที่ 1  ข้อมูลท่ัวไป 

ข้อมูลท่ัวไป ชาย หญิง รวม 

จ านวน 

(90 คน) 
ร้อยละ 

จ านวน 

(90 คน) 
ร้อยละ 

จ านวน 

(296 คน) 
ร้อยละ 

อายุ (ปี) 18 - 20 48 32.90 98 67.10 146 49.30 

21 - 26 42 28.00 108 72.00 150 50.70 

สาขาที่ก าลัง

ศกึษา 

1. สาธารณสุขศาสตร์ 6 12.20 43 87.80 49 16.60 

2. วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 4 15.40 22 84.60 26 8.80 

3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร 
0 0.00 12 100.00 12 4.10 

4. เคม ี 2 11.10 16 88.90 18 6.10 

5. สัตวศาสตร์ 3 25.00 9 75.00 12 4.10 

6. เทคโนโลยสีารสนเทศ 5 50.00 5 50.00 10 3.40 

7. อาหารและโภชนาการ 3 17.60 14 82.40 17 5.70 

8. ฟิสิกส ์ 4 30.80 9 69.20 13 4.40 

9. คณิตศาสตร์ 6 26.10 17 73.90 23 7.80 

10. วทิยาการคอมพวิเตอร์ 9 69.20 4 30.80 13 4.40 

11. เกษตรศาสตร์ 10 47.60 11 52.40 21 7.10 

12. ชวีวทิยา 4 9.80 37 90.20 41 13.90 

13. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการ

ออกก าลังกาย 
34 82.90 7 17.10 41 13.90 

เงินท่ีได้รับ

เพื่อใชจ้่ายตอ่

เดอืน (บาท) 

1. 1,000 – 4,000   17 36.20 30 63.80 47 15.90 

2. 4,001 – 7,000   38 27.10 102 72.90 140 47.30 

3. 7,001 – 10,000  32 32.00 68 68.00 100 33.80 

4. มากกวา่ 10,001  3 33.30 6 66.70 9 3.00 
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ตารางที่ 2  ข้อมูลการเจ็บป่วยดว้ยโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร 

โรค 
เคย ไมเ่คย 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.  อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 87 29.40 209 70.60 

2.  อหวิาตกโรค 8 2.70 288 97.30 

3.  บิด 35 11.80 261 88.20 

4.  ไวรัสตับอักเสบ  A / E 4 1.40 292 98.60 

5.  อาหารเป็นพิษ 119 40.20 177 59.80 
 

ตารางที่ 3  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการเกิดโรคอาหารเป็นพิษในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา  

ปัจจัย การเกิดโรคอาหารเป็นพิษ 

OR 95 % CI P-Value 
เคย ไมเ่คย 

จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ 

จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ 

เพศ ชาย 37 41.10 53 58.9 1.06 0.64 – 1.75 0.83 

หญิง 82 39.80 124 60.20 1.00   

อายุ (ปี)   21-26   65 43.30 85 56.70 1.30 0.82 – 2.08 0.27 

  18-20   54 37.00 92 63.00 1.00   

เงินท่ีได้รับเพื่อใช้

จ่ายตอ่เดอืน 

(บาท) 

มากกวา่ 7,001  47 43.10 62 56.90 1.21 0.75 - 1.96 0.44 

1,000 – 7,000  72 38.50 115 61.50 1.00   

การปฏบัิตติน

ด้านสุขอนามัย  

ควรปรับปรุง 83 41.90 115 58.10 1.24 0.76 - 2.05 0.39 

ด ี 36 36.70 62 63.30 1.00   

การเลอืกอาหาร

บริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

ข้าวราดแกง 
เลอืก 67 44.40 84 55.60 1.43 0.89 – 2.28 0.14 

ไมเ่ลอืก 52 35.99 93 64.10 1.00   

หมูกระทะ 
เลอืก 69 41.60 97 58.40 1.14 0.71 – 1.82 0.59 

ไมเ่ลอืก 50 38.50 80 61.50 1.00   

ส้มต า  ต าซั๊ว  

ต าป่า  ฯลฯ 

เลอืก 90 39.80 136 60.20 0.94 0.54 – 1.61 0.81 

ไมเ่ลอืก 29 41.40 41 58.60 1.00   

อาหารตามสั่ง 
เลอืก 93 39.20 144 60.80 0.82 0.46 – 1.46 0.50 

ไมเ่ลอืก 26 44.10 33 55.90 1.00   

อาหารป้ิง / ยา่ง 

(ตับ หมู ไก่ ฯลฯ) 

เลอืก 55 37.29 93 62.80 0.78 0.48 – 1.24 0.29 

ไมเ่ลอืก 64 43.29 84 65.80 1.00   

แหลง่ซื้อ โรงอาหาร ใน

มหาวทิยาลยั 

เลอืก 83 46.19 97 53.90 1.90 1.16 – 3.10 0.01* 

ไมเ่ลอืก 36 31.09 80 69.00 1.00   
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ปัจจัย การเกิดโรคอาหารเป็นพิษ 

OR 95 % CI P-Value 
เคย ไมเ่คย 

จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ 

จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ 

ร้านอาหารใน

ห้างสรรพสนิค้า  

(เชน่ บิ๊กซี แมคโคร 

เป็นต้น) 

เลอืก 60 48.09 65 52.00 1.75 1.09 – 2.81 0.02* 

ไมเ่ลอืก 59 34.59 112 65.50 1.00   

ร้านแผงลอย  รถ

เร่ 

เลอืก 33 44.69 41 55.40 1.27 0.75 – 2.17 0.37 

ไมเ่ลอืก 86 38.79 136 61.30 1.00   

ตลาดสด 
เลอืก 87 40.19 130 59.90 0.98 0.58 – 1.66 0.95 

ไมเ่ลอืก 32 40.59 47 59.50 1.00   

*P-value <0.05  
 

ตารางที่ 4  ความสัมพันธ์ระหวา่งปัจจัยกับการเกิดโรคอจุจาระร่วงเฉียบพลัน 

ปัจจัย การเกิดโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 

OR 95 % CI P-Value 
เคย ไมเ่คย 

จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ 

จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ 

เพศ ชาย 34 37.80 56 62.20 1.75 1.03 – 2.97 0.04* 

หญิง 53 25.70 153 74.30 1.00   

อายุ(ปี) 21 – 26  44 29.30 106 70.70 0.99 0.60 – 1.64 0.98 

18-20  43 29.50 103 70.50 1.00   

เงินท่ีได้รับ

เพื่อใชจ้่ายตอ่

เดอืน (บาท) 

มากกวา่ 7,001  30 27.50 79 72.50 0.87 0.51 – 1.46 0.59 

1,000 – 7,000  57 30.50 130 69.50 1.00   

การปฏบัิตติน

ด้านสุขอนามัย 

ควรปรับปรุง 65 32.80 133 67.20 1.69 0.96 – 2.95 0.06 

ด ี 22 22.40 76 77.60 1.00   

การเลอืก

อาหารบริโภค 
หมูกระทะ 

เลอืก 54 32.50 112 67.50 1.42 0.85 – 2.36 0.18 

ไมเ่ลอืก 33 25.40 97 74.60 1.00   

ข้าวราดแกง 
เลอืก 44 29.10 107 70.90 0.98 0.59 – 1.61 0.92 

ไมเ่ลอืก 43 29.70 102 70.30 1.00   

อาหารตามสัง่ 
เลอืก 67 28.30 170 71.70 0.77 0.42 – 1.41 0.39 

ไมเ่ลอืก 20 33.90 39 66.10 1.00   
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ปัจจัย การเกิดโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 

OR 95 % CI P-Value 
เคย ไมเ่คย 

จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ 

จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ 

อาหารป้ิง / ยา่ง 

(ตับ หมู ไก่ ฯลฯ) 

เลอืก 39 26.40 109 73.60 0.74 0.45 – 1.23 0.25 

ไมเ่ลอืก 48 32.40 100 67.60 1.00   

ส้มต า  ต าซั๊ว    

ต าป่า  ฯลฯ 

เลอืก 62 27.40 164 72.60 0.68 0.38 – 1.20 0.18 

ไมเ่ลอืก 25 35.70 45 64.30 1.00   

แหลง่ซื้อ ร้านแผงลอย/รถ

เร่ 

เลอืก 27 36.50 47 63.50 1.55 0.89 – 2.71 0.12 

ไมเ่ลอืก 60 27.00 162 73.00 1.00   

โรงอาหารใน

มหาวทิยาลัย 

เลอืก 57 31.70 123 68.30 1.33 0.79 – 2.24 0.28 

ไมเ่ลอืก 30 25.90 86 74.10 1.00   

ร้านอาหารใน

ห้างสรรพสนิค้า  

(เชน่ บิ๊กซี แมค

โคร เป็นต้น) 

เลอืก 36 28.80 89 71.20 0.95 0.57 – 1.58 0.85 

ไมเ่ลอืก 51 29.80 120 70.20 1.00   

ตลาดสด 
เลอืก 62 28.60 155 71.40 0.86 0.49 – 1.51 0.61 

ไมเ่ลอืก 25 31.60 54 68.40 1.00   

*P-value <0.05  
 

วิจารณ์และสรุปผล 

 ผลการวจิัยในคร้ังนี้ พบวา่ กลุ่มตัวอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.60 ส่วนใหญ่อยู่

ในชว่งอายุ 21 – 26 ปี ส่วนใหญ่อยูช่ัน้ปีท่ี 3 ร้อยละ 50.00 ส่วนใหญ่เป็นสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ร้อยละ 16.55 ส่วนใหญ่

มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนในช่วง 4,001 – 7,000 บาท ร้อยละ 47.29 ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตนด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลอยู่ใน

ระดับดี และให้ความส าคัญในด้านสุขอนามัยของผู้ขาย ความสะอาดถูกสุขอนามัย รสชาตท่ีิถูกปาก การจัดแตง่ร้านน่าเข้า 

บริการดี พูดจานา่ฟัง ยิ้มแยม้ ราคาประหยัด ร้านท่ีใกล้ท่ีเรียนหรือหอพัก และคุณภาพของอาหาร 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร ในช่วง  1 ปีท่ีผ่านมา พบว่า  

กลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่เคยป่วยดว้ยโรคอาหารเป็นพิษ รองลงมาเป็นโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 

 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ และการเกิดโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 

พบว่า เพศชายมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากกว่าเพศหญิง ในกลุ่มอายุ 21-26 ปี เสี่ยงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ  

แตข่ณะท่ีกลุ่มอายุ 18-20 ปี เสี่ยงตอ่การเกิดโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน กลุ่มท่ีได้รับเงินในการใชจ้่ายมากกวา่ 7,001 บาท

ต่อเดือน เสี่ยงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ ขณะท่ีกลุ่มได้รับเงินในการใช้จ่าย 1,000-7,000 บาทต่อเดือน เสี่ยงต่อการ

เกิดโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน กลุ่มท่ีมีสุขอนามัยอยูใ่นเกณฑ์ท่ีควรปรับปรุงมโีอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากกว่ากลุ่มท่ีมี

สุขอนามัยอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี กลุ่มท่ีเลือกบริโภคข้าวราดแกง และหมูกระทะ มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ 

ขณะท่ีกลุ่มท่ีเลือกบริโภคหมูกระทะเพียงอย่างเดียวเสี่ยงต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน กลุ่มท่ีเลือกบริโภคส้มต า 

ต าซั๊ว ต าป่า อาหารตามสั่ง อาหารป้ิง ย่าง เสี่ยงต่อการเกิดโรคน้อยกว่ากลุ่มท่ีไม่เลือกบริโภค และการเลือกบริโภค
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ข้าวราดแกงก็ยังมโีอกาสเสี่ยงตอ่การเกิดโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันน้อยกวา่กลุ่มท่ีไมเ่ลือกบริโภค กลุ่มท่ีเลอืกซื้ออาหารท่ี

ร้านแผงลอย โรงอาหารในมหาวิทยาลัย เสี่ยงตอ่การเกิดโรค นอกจากนี้ การเกิดโรคอาหารเป็นพิษยังคงพบในแหล่งเลือก

ซื้ออาหารท่ีเป็นห้างสรรพสินค้าอีกด้วย และปัจจัยการเลือกซื้ออาหารท่ีโรงอาหารในมหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้า  

มคีวามสัมพันธ์กับการเกิดโรคอาหารเป็นพษิ แตข่ณะท่ีปัจจัยเพศมคีวามสัมพันธ์กับการเกิดโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 

 และพบว่ากลุ่มท่ีมีสุขอนามัยท่ีควรปรับปรุงเสี่ยงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน

มากกวา่กลุ่มท่ีมีสุขอนามัยดี คิดเป็น 1.24 และ 1.69 เท่า ตามล าดับ และประเภทอาหารท่ีเสี่ยงตอ่การเกิดโรคอาหารเป็นพิษ 

ได้แก่ ข้าวราดแกง และหมูกระทะ แตก่ารบริโภคอาหารประเภทส้มต า ต าซั๊ว ต าป่า อาหารตามสั่ง และอาหารป้ิง ยา่ง เสี่ยง

ต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษน้อย หรือเป็นปัจจัยป้องกัน ซึ่งข้อมูลท่ีได้ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ควรศิริ ศีลภิญโญ 

(2546) ท่ีตรวจพบเชื้อท่ีก่อโรคในปลาร้า [8] และการศึกษาของ ธีติกา จินดาพร (2542) ซึ่งพบว่า ส้มต า ปลาร้า มีจุลินทรีย์
ปนเป้ือนในปริมาณสูง ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเดินอาหารสูง [9] นอกจากนี้ผลของการส ารวจการเลือกซื้ออาหารตาม

ร้านแผงลอย รถเร่ โรงอาหาร เสี่ยงต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชัย เอกพลากร, 

และคณะ (2552) ท่ีพบวา่อาหารในตลาด รถเร่ อาจมท้ัีงถูกสุขลักษณะและไมถู่กสุขลักษณะ [5] 

 โดยปัจจัยด้านสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาคณิตศาสตร์ สาขาชีววิทยา การเลือกซื้อ

อาหารท่ีห้างสรรพสินค้า โรงอาหาร มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ  

มีการท าอาหารเป็นจ านวนมาก เก็บอาหารไว้นาน อาหารสดใหม่ และพบว่าเพศชายมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

มากกว่าเพศหญิง ซึ่งผลการศึกษาคร้ังนี้สอดคล้องกับหลายงานวิจัย สุทธินันท์ สุทธชนะ , และคณะ (2542) ท่ีพบว่า

เพศชายมีอัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงมากกว่าเพศหญิง [10] สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดร.มายา ซาเลห์ และ

คณะวิจัยจากวิทยาลัยแมคกิลล์ แคนนาดา ท าการศึกษาพบว่า ฮอร์โมนเพศหญิง (estrogen) มีส่วนท าให้ภูมิต้านทาน

โรคในหญิงแข็งแรงกว่าชาย ท าให้เพศหญิงทนทานต่อโรคติดเชื้อมากกว่า เสี่ยงต่อการติดเชื้อน้อยกว่า หายเร็วกว่ า 

และมีโอกาสเสียชีวิตน้อยกว่า และปัจจัยท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ อายุ 

สาขาเคมี สาขาสัตวศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ สาขา

ฟิสิกส์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา

และการออกก าลังกาย เงินท่ีได้รับเพื่อใช้จ่ายต่อเดอืน สุขอนามัยส่วนบุคคล  ประเภทอาหารท่ีเลือกบริโภค การเลือก

ซื้ออาหารตามแผงลอย รถเร่ และตลาดสด ซึ่งไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้   

 จากผลการวจิัยท่ีได้สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดา้นสุขอนามัยส่วน

บุคคล และพฤตกิรรมในการบริโภคอาหารท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคตดิเชื้อในระบบทางเดินอาหาร และแนะให้เห็น

ความส าคัญ ข้อควรระมัดระวังในการเลือกบริโภคอาหาร เพื่อหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารท่ีมีการปนเป้ือนของเชื้อ  

ซึ่งสามารถพัฒนางานวจิัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพื่อหาเชื้อจากอาหารท่ีคาดว่ามีความเสี่ยงต่อการก่อโรคในระบบ

ทางเดินอาหารตอ่ไปได้ 
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ผลการท ากิจกรรมทางกายต่อการไหลของอากาศสูงสุดในการไอในผู้สูงอายุ 

Effects of physical activity on cough peak flow in the elderly 
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Munsriprom1 
 

บทคัดย่อ 
 เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อการเสื่อมถอยของระบบหัวใจและทางเดินหายใจและเสี่ยงต่อการเกิด

ภาวะแทรกซ้อนในระบบทางเดินหายใจได้ อย่างไรก็ตาม การท ากิจกรรมทางกายเป็นประจ าอาจไปช่วยเพิ่มความแข็งแรง

ของกล้ามเนื้อหายใจและประสิทธิภาพการไอในผู้สูงอายุ   ดังนั้นวัตถุประสงค์การศึกษานี้เพื่อประเมินผลของการท า

กิจกรรมทางกายต่อค่าอัตราการไหลของอากาศขณะหายใจออกและการไหลของอากาศสูงสุดในการไอในผู้สูงอายุท้ังหมด 

98 ราย อายุ 60 ปีขึ้นไป แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือผู้สูงอายุท่ีท ากิจกรรมทางกายเป็นประจ า จ านวน 49 ราย และผู้สูงอายุท่ีท า

กิจกรรมทางกายนอ้ย จ านวน 49 ราย อาสาสมัครท้ังหมดได้รับการสัมภาษณ์ขอ้มูลเกี่ยวกับระดับการท ากิจกรรมทางกาย 

และประเมินความสามารถในการไอ โดยการวัดค่าการไหลของอากาศสูงสุดในการไอ (Cough peak flow: CPF)  และ 

ค่าอัตราการไหลของอากาศขณะหายใจออกสูงสุด (Peak expiratory flow rate: PEFR)  ด้วยเคร่ือง Mini-Wright Peak Flow 

meter ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุท่ีมกีารท ากิจกรรมทางกายเป็นประจ า มีค่า CPF มากกว่ากลุ่มท่ีมที ากิจกรรมทางกาย

นอ้ยอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิต ิ(322.80±77.30 และ 274.89±87.12 ลิตรตอ่นาที, p=0.001) และมคี่า PEFR ในกลุ่มท่ีมีการ

ท ากิจกรรมทางกายเป็นประจ ามากกว่ากลุ่มท่ีมีการท ากิจกรรมทางกายน้อยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (328.80 ± 77.61 

และ 291.28 ± 77.73 ลิตรต่อนาที, p<0.001) ดังนั้นการท ากิจกรรมทางกายเป็นประจ าช่วยส่งเสริมอัตราการไหลของ

อากาศขณะหายใจออกและประสิทธิภาพการไอในผู้สูงอายุ 
 

ค าส าคัญ: 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 
 

บทน า 
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในอาเซียนท่ีเข้าสังคมผู้สูงอายุ  ประมาณปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยจะมผีู้สูงอายุมากกวา่

เด็กและประชากรสูงอายุจะมีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรท้ังหมด [1] ความชราหรือขบวนการแก่ (Aging 

process) เป็นการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ส่งผลให้เพิ่มอุบัติการณ์การเกิดโรคและ

ความสามารถในการท ากิจกรรมทางกายต่าง ๆ ลดลงในผู้สูงอายุ [2] ระบบทางเดินหายใจเป็นระบบท่ีส าคัญระบบหนึ่ง

ในร่างกาย เพราะมนุษย์ทุกคนต้องหายใจเพื่อมีชีวิตอยู่ รวมถึงส าคัญต่อการไอ พูด และกลืน  [3] ในผู้สูงอายุมีการ

เปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินหายใจท้ังด้านกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และภูมิคุ้มกัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทาง

โครงสร้างท่ีส าคัญ เช่น การเคลื่อนไหวของผนังทรวงอกและกระดูกสันหลังส่วนอกลดลง ความยืดหยุ่นของเนื้อปอด

ลดลง ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจลดลง ส่งผลให้ความสามารถการขยายตัวของทรวงอกและค่าสมรรถภาพ

ปอดลดลง รวมถึงส่งผลต่อการไหลของอากาศหายใจออกสูงสุด (PEFR) ลดลงตาม ดังนั้นโครงสร้างท่ีเปลี่ยนแปลงใน

ผู้สูงอายุอาจส่งผลตอ่การระบายอากาศ ไอ จาม พูด รอ้งเพลง และกลืนไมม่ปีระสิทธิภาพ [4] 

ไอเป็นกลไกการตอบสนองอย่างหนึ่งของร่างกายเพื่อก าจัดสิ่งระคายเคืองในทางเดินหายใจ ซึ่งการไอสัมพันธ์

โดยตรงต่อการท างานของกล้ามเนื้อหายใจ ระยะการไอประกอบด้วย 3 ระยะ คือ (1) Inspiratory phase เร่ิมจากการสูด

หายใจเข้าลึกเต็มท่ีประมาณ 1.5-2 เท่าของ tidal volume ท าให้มีการขยายตัวของหลอดลมเพื่อเพิ่มปริมาตรอากาศใน

ทางเดินหายใจ (2) Compressive phase เร่ิมจากการปิดของกล่องเสียง และต่อมามีการหดตัวของกล้ามเนื้อหน้าอก ท้อง 

และกระบังลมอยา่งรวดเร็วและพร้อมกันท าให้แรงดันในชอ่งอกและช่องท้องสูงขึน้ และ (3) Expiratory phase แรงดันท่ีเพิ่ม

สูงขึ้นท าให้มีการปิดของฝาปิดกล่องเสียงทันที ร่วมกับมีการไหลของของอากาศอย่างแรงและเร็วขณะหายใจออก ท าให้

อากาศภายในทางเดินหายใจออกสู่ภายนอกอย่างรวดเร็ว [5] แสดงให้เห็นว่าระหว่างไอต้องอาศัยการหดตัวของกล้ามเนื้อ

หายใจท างานประสานสัมพันธ์กัน ดังนั้นเมื่อกล้ามเนื้อหายใจเข้าอ่อนแรงอาจส่งผลให้สูญเสียความสามารถในการหายใจ

เข้าลึก ส่งผลต่อระยะแรกของการไอ และหากกล้ามเนื้อหายใจออกอ่อนแรงอาจส่งผลให้ความดันสูงสุดของการหายใจ

ออกลดลง และส่งผลให้ความสามารถในการไอลดลงได ้[6] การประเมินความสามารถในการไอ สามารถวัดท าโดยการวัด
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ค่าการไหลของอากาศสูงสุดของการไอ (Cough peak flow; CPF) ด้วยเคร่ือง Mini-Wright Peak Flow meter ซึ่งเป็นวิธีการ

วัดท่ีง่าย เท่ียงตรง และมีความน่าเชื่อถือ [7] ท่ีผ่านมามีรายงานการประเมินความสามารถในการไอท้ังในผู้ป่วยท่ีมีปัญหา

ทาง neuromuscular disease [8] ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง [9] ผู้สูงอายุ [10] และในเด็กและวัยรุ่น [11]  ซึ่งในวัยผู้ใหญ่

สุขภาพดีควรได้ค่า CPF มากกว่า 240-500 ลิตรต่อนาที ขณะท่ีผู้ป่วยท่ีต้องช่วยหายใจด้วยเคร่ืองช่วยหายใจควรจะได้ค่า 

CPF มากกวา่ 160-200 ลิตรตอ่นาที จึงจะสามารถก าจัดเสมหะด้วยการไอได้ [6,12]  หากคนเราไม่สามารถสร้างแรงดันใน

ช่องอกและท้องท่ีท าให้เกิดการไหลของอากาศอย่างแรงและเร็วขณะหายใจออก อาจจะท าให้มีภาวะแทรกซ้อนในระบบ

ทางเดินหายใจเนื่องจากไมส่ามารถก าจัดสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคได้ [13] 

การท ากิจกรรมทางกายเป็นประจ า (Physical activity) อาจจะไปส่งเสริมประสิทธิภาพการหดตัวของกล้ามเนื้อ

หายใจเข้าและกล้ามเนื้อหายใจออกและส่งผลทางอ้อมให้สามารถไอได้อยา่งมีประสิทธิภาพ [14,17] ในขณะท่ีผู้สูงอายุ

ท่ีมีรูปแบบการใช้ชีวิตนั่งๆ นอนๆ (Sedentary lifestyle) อาจจะไปช่วยเร่งความสามารถในการหดตัวของกล้ามเนื้อ

หายใจลดลงสง่ผลให้แรงดันทรวงอกและอัตราการไหลของอากาศสูงสุดลดลง และความสามารถในการขับเสมหะไม่มี

ประสิทธิภาพตามมาได้ [10, 14] 

 ในงานกายภาพบ าบัดทางระบบทางเดินหายใจ สามารถประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจ โดยการวัด

แรงดันสูงสุดขณะท่ีมีการหายใจ (Maximal respiratory pressures) ส่วนการประเมินการไอ สามารถประเมินได้จากความถี่ 

คุณภาพ และประสิทธิภาพของการไอ ซึ่งความถี่ของการไอได้จากการซักประวัติ ส่วนคุณภาพและประสิทธิภาพของการ

ไอประเมินโดยการให้ผู้ป่วยไอให้ดู [15] จะเห็นได้ว่าการประเมินการไอนั้นขึ้นอยูก่ับความช านาญของนักกายภาพบ าบัดแต่

ละบุคคล  ท่ีผ่านมาการวัดค่าการไหลของอากาศสูงสุดในการไอ (Cough peak flow; CPF) ส าหรับการประเมิน

ความสามารถในการไอ ในประเทศไทยยังน ามาใช้ในทางคลินิกน้อยมาก ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลของการท า

กิจกรรมทางกายตอ่การไหลของอากาศสูงสุดในการไอ และอัตราการไหลของอากาศขณะหายใจออกสูงสุดในผู้สูงอายุ  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา แบบภาคตัดขวาง (Cross sectional study) ในผู้สูงอายุเพศชายและ

หญิง อาศัยอยู่ในเขตต าบลแม่กา อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา ท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 98 ราย ค านวณกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power เวอร์ชั่น 3.1 ก าหนดค่า Power เท่ากับ 80% และค่า Alpha level เท่ากับ 0.05 [14] 

โดยแบ่งกลุ่มอาสาสมัครเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มท่ีมีการท ากิจกรรมทางกายเป็นประจ า (Physical activity; PA) 

จ านวน 49 ราย และกลุ่มท่ีมีการท ากิจกรรมทางกายน้อย (Physical inactivity; PI) จ านวน 49 ราย อาสาสมัครสามารถ

เข้าใจภาษาไทยและให้ความร่วมมือในการทดสอบ แต่ถูกคัดออกหากมีประวัติสุขภาพดังนี้ เป็นโรคทางระบบทางเดิน

หายใจ เชน่ โรคปอดอุดกั้นเรือ้รัง หอบหดื เคยได้รับการผ่าตัดทรวงอกหรอืหลัง และเป็นโรคหัวใจ เป็นต้น  

วิธีการศกึษา 

การวิจัยในคร้ังนี้ผ่านการรับรองงานวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขท่ี 2/03/2559 อาสาสมัครทุกคนได้รับการสัมภาษณ์เกี่ยวกับภาวะสุขภาพเบื้องต้น ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ความดัน

โลหิต และอัตราการเต้นของหัวใจ อาสาสมัครท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเข้าเบื้องต้นได้รับการสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับ

ลักษณะการท ากิจกรรมทางกายเพื่อแบ่งกลุม่อาสาสมัคร โดยใชเ้กณฑ์ดังน้ี  Physical inactivity group (PI) คือ ผู้สูงอายุ

ท่ีออกก าลังกาย 0-1 คร้ัง/สัปดาห์ หรือมีระยะเวลารวมในการท ากิจกรรมอื่นๆ เช่น การเลี้ยงหลาน ท างานบ้าน ท า

สวน ท าไร่ ระยะเวลาไมเ่กิน 30 นาท/ีวัน และนอ้ยกว่า 3 คร้ัง/สัปดาห์  โดยความหนักในการท ากิจกรรมท่ีประเมินโดย 
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Borg scale อย่างน้อย 11 คะแนน และ Physical activity group (PA) คือ ผู้สูงอายุท่ีออกก าลังกายหรือมีระยะเวลารวม

ในการท ากิจกรรมอื่นๆ เชน่ เลีย้งหลาน ท างานบา้น ท าสวน ท าไร่ ระยะเวลาอย่างนอ้ย 30 นาท/ีครัง้ และอย่างนอ้ย 3 

คร้ัง/สัปดาห์ โดยความหนักในการท ากิจกรรมท่ีประเมินโดย Borg scale ไม่เกิน 11 คะแนน ซึ่งอาสาสมัครต้องมี

ลักษณะการท ากิจกรรรมทางกายอย่างน้อย 1 ปีก่อนเข้าร่วมงานวิจัย [16] จากนั้นอาสาสมัครได้รับการทดสอบวัดค่า

การไหลของอากาศสูงสุดในการไอ (Cough peak flow : CPF) เพื่อประเมินความสามารถในการไอ และค่าอัตราการ

ไหลของอากาศขณะหายใจออกสูงสุด (Peak expiratory flow rate: PEFR) ในผู้สูงอายุ โดยใช้เคร่ือง 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 ก่อนการท าการทดสอบอาสาสมัคร

ได้รับค าอธิบายและสาธิตวิธีการไอแบบตั้งใจ (Voluntary cough) ให้ดูอย่างน้อย 1 คร้ัง เมื่ออาสาสมัครเข้าใจแล้วให้

อาสาสมัครนั่งหน้าและล าตัวตั้งตรง งอเข่าสะโพก 90 องศา เท้าท้ังสองข้างแตะกับพื้น ถือเคร่ืองวัดให้อยู่ในแนวราบ 

ให้มาตรวัดอยู่ต าแหน่งล่างสุด ระวังอย่าให้มือขวางเข็มชี้หรือรูด้านหนา้ ปิดจมูกด้วยมืออีกข้าง อาสาสมัครหายใจเขา้

ทางจมูกเต็มท่ีพร้อมกลั้นเบ่ง ในช่วงสุดท้ายของการหายใจเข้า และอม Mouthpiece พร้อมปิดปากให้แน่นรอบ 

Mouthpiece จากนั้นไอออกให้แรงและเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ อาสาสมัครท าซ้ าอย่างน้อย 3 คร้ัง จนกระท่ังได้ 3 ค่าท่ี

แตกตา่งกันไมเ่กิน 20 ลิตร/นาที แล้วบันทึกค่าท่ีได้มากท่ีสุด [14] 

2. การวัดอัตราการไหลของอากาศขณะหายใจออกสูงสุด (Peak expiratory flow rate: PEFR) 

ค่าอัตราการไหลของอากาศขณะหายใจออกสูงสุด (Peak expiratory flow rate: PEFR) ซึ่ ง บ่งบอกถึง

ความสามารถในการท างานของกล้ามเนื้อหายใจออกซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการไอ [6,7] ก่อนเร่ิมการทดสอบ

อาสาสมัครได้รับค าอธิบายและสาธิตวิธีการทดสอบให้ดูอย่างน้อย 1 คร้ัง โดยให้อาสาสมัครนั่งหน้าและล าตัวตั้งตรง 

งอเข่าสะโพก 90 องศา เท้าท้ังสองข้างแตะกับพื้น ถือเคร่ืองวัดให้อยู่ในแนวราบ ให้มาตรวัดอยู่ต าแหน่งต่ าสุด ระวัง

อย่าให้มอืขวางเข็มชี้หรือรูด้านหนา้ ปิดจมูกด้วยมือข้างท่ีไม่ถนัด จากนั้นอาสมัครหายใจเข้าทางจมูกเต็มท่ี โดยไม่มีการ

กลั้นเบ่ง  และอม mouthpiece พร้อมปิดปากให้แนน่ เป่าลมออกให้แรงและเร็วท่ีสุดเท่าที่จะท าได้ ระหว่างการทดสอบ

อาสาสมัครต้องไม่ไอหรือหายใจออกนานเกิน 2 วินาที โดยอาสาสมัครท าซ้ าอย่างน้อย 3 คร้ัง จนกระท่ังได้ 3 ค่าท่ี

แตกตา่งกันไมเ่กิน 20 ลิตร/นาที แล้วบันทึกค่าท่ีได้มากที่สุด [14] 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

ในการวิจัยนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัคร และใช้สถิติ Independent sample 

t-test เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบลักษณะพื้นฐานของอาสาสมัคร ค่าการไหลของอากาศสูงสุดในการไอ และ  

ค่าอัตราการไหลของอากาศขณะหายใจออกสูงสุดระหวา่งอาสาสมัครท้ังสองกลุ่ม ก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติ p<0.05 
 

ผลการศึกษา 
 ข้อมูลลักษณะพื้นฐานของอาสาสมัครท้ังสองกลุ่มในการศึกษานี้พบว่า อายุ น้ าหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย 

ความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว และอัตราการเต้นของหัวใจไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(p>0.05) ในขณะท่ีความดันโลหติขณะหัวใจบีบตัวในกลุ่มท่ีมกีารท ากิจกรรมทางกายนอ้ยมีค่าน้อยกวา่กลุ่มท่ีมีการท า

กิจกรรมเป็นประจ า (p<0.05) (ตารางที่ 1)  
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ผลการประเมินการท างานของระบบทางเดินหายใจ โดยการวัดการไหลของอากาศสูงสุดในการไอและอัตรา

การไหลของอากาศขณะหายใจออกสูงสุดในผู้สูงอายุพบว่า ในกลุ่มท่ีมกีารท ากิจกรรมนอ้ยมคี่า CPF น้อยกว่ากลุ่มท่ีมี

การท ากิจกรรมทางกายเป็นประจ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (274.89±87.12 และ 322.80±77.30 ลิตรต่อนาที, 

p=0.001) นอกจากนีย้ังพบว่า ค่าอัตราการไหลของอากาศขณะหายใจออกสูงสุดนอ้ยกว่ากลุ่มท่ีมกีารท ากิจกรรมเป็น

ประจ าอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (291.28±77.73 และ 328.80±77.61 ลิตรตอ่นาท,ี p<0.001) (ตารางที่ 2) 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
 การศึกษานี้ท าการศึกษาผลของระดับการกิจกรรมทางกายต่อความสามารถในการไอและอัตราการไหลของ

อากาศขณะหายใจออกสูงสุดในผู้สูงอายุ ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุท่ีมีการท ากิจกรรมทางกายเป็นประจ ามีค่าการไหล

ของอากาศสูงสุดในการไอและอัตราการไหลของอากาศขณะหายใจออกสูงสุด สูงกว่ากลุ่มท่ีมีการท ากิจกรรมทางกาย

นอ้ย 

เมื่อก้าวสู่วัยสูงอายุ มกีารเปลี่ยนแปลงตา่ง ๆ ของร่างกาย เชน่ การลดลงของความทนทาน ความแข็งแรง และ

ความยดืหยุ่นของกลา้มเนื้อ และความทนทานของระบบหัวใจและการหายใจ ท าให้ผู้สูงอายุเคลื่อนไหวได้ช้าลง ซึ่งมีผล

ต่อการท ากิจวัตรประจ าวัน การพบปะออกสังคม และการท ากิจกรรมทางกาย [17] อย่างไรก็ตามนั้นในผู้สูงอายุท่ีท า

กิจกรรมทางกายเป็นประจ าจะส่งเสริมให้กล้ามเนื้อหายใจมีความแข็งแรงและทนทาน รวมถึงความสามารถในการใช้

ออกซิเจนสูงสุดได้ด ีชว่ยให้ผู้สูงอายุท ากิจกรรมตา่ง ๆ เป็นระยะเวลานานโดยปราศจากการลา้ [18] และในผู้สูงอายุท่ีมี

ความแข็งแรงและทนทานของกล้ามเนื้อหายใจท่ีดีนัน้ มผีลทางอ้อมในการส่งเสริมการท างานของระบบทางเดินหายใจ

ให้สามารถก าจัดเสมหะหรือสิ่งแปลกปลอมท่ีเข้าสู่ร่างกายได้ดี แสดงให้เห็นว่า ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเขา้

และออกเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสง่ผลตอ่ความสามารถในการไอ [19]   

การวิจัยนี้พบว่า ในผู้สูงอายุท่ีมีการท ากิจกรรมทางกายเป็นประจ ามีค่าการไหลของอากาศสูงสุดในการไอ (CPF)  

และอัตราการไหลของอากาศขณะหายใจออกสูงสุดสูงมากกว่ากลุ่มท่ีมีการท ากิจกรรมทางกายน้อยอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ (p<0.05) ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยก่อนหน้าผู้สูงอายุท่ีมีกิจกรรมทางกายหรือท ากิจวัตรประจ าวันด้วยตนเองเป็น

ประจ านั้น ร่างกายมีความต้องการใช้พลังงานมากขึ้นจึงอาจจะช่วยส่งเสริมให้กล้ามเนื้อหายใจมีความแข็งแรงและช่วยให้

สามารถไอได้อย่างมีประสิทธิภาพ [14] รวมถึงการท ากิจกรรมทางกายอาจส่งผลต่อการปรับตัวของระบบประสาท (Neural 

adaptation) สารอาหารและภาวะทางโภชนาการ และการท างานของฮอร์โมน [19] นอกจากนี้อาจมปัีจจัยด้านอายุท่ีส่งผลต่อ

การไอ จะเห็นวา่ผลวจิัยนี้พบวา่ ในกลุ่มท่ีมีการท ากิจกรรมทางกายน้อยมีแนมโน้มของอายุท่ีมากกว่าเล็กน้อย สอดคล้องกับ

การวิจัยก่อนหน้า เมื่อก้าวสู่วัยท่ีอายุเพิ่มขึ้นท าให้มีการลดลงของความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อหายใจเข้า

และหายใจออก ท้ังจากภาวะท่ีมีการสูญเสียมวลและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อโครงร่าง (Sarcopenia) และมีใยกล้ามเนื้อ

ฝ่อลีบ (Muscle fiber atrophy) โดยเฉพาะ type II fiber (Fast twitch fibers) ท าให้ลดความสามารถในการสร้างแรงดันในช่องอก

และช่องท้อง มีผลท าให้การสร้างแรงดันให้เกิดการไอลดลงตาม [10] ในผู้ท่ีมีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปจะมีการลดลดของ

แรงดันสูงสุดขณะหายใจ (Maximal respiratory pressure) ทุก ๆ 0.8-2.7 เซนตเิมตรน้ าต่อปี และในเพศหญิงจะลดลงมากกว่า 

[21] ซึ่งเพศอาจเป็นอกีหนึ่งปัจจัยท่ีส่งผลให้ความสามารถในการไอลดลงได้ในกลุ่มท่ีมีการท ากิจกรรมทางกายนอ้ย เนื่องจาก

กลุ่มผู้สูงอายุ ท่ีมีการท ากิจกรรมน้อยมีจ านวนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้า  

ในเพศหญิงมคี่าการไหลของอากาศสูงสุดในการไอน้อยกวา่เพศชาย เนื่องจากในเพศชายมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจ

ออกและกล้ามเนื้อสามารถหดตัวได้มีประสิทธิภาพท่ีดีกว่า ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการไอ [11, 14] นอกจากปัจจัยด้านอายุ 

ระดับการท ากิจกรรมทางกาย (physical activity) มีผลจากค่าการไหลของอากาศสูงสุดในการไอแล้ว ยังมีปัจจัยในเร่ืองอายุ
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และเพศท่ีมีส่วนในการส่งผลต่อการไออีกด้วย แต่จะเห็นได้ว่าอายุ และเพศเป็นปัจจัยท่ีไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ดังนั้นควร

มีการส่งเสริมการท ากิจกรรมทางกายหรือการออกแบบโปรแกรมการออกก าลังกายท่ีเหมาะสมต่อการเพิ่มความแข็งแรง

และความทนทานของกล้ามเนื้อหายใจให้กับผู้สูงอายุแต่ละราย อาจจะไปช่วยเพิ่มความสามารถในการเดิน (walking ability) 

และความสามารถในการท างานของระบบทางเดินหายใจ [18,22] 

 การวัดค่าการไหลของอากาศสูงสุดของการไอ (CPF) เป็นการประเมินเพื่อวัดความสามารถในการไอและวัดความ

แข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจออก รวมถึงยังสามารถวัดการไหลของอากาศสูงสุดขณะหายใจออกได้ดีเช่นกัน ส่วนค่า PEFR 

อาจยังไมส่ามารถเป็นตัวแทนท่ีดีในการวัดความสามารถในการไอ เนื่องจากในขณะทดสอบ PEFR ไมม่กีารกลั้นเบ่งท าให้ไม่มี

การปิดกล่องเสียง  ซึ่งปกติการไอต้องมีการปิดของฝาปิดกล่องเสียงประมาณ 0.2 วินาที อย่างไรก็ตามการทดสอบ PEFR 

อาจน ามาใชป้ระเมนิการไอในอาสาสมัครไม่สามารถปิดฝาปิดกล่องเสียงได้ แสดงให้เห็นวา่ CPF เป็นค่าตัวแปรท่ีเหมาะสมใน

ประเมินความสามารถในการไอกับผู้ท่ีมีปัญหาทาง neuromuscular disease [6-7] ดังนั้นการวัดค่า CPF อาจเป็นอีกหนึ่ง

ทางเลือกในการประเมินความสามารถในไอส าหรับงานกายภาพบ าบัดในระบบหายใจ โดยการใช้เคร่ือง Mini-Wright Peak 

Flow meter ซึ่งอาจเป็นการประเมินท่ีช่วยการตดิตามความก้าวหนา้ในการรักษาได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 การประเมินความสามารถในการไอ โดยการวัดการไหลของอากาศสูงสุดในการไอ พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุท่ีท า

กิจกรรมทางกายเป็นประจ ามีประสิทธิภาพในการไอท่ีดกีว่ากลุ่มท่ีมีการท ากิจกรรมทางกายน้อย (322.80±77.30 และ 

274.89±87.12 ลิตร/นาที ตามล าดับ) ซึ่งหากค่าการไหลของอากาศสูงสุดในการไอน้อยกว่าหรือเท่ากับ 160 ลิตรต่อ

นาที บ่งชี้ได้ว่าผู้ป่วยท่ีต้องใส่ท่อชว่ยหายใจ หรือเคร่ืองช่วยหายใจไม่สามารถไอได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ท าให้มีเสมหะ

คั่งค้างอาจจะต้องได้รับการช่วยเหลือในการระบายเสมหะ [23] แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุในงานวิจัยนี้ สามารถไอได้

อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอส าหรับการระบายเสมหะ อย่างไรก็ตามการวิจัยคร้ังนี้ไม่ได้ประเมินความแข็งแรงของ

กล้ามเนื้อหายใจ ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีมีต่อความสามารถในการไอ นอกจากนี้การวัดค่า CPF และ PEFR ขึ้นอยู่กับความ

พยายาม ความเข้าใจในค าสั่ง และความร่วมมือในการทดสอบของอาสาสมัครแตล่ะคน จึงควรมีการประเมินความจ า

เบือ้งต้นและความเข้าใจก่อนการทดสอบ  

 ดังนั้นจะเห็นว่าผู้สูงอายุท่ีมีกิจกรรมทางกายเป็นประจ า จะช่วยส่งเสริมอัตราการไหลของอากาศขณะหายใจ

ออกและท าให้สามารถไอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบ

ทางเดินหายใจ ดังนั้นควรมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุท ากิจกรรมทางกายอย่างสม่ าเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การท างานของระบบทางเดินหายใจ 

ตารางที่ 1 แสดงขอ้มูลพื้นฐานของอาสาสมัครท้ังหมด (n=98) 

ข้อมูลพื้นฐาน 

กลุ่มที่มีท ากิจกรรม

ทางกายน้อย 

(F=35, M=14) 

มีการท ากิจกรรมทาง

กายเป็นประจ า 

(F=21, M=28) 

p- value 

อายุ (ปี) 68.17±7.5 67.24±6.93 0.544 

น้ าหนัก (กิโลกรัม) 51.11±11.10 51.43±10.55 0.115 

สว่นสูง (เซนติเมตร) 153.22±7.54 154.02±7.65  0.372 

ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/ตารางเมตร²) 21.75±4.64 21.75±3.84 0.086 

ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว (มลิลิเมตรปรอท) 136.08±14.86 127.17±16.09 0.035* 

ความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว (มลิลิเมตรปรอท) 72.76±11.50 69.00±10.65 0.053 

อัตราการเตน้ของหัวใจ (ครัง้ต่อนาที) 78.41±11.17 79.84±13.98 0.176 
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ข้อมูลแสดงโดย ค่าเฉลี่ย±สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน, n=จ านวน, F=female (ผู้หญิง), M=Male (ผู้ชาย) 

ตารางที่ 2  แสดงผลประเมินการท างานของระบบทางเดินหายใจในอาสมัครท้ังสองกลุ่ม (n=98) 

การท างานของระบบทางเดนิหายใจ 

กลุ่มที่มีท ากจิกรรม 

ทางกายน้อย 

(F=35, M=14) 

มกีารท ากจิกรรม 

ทางกายเปน็ประจ า 

(F=21, M=28) 

p- value 

ค่าอัตราการไหลของอากาศขณะหายใจออก

สูงสุด (ลิตร/นาที) 

291.28 ±77.73 328.80±77.61 <0.001* 

ค่าอัตราเร็วสูงสุดของการไอ (ลิตร/นาท)ี 274.89±87.12 322.80±77.30 0.001* 

ข้อมูลแสดงโดย ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน * มคีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) n=จ านวน

, F=female (ผู้หญงิ), M=Male (ผู้ชาย)  
 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณทุนสนับสนุนจากโครงการวิจัยเงินรายได้คณะ ปีงบประมาณ 2559 คณะสหเวชศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

เอกสารอ้างอิง 

1. Foundamention of Thai gerontology research and development (2013). Situation of the elderly 2013. Bangkok: 

Amarin Printing & Publishing Public Co., Ltd.  

2. Tosato M, Zamboni V, Ferrini A, Cesari M. The aging process and potential interventions to extend life 

expectancy. Clin Interv Aging, 2(3); 2007, 401-12. 

3. Janssens JP, Pache JC, Nicod LP. Physiological changes in respiratory function associated with ageing. Eur Respir 

J, 13(1); 1999, 197-205. 

4. Sharma G, Goodwin J. Effect of aging on respiratory system physiology and immunology. Clin Interv Aging, 1(3); 

2006, 253-60. 

5. Haas CF, Loik PS, Gay SE. Airway clearance applications in the elderly and in patients with neurologic or 

neuromuscular compromise. Respir care, 52(10); 2007, 1362-81. 

6. El Batrawy S, Elassal G. Is there a role for cough peak flow in assessment of patients with severe COPD?. 

Egypt J Chest Dis Tuberc, 63(4); 2014, 837-41. 

7. Suarez AA, Pessolano FA, Monteiro SG, et al. Peak flow and peak cough flow in the evaluation of expiratory 

muscle weakness and bulbar impairment in patients with neuromuscular disease. Am J Phys Med Rehabil, 

81(7); 2002, 506-11. 

8. Trebbia G, Lacombe M, Fermanian C, et al. Cough determinants in patients with neuromuscular disease. Respir 

Physiol Neurobiol, 146(2-3); 2005, 291-300. 

9. Jo MR, Kim NS. The correlation of respiratory muscle strength and cough capacity in stroke patients. J Phys 

Ther Sci, 28(10); 2016, 2803-5. 



 
 

 Proceedings   
134 

10. Kim J, Davenport P, Sapienza C. Effect of expiratory muscle strength training on elderly cough function. Arch 

Gerontol Geriatr, 48(3); 2009, 361-6. 

11. Bianchi C, Baiardi P. Cough peak flows: standard values for children and adolescents. Am J Phys Med Rehabil, 

87(6); 2008, 461-7. 

12. Mellies U, Goebel C. Optimum insufflation capacity and peak cough flow in neuromuscular disorders. Ann Am 

Thorac Soc, 11(10); 2014, 1560-8. 

13. Baker S, Davenport P, Sapienza C. Examination of strength training and detraining effects in expiratory muscles. 

J Speech Lang Hear Res, 48(6); 2005, 1325-33. 

14. Freitas FS, Ibiapina CC, Alvim CG, Britto RR, Parreira VF. Relationship between cough strength and functional 

level in elderly. Rev bras de fisioter, 14(6); 2010, 470-6. 

15. Jones C. (2011). Respiratory physical therapy techniques: theory and practice. Khonkean: penprinting.  

16. Thaweewannakij T, Amatachaya S, Peungsuwan P, Mato L. Balance fall and quality of life in active and inactive 

elderly. J Med Tech Phy Ther, 22(3); 2010, 470-6. 

17. Jones CJ and Rikli RE. The reliability and validity of a 6-minute walk test as a measure of physical endurance 

in older adults. J Aging Phys Act, 6(1); 1998, 363-75. 

18. Watsford ML, Murphy AJ, Pine MJ, Coutts AJ. The effect of habitual exercise on respiratory muscle function in 

older adults. J Aging Phys Act, 13(1); 2005, 34-44. 

19. Park JH, Kang S-W, Lee SC, Choi WA, Kim DH. How respiratory muscle strength correlates with cough capacity 

in patients with respiratory muscle weakness. Yonsei Med J, 51(3); 2010, 392-7. 

20. Kim J, Sapienza CM. Implications of expiratory muscle strength training for rehabilitation of the elderly: Tutorial. 

J Rehabil Res Dev, 42(2); 2005, 211-24. 

21. Enright PL, Kronmal RA, Manolio TA, Schenker MB, Hyatt RE. Respiratory muscle strength in the elderly. 

Correlates and reference values. Cardiovascular Health Study Research Group. Am J Respir Crit Care Med, 

149(2 Pt 1); 1994, 430-8. 

22. Watsford ML, Murphy AJ, Pine MJ. The effects of ageing on respiratory muscle function and performance in 

older adults. J Sci Med Sport, 10(1); 2007, 36-44. 

23 .  Winck JC, LeBlanc C, Soto JL, Plano F. The value of cough peak flow measurements in the assessment of 

extubation or decannulation readiness. Rev Port Pneumol, 21(2); 2015, 94-8.     

 

 

  



 
 

 Proceedings   
135 

การพัฒนาระบบการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาน

บริการวชิาการด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์  มหาวทิยาลัย

นเรศวร 

The development of information technology system for managing scientific 

instruments medical science academic service center faculty of medical science 

Naresuan University 
 

จริาภรณ์ พงษ์ปลืม้1* 

Jiraporn Pongpluem* 
 

บทคัดย่อ 

 การพัฒนาระบบการจัดการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏบัิตกิารของสถานบริการวชิาการด้านวทิยาศาสตร์

การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและ

การวจิัย ให้กับคณาจารย์ นสิิต รวมถึงหนว่ยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยพัฒนาระบบขึน้ ในลักษณะเว็บ

แอพพลิเคชั่น (Web Application) ให้มีประสิทธิภาพเพื่อประเมนิประสิทธิผลและได้น าหลักการพัฒนาระบบแบบ SDLC 

(System Development Life Cycle) มาใช้ในการพัฒนาระบบด้วยข้อมูลเชงิสัมพันธ์โดยศึกษาและวิเคราะห์การรายงาน

ผลจากระบบงานเดิมสู่การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยวิธีศึกษาจากเคร่ืองมือท่ีใช้คือ 

แบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการใช้งานระบบการจัดการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ จากกลุ่มผู้ประเมินแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคณะกรรมการสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

การแพทย์ และกลุ่มผู้ใช้บริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการของสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

การแพทย์ จากนั้นรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ( x̄) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) ผลการวิจัยเปรียบเทียบทัศนคติของผู้ใช้บริการกับการให้บริการระบบเดิม กับระบบท่ี

พัฒนาขึ้น พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการบริการด้วยระบบเดิมอยู่ท่ี 3.65 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.51 

ในขณะท่ีคะแนนทัศนคติของการท างานจากระบบท่ีพัฒนาขึ้นอยู่ท่ี 4.46 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 1.12 ซึ่งอยู่ใน

เกณฑ์ดมีาก จากการศกึษาคร้ังน้ีได้ท าการติดตัง้พร้อมใชง้านบันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบันสามารถพัฒนาเพื่อใช้เป็นข้อมูล

สารสนเทศในการบริหารจัดการหน่วยงาน สามารถจัดสรรงบประมาณ และประเมินความคุ้มทุนในการให้บริการ

เครื่องมือวทิยาศาสตร์ ประจ าห้องปฏบัิตกิารของสถานบริการวิชาการดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย ์โดยตอบสนองการ

ใชง้านของผู้ปฏบัิตงิานหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกส่วน ซึ่งสามารถเขา้ถึงข้อมูลได้อยา่งสะดวกและรวดเร็ว  
 

ค าส าคัญ: การจัดการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์, การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
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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 (x̄) 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. 
 

บทน า 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์และภารกิจหลักคือ 

ผลิตบัณฑิตมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี 4 ภาควชิา 

คือ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววทิยาและปรสิตวทิยา ภาควิชาชวีเคมี และภาควิชาสรรีวทิยา มหีนว่ยงาน

หลักแบ่งเป็น 4 หนว่ยงาน คือ สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยชีวีภาพทางการแพทย ์สถานวจิัย

เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเห็ดและรา สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และส านักงาน

เลขานุการ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มุ่งเน้นท่ีจะสร้างบุคลากรท่ีมีความสามารถทางด้านวิชาการ และ 

การวิจัยท่ีได้รับการยอมรับท้ังในระดับชาติและระดับสากล รวมท้ังมีการพัฒนาทางด้านระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย  

เพื่อน าไปสู่การพัฒนาระบบบริหารจัดการระดับปฏบัิตกิารเชงิกลยุทธ์ และเป็นปัจจัยก าหนดทิศทางข้อมูลท่ีมีคุณภาพ  

สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานย่อยในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย 2 หน่วยงานคือ 1) หน่วยบริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และฝึกอบรม 2) หน่วย

บริการวิชาการเพื่อชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

เ ป็นแหล่ ง เ รียน รู้และพัฒนาศักยภาพของนิสิต ท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจน

บุคคลภายนอก สนับสนุนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเพื่อให้การบริการ
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เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ในการเรียนการสอน การวิจัย แก่นิสิตและบุคลากรท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกิด

ประสิทธิภาพ ในการปฏบัิตงิานระดับปฏิบัตกิาร ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มาใช้ในขับเคลื่อนการจัดการข้อมูลและบริหารข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การบริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์

การแพทยแ์ละวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีก่ชุมชนและสังคมเกิดประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 

ผู้วิจัยในฐานะท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการ  จึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาระบบการให้บริการ คือ ระบบ

การจัดการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์โดยการพัฒนาเร่ิมจากการศกึษาร่วมกับบุคลากรในหนว่ยงาน สอบถามปัญหาท่ีเกิดจาก

ระบบเดิม ตลอดจนศึกษาความต้องการของผู้ใช้ จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้ท าการวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างของระบบ

จัดการฐานข้อมูล หลังจากนั้นน าโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้น น าไปติดตั้งให้ผู้ใช้ทดลองใช้งานและเขียนคู่มือการใช้งานท าให้

ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงข้อมูลเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการส ารวจ  

การสืบค้น และวิเคราะห์ผลออกมาในรูปแบบการสรุปรายงานเชิงคุณภาพตาม พันธกิจ ของสถานบริการวิชาการ  

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1. เพื่อวเิคราะห์ผลการให้บริการกับคณาจารย ์นสิิต และผู้ใชบ้ริการภายนอกจากข้อมูลการให้บริการท่ีผ่านมา 

2. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการ ด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ เป็นแนวทางในการวิจัย

เกี่ยวกับการศึกษานวัตกรรมเครื่องมือท่ีใชใ้นการปฏบัิตงิานจรงิ ในหน่วยงานขององคก์ร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เพื่อต้องการพัฒนาระบบการจัดการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ของสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้วิจัยได้

ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการน าเสนอให้กับ

บุคลากรในหน่วยงานและเสนอเร่ืองท่ีประชุมคณะกรรมการสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  

คือผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย จากนั้นจัดท าแบบสอบถามเพื่อส ารวจความต้องการในการพัฒนาระบบ โดยสอบถาม

ข้อมูลจากบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องและผู้ใช้บริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ของสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

การแพทย ์น าข้อมูลมาวเิคราะห์เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบประกอบด้วยขัน้ตอนดังนี้ 

  



 
 

 Proceedings   
138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงการออกแบบโครงสร้างของแนวคิดการพัฒนา (Improvement Highlight) 
 

จากภาพแสดงถึงกระบวนการท างานตอบโจทย์ความสัมพันธ์ของข้อมูลทางโครงสร้างข้อมูลหมายถึง 

โครงสร้างหลักของภาพรวมของข้อมูลหรือนิยามข้อมูล รวมถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละเขตข้อมูล  

ว่ามีความสัมพันธ์กันโดยอธิบายแต่ละส่วนท่ีจะเก็บลงในระบบฐานข้อมูล ด้วยการแสดงข้อมูลและความสัมพันธ์

ระหว่างข้อมูลในภาพรวม ซึ่งการพัฒนาระบบการจัดการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จ าแนก

ประเภทข้อมูลหลักของเครื่องมือวทิยาศาสตร์ จ านวน 5 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลการให้บริการเครื่องมือวทิยาศาสตร์ประจ าห้องปฏบัิตกิาร 

2. ข้อมูลการยืม – คืน ครุภัณฑเ์ครื่องมือวทิยาศาสตร์ 

3. ข้อมูลการซ่อมบ ารุงเครื่องมือวทิยาศาสตร์ 

4. ข้อมูลการส าหรบัครุภัณฑ์เครื่องมือวทิยาศาสตร์ 

5. ข้อมูลรายได้การให้บริการทางวิชาการ 

  

ข้อมูล 

การยมื – คืน 

ข้อมูลการ 

ให้บริการ ข้อมูลรายได ้

การให้บริการ 

ข้อมูลการ 

ซ่อมบ ารุง 
ข้อมูลการส ารวจ 

สภาพเครื่อง 

ระบบ 

ฐานข้อมูล 
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 ภาพที่ 2 แสดง Data Flow Diagram - Context Diagram 
 

จากภาพเป็นการแสดงกระแสข้อมูลท่ีมีการวิเคราะห์แบบในเชงิโครงสร้าง (Structure) ซึ่งเป็นแผนภาพท่ีบอกถึง

รายละเอยีดของระบบ โดยเฉพาะข้อมูล และผังการไหลของขอ้มูล เช่น 

 ข้อมูลมาจากไหน 

 ข้อมูลไปท่ีใด 

 ข้อมูลเก็บท่ีใด 

 เกิดเหตุการณ์ใดกับขอ้มูลบ้าง 

ในการวิเคราะห์ออกแบบโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาจ าเป็นต้องมีการวางวิเคราะห์ออกแบบระบบวางแผนไว้

ล่วงหน้า โดยก าหนดขั้นตอนวิธีการท างานให้ชัดเจน ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์ และออกแบบโปรแกรมเรียกว่า วัฏจักร

การพัฒนาระบบงาน System Development Life Cycle (SDLC) ซึ่งมีกระบวนการท างานเร่ิมตน้จากการวิเคราะห์ปัญหา

ไปจนถึงการน าโปรแกรมไปใช้งาน และปรับปรุงพัฒนาระบบให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีขั้นตอนของวัฏจักรการพัฒนา

ระบบงาน ดังต่อไปนี้ 

 ขั้นตอนท่ี 1 การวเิคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) 

 ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบโปรแกรม (Program Design) 

 ขั้นตอนท่ี 3 การเขียนโปรแกรม (Program Coding) 

 ขั้นตอนท่ี 4 การทดสอบและแกไ้ขโปรแกรม ( Program Testing and Verification) 

 ขั้นตอนท่ี 5 การจัดท าเอกสารและคู่มอืการใชง้าน (Program Documentation) 

 ขั้นตอนท่ี 6 การใชง้านจรงิ (Program Implementation) 

 ขั้นตอนท่ี 7 การปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม (Program Maintenance) 
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ภาพที่ 3 แสดงเว็บไซต์ของระบบการจัดการเครื่องมือวทิยาศาสตร์ดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

 เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบการจัดการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานบริการ

วชิาการดา้นวทิยาศาสตร์การแพทย ์ประกอบด้วยเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยจ านวน 2 ขั้นตอนดังน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1: การส ารวจความต้องการในการพัฒนาระบบ 

 ขั้นตอนท่ี 2 : การประเมินคุณภาพของระบบท่ีน าเสนอหลังจากทดสอบการใช้งาน 

แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศการจัดการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยคณะกรรมการสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 5 ท่าน และผู้ใช้บริการเคร่ืองมือ

วทิยาศาสตร์ในห้องปฏบัิตกิาร(อาจารย์, นสิิตระดับบัณฑิตศกึษา) จ านวน 15 ท่าน 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยการตอบแบบสอบถามเป็นวธีิการรวบรวมข้อมูลโดยมอบแบบสอบถามพร้อมท้ังอธิบาย

วิธีบันทึกตลอดจนค าอธิบายศัพท์ต่าง ๆ  ให้แก่หน่วยตัวอย่างล่วงหน้า ผู้วิจัยจะกลับไปรับแบบสอบถามตามวัน เวลาท่ีนัด

หมายไว้ ถ้าการบันทึกแบบสอบถามไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อยก็จะได้มีการสอบถามหรือสัมภาษณ์เพิ่มเติมจนกระท่ังได้

ข้อมูลตามท่ีต้องการโดยผู้ตอบแบบสอบถามจะตอ้งกรอกข้อมูลแบบสอบถามตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยวธีิการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ ประกอบด้วยเพศ, สถานะ, สังกัดภาควชิาแบบสอบถามตอนท่ี 

2 ข้อมูลความพงึพอใจต่อการพัฒนาระบบและแบบสอบถามตอนท่ี 3 ข้อมูลความพงึพอใจต่อข้อมูลของระบบแต่ละหัวข้อ

โดยมกีารแปลเกณฑ์การแปรผลการประเมิน โดยค านวณหาค่าเฉลี่ยของคะแนนสมรรถนะของผู้ตอบท้ังในด้านผู้ใช้บริการ

และผู้ให้บริการมีการแปลผลเป็นค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์และแบบสอบถามตอนท่ี 4 แบบสอบถามความเห็นและข้อเสนอแนะ

คือ ข้อเสนอแนะท่ีสามารถแนะน าการพัฒนาปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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การวิเคราะห์ข้อมลูจากระดับเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ระดับคะแนน ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

ระดับ 5 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถงึ ระดับมากที่สุด 

ระดับ 4 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถงึ ระดับมาก 

ระดับ 3 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถงึ ระดับปานกลาง 

ระดับ 2 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถงึ ระดับน้อย 

ระดับ 1 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถงึ ระดับน้อยท่ีสุด 
 

ผลการวิจัย 

 ผลวิจัยท่ีได้จากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ ของสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ผลจากการท าแบบสอบถามการประเมินการพัฒนาระบบการจัดการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศมีผู้

ประเมนิจ านวนท้ังสิ้น 20 คน แบ่งเป็นโดยคณะกรรมการสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย ์จ านวน 5 ท่าน 

และผู้ใชบ้ริการเคร่ืองมอืวทิยาศาสตร์ในห้องปฏบัิตกิาร (อาจารย์, นสิิตระดับบัณฑิตศกึษา) จ านวน 15 ท่าน 
 

ตารางที ่1 แสดงขอ้มูลสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 7 35 

หญิง 13 65 

รวม 20 100 

สถานะ คณะกรรมการสถานบริการวิชาการฯ 5 25 

อาจารย์ 2 10 

เจ้าหนา้ที่/ นักวิทยาศาสตร์ 2 10 

นสิิต 11 55 

รวม 20 100 

ภาควิชา/ หนว่ยงาน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 2 10 

ภาควิชาจุลชีววทิยาและปรสิตวทิยา 5 25 

ภาควิชาชวีเคมี 4 20 

ภาควิชาสรรีวทิยา 5 25 

สถานบริการวิชาการฯ 4 20 

รวม 20 100 
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จากตารางท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่ามีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนท้ังสิ้น 

20 คน เพศชายจ านวน7 คน (35%) เพศหญิงจ านวน 13 คน (65%) โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนิสิต

ผู้ใช้บริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการของสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์จ านวน  

11 คน (55%) รองลงมาเป็นคณะกรรมการสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์จ านวน 5 คน (25%)  

มีอาจารย์ผู้ใช้บริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการของสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

จ านวน 2 คน (10%) และเจ้าหนา้ที่/ นักวิทยาศาสตร์จ านวน 2 คน (10%)  
 

ตารางที่ 2 แสดงขอ้มูลความพงึพอใจต่อการพัฒนาระบบ 

ความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบ x  S.D. แปลผล 

1. ด้านการออกแบบโครงสร้างระบบ 

1.1 มกีารจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่ 4.25 0.55 มาก 

1.2 ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลใชง้านง่ายไมซ่ับซ้อน 4.25 0.55 มาก 

1.3 ความสะดวก รวดเร็วในการค้นหา/ สบืค้นขอ้มูล 4.40 0.60 มาก 

1.4 ข้อมูลสามารถตอบสนองตรงความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 4.35 0.59 มาก 

1.5 การพัฒนาระบบมปีระโยชน์ตอ่การด าเนินงานตรงตาม

วัตถุประสงค์ 

4.30 0.47 มาก 

1.6 ความพงึพอใจโดยรวมต่อการพัฒนาระบบ 4.55 0.51 มากที่สุด 

ค่าเฉลีย่ดา้นการออกแบบโครงสร้างระบบ 4.35 0.05 มาก 

2. ด้านการรายงานผลข้อมลูของระบบ 

2.1 รายงานขอ้มูลผู้ใชบ้ริการเครื่องมือวทิยาศาสตร์ 4.55 0.51 มากที่สุด 

2.2 รายงานการจ าแนกประเภทผู้ใชบ้ริการ 4.55 0.51 มากที่สุด 

2.3 รายงานการซ่อมบ ารุงเครื่องมือวทิยาศาสตร์ 4.60 0.50 มากที่สุด 

2.4 รายงานการให้บริการทางวิชาการ 4.65 4.49 มากที่สุด 

2.5 รายงานเปรียบเทียบรายได้การให้บริการทางวิชาการประจ าปี 4.55 0.51 มากที่สุด 

2.6 ความพงึพอใจโดยรวมดา้นการรายงานผลข้อมูลของระบบ 4.55 0.49 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยดา้นการรายงานผลขอ้มูลของระบบ 4.58 1.63 มากทีสุ่ด 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ดา้น 4.46 1.12 มาก 

  

จากตารางท่ี 2 ข้อมูลความพงึพอใจต่อการพัฒนาระบบแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก ่ 

 ด้านการออกแบบโครงสร้างระบบ ซึ่งผลการประเมินความพงึพอใจอยูท่ี่ระดับมาก  

  ( x = 4.35, S.D. = 0.05) 

 ด้านการรายงานผลข้อมูลของระบบ ซึ่งผลการประเมินความพงึพอใจอยูท่ี่ระดับมากที่สุด  

  ( x = 4.58, S.D. = 1.63) 

และผลการประเมินความพงึพอใจต่อการพัฒนาระบบค่าเฉลี่ยรวมท้ัง 2 ด้านอยูท่ี่ระดับมาก  

  ( x = 4.46, S.D. = 1.12) 
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อภปิรายผล 

ผลการด าเนินการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาระบบการจัดการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ของสถานบริการวชิาการด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลัยนเรศวร” น าไปสู่การ

อภิปรายผลคือ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบการจัดการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีได้จากการแบบทดสอบหรือประเมินผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยสรุปได้คือข้อมูลข้อมูลครุภัณฑ์ , 

การให้บริการ, ยืม–คืน, ส ารวจ, ประวัติการซ่อมบ ารุง, ประวัติรายได้ระบบจะบันทึกข้อมูลท้ังหมดไว้ในฐานข้อมูลสรุป

ได้ว่าผู้วิจัยทาการวเิคราะห์และออกแบบระบบโดยใชก้ารพัฒนาระบบแบบ SDLC ซึ่งครอบคลุมถึงการบันทึกข้อมูลเพิ่ม

ลบแก้ไขค้นหาและเรียกดูรายงานของส่วนงานสารสนเทศด้านงานวิชาการคือข้อมูลหลักสูตรข้อมูลรายวิชาข้อมูล

สาขาวิชาข้อมูลกลุ่มวิชาข้อมูลวิชาบังคับก่อนข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างมีความเหมาะสมในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระวัฒน์ จันละ (2551: บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัยเร่ือง “ระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการงานระเบียนนักศกึษาวทิยาลัยอนิเตอร์ล าปาง” ก็ได้โดยพัฒนาระบบแบบ SDLC 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณผ์ู้เชี่ยวชาญดา้นการพัฒนาระบบสารสนเทศสรุปได้ดังนี้ภาษา PHP 

และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL มีความเหมาะสมในการพัฒนาระบบสารสนเทศสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

วีระวัฒน์ จันละ (2551: บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัยเร่ือง “ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานระเบียนนักศึกษาวิทยาลัย

อินเตอร์ล าปาง” ก็ได้พัฒนาระบบโดยใช้ภาษา PHP และระบบจัดการฐานข้อมูล My SQL จากการทดสอบการท างาน

ของระบบด้วยข้อมูลจริงบางส่วนของมหาวิทยาลัยพบว่าผลการทางานของระบบสามารถท างานได้ถูกต้องและเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิเชษฐ์ สิงหเดช  (2553:บทคัดย่อ) ใช้ Apache   

เป็น Web Server  ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบเพื่อจะใช้เชื่อมโยงฐานข้อมูลด้วย MySQL เนื่องจากสามารถอ านวย

ความสะดวกในดา้นการจัดเก็บขอ้มูลและง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลการพัฒนาระบบได้ออกแบบให้มีค าสั่งและเมนูต่าง ๆ

รวมถึงระบบโต้ตอบกับผู้ใช้เป็นภาษาไทยเพื่อเป็นการง่ายต่อการใช้งานนอกจากนี้ผู้พัฒนาระบบได้ค านึงถึงระบบการ

รักษาความปลอดภัยโดยได้พัฒนาให้ระบบมีการตรวจสอบข้อมูลรหัสประจาตัวและรหัสผ่านจากผู้ใช้งานท่ีทางงาน

ทะเบียนได้เป็นผู้ก าหนดซึ่งระบบการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐกานต์ คามา  

(2552:15) ได้ท าวิจัยเร่ือง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการด้านซอฟต์แวร์ของศูนย์”ผลการ

วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศผลจาก

การวเิคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว ได้ระบบสารสนเทศท่ีสามารถใชไ้ด้กับคอมพิวเตอร์

ท่ีเชื่อมโยงกับเครือข่ายภายในและนอกของมหาวิทยาลัย ซึ่งระบบสารสนเทศนี้จะท างานด้วยโปรแกรม Web Browser 

สามารถท างานได้ดีท้ังในโปรแกรม Internet Explorer , Mozilla Firefox และ Google Chrome ผู้วิจัยได้ตั้งชื่อระบบ

สารสนเทศนีว้า่ “ระบบการจัดการเครื่องมือวทิยาศาสตร์ดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ” 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากวัตถุประสงค์ของการวจิัยผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจัดการเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์ โดยการก าหนดคุณลักษณะของระบบจากการศึกษาการจัดเก็บข้อมูลจากเอกสารต่างๆท่ีเกี่ยวข้องเพื่ อ

วิเคราะห์ความต้องการระบบการจัดการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถานบริการวิชาการ

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แล้วก าหนดคุณลักษณะท่ีจะพัฒนาระบบ เพื่อ เป็นแนวทางในการ

พัฒนานวัตกรรมระบบการจัดการเครื่องมือวทิยาศาสตร์ดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศให้มปีระสิทธิภาพ และเหมาะสมตอ่

การใช้งานในทางปฏิบัตติามหลักการบริหารงานเชงิยุทธศาสตร์ 
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ผลการทดสอบและประเมนิผลฐานข้อมูล 

 ในการพัฒนาฐานข้อมูล ผู้วิจัยได้พัฒนาในสว่นของเนื้อหาและหน้าเว็บไซต์ หลังจากนัน้ได้ศึกษาค้นควา้แนวทาง

ออกแบบเคร่ืองมือส าหรับทดสอบและประเมินผลฐานข้อมูล เพื่อให้ได้เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ ในการนี้ผู้วิจัยได้น า

แบบทดสอบและประเมินผลฐานข้อมูลเสนอต่อ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และน าไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ  

เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของ แบบทดสอบและประเมินผลฐานข้อมูลโดยการหาค่าความสอดคล้อง และทดลองใช้ 

เพื่อปรับปรุง แบบทดสอบและประเมินผลให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้ การศึกษาค้นคว้า มีจุดมุ่งหมายส าคัญในการพัฒนาระบบ

การจัดการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  

เพื่อการบริหารงาน โดยด าเนินการวจิัยและพัฒนาประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังตอ่ไปน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 การสังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการออกแบบระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ 

 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนสร้างระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ 

 ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ 

 ขั้นตอนท่ี 4 การพัฒนา ปรับปรุง และทดสอบประสิทธิภาพของระบบฐานขอ้มูล 

 ขั้นตอนท่ี 5 สรุปผลการวจิัยและจัดท ารายงานผลการวจิัย 

ผลจากข้อเสนอแนะตามหวัขอ้ที่มอียู่ในแบบสอบถาม 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ กับรายข้อต่าง ๆ คือ มีข้อมูลสถานภาพ

ท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 20 คน แบ่งเป็นคณะกรรมการสถานบริการวชิาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จ านวน 5 ท่าน และผู้ใช้บริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ(อาจารย์ , นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา) จ านวน  

15 ท่าน และการประเมินความพงึพอใจต่อการพัฒนาระบบ แบ่งออกเป็น 2 ด้านหลักๆ คือด้านการออกแบบโครงสร้าง

ระบบสรุปผลการประเมินการออกแบบโครงสร้างระบบซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ท่ีระดับมาก ( x = 4.35, 

S.D. = 0.05) และด้านการรายงานผลข้อมูลของระบบสรุปผลการประเมินการรายงานผลข้อมูลของระบบ ซึ่งผล  

การประเมินความพึงพอใจอยู่ท่ีระดับมากท่ีสุด ( x = 4.58, S.D. = 1.63) ซึ่งการประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนา

ระบบท้ัง 2 ด้าน แสดงให้เห็นผลการประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบค่าเฉลี่ยรวมท้ัง 2 ด้านอยู่ท่ีระดับมาก  

( x = 4.46, S.D. = 1.12) ซึ่งผลลัพธ์ท่ีได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้วจิัยก าหนดไว้คือ 

1. เพื่อวิเคราะห์ผลการให้บริการกบัคณาจารย์นิสติและผู้ใชบ้ริการหนว่ยงานภายนอกจากข้อมูลการให้บริการ

ในปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 

2. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการ ด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ เป็นแนวทางในการวิจัย

เกี่ยวกับการศึกษานวัตกรรมเคร่ืองมือท่ีใช้ในการปฏิบัติงานจริง ในหน่วยงานของสถานบริการวิชาการ 

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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กิตติกรรมประกาศ 
โครงการวิจัยฉบับนี้ส าเร็จไปได้ด้วยดีผู้วิจัย ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย  อาจารย์ท่ี

ปรึกษาของโครงการวิจัยในคร้ังนี้ ท่ีได้ให้ ข้อเสนอแนะแนวทางการวิเคราะห์ผลในการจัดท าโครงการวิจัย  

เป็นแรงผลักดันให้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง  

และขอขอบคุณบุคลากร คณะกรรมการสถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และนิสิต

ทุกท่าน ท่ีร่วมประเมินประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบจากแบบสอบถามและให้ค าแนะน าในการด าเนินการรวบรวม

ข้อมูลในการให้บริการเครื่องมือวทิยาศาสตร์และห้องปฏบัิตกิารในแตล่ะด้าน 
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การส ารวจความหลากหลายของเห็ดบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อออกแบบเป็น

ระบบสื่อการเรียนรู้ฐานข้อมูลเห็ด  

The exploring diversity of mushroom in University of Phayao for design 

mushroom learning database system 
 

ธันยาภรณ ์ บุญโพธิ์แก้ว1* พัชราพรรณ  ทองค า2  และ พรเทพ โรจนวสุ2 

Thanyaporn Boonphokaew1* Patcharapan Thongkum2 Pornthep Rojanavasu2 
 

บทคัดย่อ 
 การส ารวจความหลากหลายของเห็ดในบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา โดยบันทึกลักษณะของแหลง่ท่ีพบ (habitat)  

และลักษณะทางด้านสัณฐานวิทยาหลักของเห็ดในระหวา่งเดือน พฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 2560 พบท้ังหมด 25 สปีชีส์ 

แบ่งเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเห็ดท่ีมีครีบ 8 ชนิด, กลุ่มเห็ดตับเต่า 1 ชนิด, กลุ่มเห็ดลูกฝุ่นและเห็ดดาวดิน 4 ชนิด,  

กลุ่มเห็ดหิ้ง 7 ชนิด กลุ่มเห็ดปะการัง 1 ชนิด, กลุ่มเห็ดหูหนู 1 ชนิด, เห็ดฟันเลื่อย 1 ชนิด และกลุ่มเห็ดมันปู 2 ชนิด  

จากข้อมูลการส ารวจทั้งหมดสามารถน ามาจัดท าหนังสือฐานข้อมูลของเห็ด และออกแบบระบบสื่อการเรียนรู้ฐานข้อมูล

เห็ด เพื่อน ามาตอ่ยอด ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมเห็ดให้กับเยาวชนตอ่ไป 
 

ค าส าคัญ:  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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บทน า 
จังหวัดพะเยาตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย สภาพภูมิอากาศของจังหวัดพะเยาเป็นแบบฝนเมืองร้อน

เฉพาะฤดู หรือ สะวันนา (กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 2549) ซึ่งเหมาะต่อ 

การเจริญของเห็ดโดยเฉพาะในฤดูฝนจะสามารถพบเจอได้หลากหลายชนิด เห็ดจัดเป็นสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟังใจ เกิด

จากการจัดรวมตัวกันของเส้นใยเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ มองเห็นด้วยตาเปล่า พบตามธรรมชาต ิตลอดท้ังปี แบ่งเป็นเห็ด

ท่ีรับประทานและเห็ดพิษ เห็ดท่ีรับประทานได้มีคุณค่าทางโภชนาการ และสรรพคุณทางยา [1] ความหลากหลายของเห็ด

ท่ีพบในประเทศไทยจ าแนก ได้ 2 กลุ่ม คือ Phylum Basidiomycota และ Phylum Ascomycota [2] ท้ังสองกลุ่มนี้มีบทบาทท่ี

ส าคัญตอ่ระบบนิเวศ เช่น บทบาทผู้ย่อยสลาย (decomposer) โดยเห็ด จะขึน้บนเศษซากพืช กิ่งไม้และขอนไมผุ้  ท าให้เกิด

การหมุนเวียนของสสารและท าให้ดินมีธาตุอาหารเพิ่มมากขึ้น บทบาทการเป็นปรสิตและก่อให้เกิดโรค (parasitic หรือ 

pathogenic  fungi) เป็นเห็ดท่ีขึ้นอยู่บนล าต้น ของต้นไม้ท่ีมีชีวิต หรือเห็ดท่ีเข้าท าลายตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย  

ของแมลงท่ีมีชีวิต เห็ดพวกนี้เป็นปรสิตและก่อให้เกิดโรคในต้นไม้และแมลง อีกหนึ่งบทบาทส าคัญคือ บทบาทในการอยู่

ร่วมกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นในแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (symbiotic fungi)  เห็ดแบบนี้มีชื่อเรียกว่าเอคโตไมคอร์ไรซา 

(ectomycorrhiza) โดยเส้นใยของเห็ดท่ีแผ่กระจายอยู่ในดินจะไปพันอยู่รอบ ๆ รากพืชท่ีท าหน้าที่ดูดน้ าและแร่ธาตุ และ

บางส่วนก็แทงเข้าไปเจริญภายในราก เส้นใยของเห็ดเส้นใยเหล่านี้จะชว่ยดูดน้ าและแร่ธาตุจากดินแล้วส่งผ่านไปให้ต้นพชื 

ท าให้ต้นพชืสามารถสังเคราะห์อาหารได้มากขึน้ นอกจากประโยชนท่ี์ชว่ยเพิ่มการเจริญเติบโตให้แก่ต้นพืชแล้ว ตน้พชืยังมี

ความต้านทานต่อโรคท่ีรากและทนทานต่อความแห้งแล้งได้สูงกว่าปกติด้วย [3] แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 

มีการเปลี่ยนแปลงท าให้ เห็ดท่ีพบในธรรมชาติมีจ านวนลดลง รวมท้ังมีการบุกรุกพื้นท่ีป่าในธรรมชาติมากยิ่งขึ้น 

คณะผู้วิจัยจึงต้องการส ารวจความหลากหลายของเห็ดภายในบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา น ามาจัดท าหนังสือฐานข้อมูล

ของเห็ด และออกแบบระบบสารสนเทศฐานข้อมูล เพื่อออกแบบเป็นระบบสื่อการเรียนรู้ฐานข้อมูลเห็ด เพื่อเป็น  

การปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักคุณค่าของพื้นท่ีป่าในธรรมชาตแิละเป็นฐานข้อมูลในการศกึษาตอ่ไป 
 

วิธีการศึกษา 
1. ส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างของเห็ดท่ีพบในพื้นท่ีบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2560 ถึงเดอืนกันยายน พ.ศ. 2560  

2. บันทึกลักษณะของแหลง่ท่ีพบ (habitat) และลักษณะทางด้านสัณฐานวทิยาหลักของเห็ด (macrostructure)  

3. เก็บรักษาตัวอย่างดว้ยการดอง 

4. วเิคราะห์และจัดจ าแนกชนดิของเห็ดโดยใช้รูปวธิาน  

5. จัดท าหนังสอืฐานข้อมูลและรูปวธิานแยกตามชนิดบรรยายลักษณะทางด้านสัณฐานวทิยาหลักของเห็ด 

6. ออกแบบระบบสื่อการเรียนรู้ฐานข้อมูลเห็ด เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ส าหรับเยาวชน (นักเรียน)  

โดยใช ้แผนภาพท่ีแสดงการท างานของผู้ใชร้ะบบ และความสัมพันธ์กับระบบยอ่ย ภายในระบบใหญ่ (Use Case Diagram) 
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ผลการศึกษา 

ล าดับที ่ Phylum Family Type Scientific Name Thai Name Habitat Edible/Non-

Edible 

1 Ascomycota Geoglossaceae - Trichoglossum rasum Pat.  พื้นดิน - 

2 Xylariaceae - Xylaria abuscula Sacc.  ขอนไมผ้ ุ - 

3 Basidiomycota Amanitaceae Agarics or Gilled mushroom Amanita vaginata เห็ดไข่เยี่ยวมา้ พื้นดิน Toxic 

4 Amanitaceae Agarics or Gilled mushroom Amanita  virginia เห็ดระโงกดอกกระถิน พื้นดิน Toxic 

5 Amanitaceae Agarics or Gilled mushroom Amanita sp.  พื้นดิน Toxic 

6 Marasmiacae Agarics or Gilled mushroom Marasmius sp.  พื้นดิน  

7 Scizophyllaceae Agarics or Gilled mushroom Schizophyllum commune เห็ดตนีตุ๊กแก ขอนไม้ edible 

8 Cantharellaceae Agarics or Gilled mushroom Cantharellus cibarius เห็ดมันปูใหญ่ พื้นดิน edible 

9 Agarics or Gilled mushroom Craterllus aureus เห็ดขมิ้นนอ้ย พื้นดิน edible 

10 Russulaceae Agarics or Gilled mushroom Russula emetica เห็ดน้้าหมาก พื้นดิน,เศษซากพชื edible 

11 Lycoperceae Puffballs and Earthstars Lycoperdon sp.  พื้นดิน - 

12 Lycoperdon sp.  พื้นดิน - 

13 Geastraceae Puffballs and Earthstars Geastrum sp. เห็ดดาวดนิ พื้นดิน - 

14 Puffballs and Earthstars Geastrum  sp. เห็ดดาวดนิ พื้นดิน - 

15 Boletaceae Boletus fungi Boletus sp.  พื้นดิน - 

16 Ganodermataceae Polypores and Bracket fungi Ganoderma nitidum เห็ดหลนิจือน้้าตาลแดง พื้นดิน edible 

17 Ganodermataceae Polypores and Bracket fungi Ganoderma  lucidum เห็ดหลนิจือ ขอนไม้ edible 

18 Polyporaceae Polypores and Bracket fungi Lenzites sp.  ขอนไม้ - 
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ล าดับที ่ Phylum Family Type Scientific Name Thai Name Habitat Edible/Non-

Edible 

19 
 Polyporaceae Polypores and Bracket fungi Microporus xanthopus เห็ดกรวยทองตะกู ขึน้บนกิ่งไม้และ

ขอนไมท่ี้ตายแลว้ 

- 

20 Polyporaceae Polypores and Bracket fungi Pycnoporus sanguineus เห็ดขอนแดงรูเล็ก ขอนไมท่ี้ตายแลว้ - 

21 
Polyporaceae Polypores and Bracket fungi Polyporus grammocephalus 

Berk 

 ขอนไม้ - 

22 Polyporaceae Polypores and Bracket fungi Polyporus  retirugis เห็ดรังผึง้ ขอนไม้ - 

23 Auriculariaceae Jelly fungi Auricularia sp. เห็ดหูหนู ขอนไม้ edible 

24 Clavariaceae Coral and Club fungi Clavaria sp. เห็ดปะการัง พื้นดิน - 

25 Hericiaceae Tooth fungi Hericiaceae sp. เห็ดฟันเลื่อย ตน้ไม้ - 
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(1.1) Trichoglossum sp.   (1.2) Xylaria  sp. 

ภาพที่ 1 Phylum Ascomycota 

(2.1) Amanita vaginata (2.3) Amanita sp. (2.2) Amanita  virginia (2.4) Marasmius sp. 

(2.5) Schizophyllum sp. (2.6) Cantharellus cibarius (2.7) Cantharellus odoratus 
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(2.10) Lycoperdon  sp.  (2.11) Lycoperdon sp. (2.12) Geastrum sp. (2.13) Geastrum  sp. 

(2.8) Clavaria sp.  (2.9) Hericiaceae sp. 

(2.14) Boletus  sp. 

(2.20) Pycnoporus sanguineus 

(2.15) Ganoderma sp. (2.16) Ganoderma  sp. 

(2.18) Lenzites  sp. (2.19) Microporus xanthopus  
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จากข้อมูลท่ีคณะวิจัยได้ท าการส ารวจความหลากหลายของเห็ดภายในบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยานั้น  

น ามาจัดท าเป็นหนังสือฐานข้อมูลตามรูปวิธานแยกตามชนิดบรรยายลักษณะทางด้านสัณฐานวิทยาหลักของเห็ดนั้น  

ยังไม่เพยีงพอในการแก้ปัญหาของการท่ีเยาวชนขาดความรู้ความเข้าใจถึงสายพันธ์ุและวิธีการคัดกรองสังเกตเห็ดพิษท่ี

เพียงพอ โดยเห็ดมีจ านวนมากมายหลากหลายสายพันธ์ุล้วนรูปร่างลักษณะแตกต่างกัน บางชนิดเป็นปรสิตกับพืช  

บางชนิดท าลายพชืท่ีอาศัยไปทีละนอ้ย บางชนิดท าให้เกิดโรคแก่มนุษย ์ ซึ่งองค์ความรู้เฉพาะในเร่ืองของเห็ดในรูปแบบ

ของสื่อการเรียนรู้ยังไม่เป็นท่ีแพร่หลาย อีกท้ังการพัฒนาระบบสื่อการเรียนรู้ฐานข้อมูลเห็ดให้สามารถเผยแพร่ความรู้

ให้กับเยาวชนได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยเทคนิคในการจัดการข้อมูลและเสริมด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อให้ระบบสื่อ  

การเรียนรู้ฐานข้อมูลเห็ดให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังแผนภาพ Cause-Effect นี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

แผนภาพแสดงเหตุและผล (Cause-Effect) 
 

  

ภาพที่ 2 Phylum Basidiomycota 

(2.21) Polyporus  sp. (2.22) Polyporus  retirugis (2.23) Auricularia sp. 
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จากแผนภาพดังกล่าว  แสดงให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาระบบสื่อการเรียนรู้ดา้นเห็ดในปัจจุบันมีประสิทธิภาพน้อย  

คณะผู้วิจัยจึงได้ออกแบบระบบสื่อการเรียนรู้ฐานข้อมูลเห็ดโดยได้จัดท าแผนภาพ Use Case Diagram แสดงภาพรวมของ

ระบบสื่อการเรียนรู้ฐานข้อมูลเห็ดไวด้ังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ Use Case Diagram 
 

 

จากแผนภาพ Use Case Diagram แสดงการท างานของผู้ใช้ระบบและความสัมพันธ์กับระบบยอ่ย ภายในระบบ

ใหญ่ และมีผู้ใช้งานในระบบแบ่งเป็น 4 กลุ่ม  ได้แก่  

• ผู้ใชท่ั้วไป สามารถมองเห็นขอ้มูลเห็ดท่ัวไปโดยไม่มกีารลงช่ือเข้าใช้ระบบ  

• ผู้อนุรักษเ์ห็ด สามารถมองเห็นขอ้มูลเห็ดดา้นอนุรักษเ์ชงิลึก ได้แก่ พืน้ท่ี, ระบบค้นหาต าแหนง่บนพืน้โลก     

(Global Positioning System : GPS) ท่ีอยูข่องเห็ด และรว่มรณรงค์การปลูกเห็ด  

• ผู้เชี่ยวชาญดา้นเห็ดในการตรวจสอบข้อมูล สามารถจัดการข้อมูลเห็ด รวมไปถึงขอ้มูลเชงิลึก 

  ของเห็ดในด้านต่าง ๆ 

• ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการบัญชผีู้ใช ้และตรวจสอบข้อมูล 
 

โดยระบบสื่อการเรียนรู้ฐานข้อมูลเห็ดจะพัฒนาโปรแกรมลักษณะ Web-Based-Application โดยสามารถเรียกใช้งาน

ผ่าน Web browser และมีสถาปัตยกรรมแบบ Web Application ใช้งานได้ในโทรศัพท์ Smartphone และ Tablet รองรับ 

การเรียกใช้งานระบบได้ ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือเคร่ืองแม่ข่ายหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ท่ีติดตั้ง

ระบบปฏิบัติการ Windows XP Windows 2000 ได้เป็นอย่างน้อย รองรับการใช้งานฐานข้อมูล SQL Server ก าหนดชื่อผู้ใช้ 

รหัสผ่าน จะต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวกันจากระบบ Microsoft Active Directory ท่ีศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร และต้องมีการก าหนดสิทธ์ิเข้าถึงและเรียกใช้งานตามท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาก าหนด ระบบงานท่ี

พัฒนาจะตอ้งสามารถใชง้านผ่านการเข้ารหัสข้อมูลโดยใช้เทคโนโลย ีSSL และสามารถระบุตัวบุคคลผู้ใชง้านได้ โดยจะตอ้ง
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พัฒนาบนมาตรฐานการท างานของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงเรียนสาธิตท่ีใช้อยู่ ณ เวลาปัจจุบัน ท้ังด้านรูปแบบ

เคร่ืองมอื และเคร่ืองแมข่่ายของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ให้สามารถใชง้านได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ระบบจะต้อง

สามารถใช้งานกับระบบสื่อการเรียนรู้ฐานข้อมูลเห็ดของโรงเรียนสาธิตมีอยู่ โปรแกรมท่ีจัดท าท้ังหมดถือเป็นลิขสิทธ์ิของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งระบบงานตามท่ีระบุไว้ ท้ัง 2 ส่วน เป็นอย่างน้อยต้องสามารถจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์  

และประมวลผลข้อมูล รายงานข้อก าหนด ข้อสั่งการและมาตรฐานท้ัง 2 ส่วน ประกอบด้วย 

1. ส่วนท่ีบริการขอ้มูลเห็ด 

 ลงทะเบียนสมัครขอใช้บริการ โดยกรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ค้นหาข้อมูลชุดเดียวกันจากระบบ Microsoft 

Active Directory ท่ีศูนย์บริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดึงขอ้มูลบัญชผีู้ใช้มาบันทึกไว้ในระบบเพื่อส่ง

ข้อมูลการสมัครให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบและอนุมัตกิารสมัคร  

 เสนอข้อมูลเห็ดท่ัวไปและเชงิอนุรักษท่ี์ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญดา้นเห็ดเป็นปัจจุบัน 

 เสนอภาพของเห็ด และส่วนตา่งๆของเห็ด เช่น ส่วนของก้าน สปอร์ เป็นต้น 

 ส่วนของการสบืค้นหาข้อมูลเห็ดดว้ย keyword และค้นหาพกิัดเห็ดท่ีใกล้เคียงกับ ค าค้น 

2. ส่วนบริหารจัดการข้อมูลของระบบฯ 

 สามารถจัดการข้อมูลบัญชผีู้ใช้ในระบบได้ เช่น ก าหนดสิทธ์ิ/ระดับการเข้าถึงให้กับผู้ใช้ แต่ละคนได้ ดึงข้อมูล 

และบันทึกในระบบฯ ได้ 

 สามารถจัดการข้อมูลเห็ดท่ัวไปและเชงิอนุรักษ ์ 

 ตอ้งสามารถท าการน าข้อมูลเก่าออกไปจัดเก็บนอกระบบได้ ตามช่วงเวลาท่ีก าหนด 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
 การศกึษาความหลากหลายของเห็ดบริเวณมหาวทิยาลัยพะเยา ระหวา่งเดอืนพฤษภาคมถึงเดอืนกนัยายน 2560 พบวา่

พื้นท่ีในการส ารวจส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง และอยู่ในช่วงฤดูฝน ซึ่งมีความเหมาะสมการเจริญของเห็ดหลากลายชนิด จากการ

ส ารวจพบเห็ดในกลุ่มของ Basidiomycetes และ Ascomycetes จ านวนท้ังหมด 25 สายพันธ์ุ โดยกลุ่ม Basidiomycetes แบ่งเป็น  

8 กลุ่มยอ่ย ได้แก่ กลุ่มเห็ดท่ีมีครีบ 8 ชนดิ, กลุ่มเห็ดตับเตา่ 1 ชนดิ, กลุ่มเห็ดลูกฝุ่นและเห็ดดาวดิน 4 ชนดิ, กลุ่มเห็ดหิง้ 7 ชนดิ 

กลุ่มเห็ดปะการัง 1 ชนิด, กลุ่มเห็ดหูหนู 1 ชนิด, เห็ดฟันเลื่อย 1 ชนิด และ กลุ่มเห็ดมันปู 2 ชนิด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาการ

ส ารวจเบ้ืองต้นเห็ด ในวนอุทยานร่องค าหลวง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต๊ าและป่าแม่นาเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

(สาธิต,2551) [4] เมื่อพิจารณาตามลักษณะวิสัยของพืช (Habitat) แล้วพบว่าวิสัยท่ีพบมาก 3 อันดับแรกได้แก่ กลุ่มเห็ดครีบ  

(Gill Mushroom) กลุ่มเห็ดรูปถ้วย (Cup Fungi or Disclike Fungi) กลุ่มเห็ดปะการัง (Coral Fungi) และการศกึษาความหลากหลายของ

เห็ดป่าและราขนาดใหญ่ บริเวณวัดป่านันทวัน บ้านมะค่า ต าบลโพนทอง อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา (ชฎากัลป์, 2560) [5] 

พบเห็ดเห็ดท่ีรับประทานได้ 27 ชนิด รับประทานไม่ได้ 17 ชนิด พบวงศ์ Russulaceae มากท่ีสุด มีจ านวน 12 ชนิด ซึงท้ังสอง

บริเวณมสีภาพเป็นป่าเต็งรังและเป็นเห็ดท่ีสามารถรับประทานได้และเห็ดพษิ 

ผลการออกแบบ ประเมินส่วนจากความพึงพอใจของอาจารย์สาขาชีววิทยา ในมหาวิทยาลัยพะเยา และนักเรียน

โรงเรียนสาธิต จ านวน 50 คน พบว่า มีความพึงพอใจในระดับ ดี และมีส่วนช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ความสนใจ

ด้านชีววิทยา รู้จักเรียนรู้สิ่งมีชีวิตในหัวข้อเร่ืองความหลากหลายเห็ดในอาณาจักรฟังไจ ผ่านโมบายล์แอปพลิเคชันบน

อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัลเคลื่อนท่ีจ าพวก สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต โน็ตบุ๊ค โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย ได้ในระดับ 

ดีมาก ดังนัน้คณะวจิัยจึงเล็งเห็นท่ีจะท าระบบสื่อการเรียนรู้ฐานข้อมูลเห็ดด้วยเทคนคิเหมืองข้อมูลต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

  แพทย์วิถีธรรม  เป็นแพทย์ทางเลอืกอกีสาขาหนึ่งในสังกัดกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

กระทรวงสาธารณสุข ท่ีน าจุดดีของการแพทย์สาขาต่าง ๆ  มาบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

มุง่การแก้ปัญหาท่ีต้นเหตุ ให้ประชาชนเป็นหมอดูแลตนเอง ด้วยวธีิท่ีประหยัด เรียบง่าย ใชท้รัพยากรในท้องถิ่น เนน้การอบรม

ให้ความรู้ในรูปแบบของค่ายสุขภาพ ใช้ระยะเวลา 2-5 วัน ภายหลังมีการปรับเวลาและกิจกรรมเป็นค่ายสุขภาพและค่าย

พระไตรปิฎก ใช้เวลา 9 วัน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบและผลการอบรมแพทย์วิถีธรรมระหว่างค่าย 5 วันกับค่าย 9 วัน เพื่อ

เป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านการส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน  โดยผลการวจิัยสามารถสังเคราะห์  องค์ความรู้ดา้นการ

ดูแลสุขภาพ ได้แก่ 1) สาเหตุของความเจ็บป่วยตามหลักแพทย์วิถีธรรม 2) กลไกการเกิดการหายของโรคตามหลักแพทย์วถิี

ธรรม 3) กลุ่มอาการเจ็บป่วยตามหลักแพทยว์ิถีธรรม 4) การปรับสมดุลเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพตามหลักแพทย์วิถีธรรมด้วย

เทคนิค 9 ข้อ จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้เข้าอบรมแพทยว์ิถีธรรม ได้เรียนรู้และปฏิบัติตามเทคนิค 9 ข้อ การวิเคราะห์ทางสถิติ

จากข้อมูลชุดท่ี 1 ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม 5 วัน ท่ีวัดพระธาตุทรายทอง จังหวัดล าพูน พ.ศ. 2558 มีผู้เข้าอบรม 552 คน 

ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง จ านวน 45 คน พบว่า น้ าหนักลดลงร้อยละ 51.92 รอบเอว

ลดลงร้อยละ 51.92 ความดันโลหิต มีค่าตัวหนา้ลดลงร้อยละ 42.67 มีค่าตัวหลังลดลงร้อยละ 67.43 ค่าน้ าตาลในเลอืดลดลง

ร้อยละ 30.17 การวิเคราะห์ทางสถิติจากข้อมูลชุดท่ี 2 ค่ายสุขภาพและค่ายพระไตรปิฎก 9 วัน ท่ีส านักวิปัสสนาเกษตรใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2560 ข้อมูลจากผู้เข้าค่ายท้ังหมด 515 คน สุ่มตัวอย่างแบบง่ายจ านวน 60 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี

น้ าหนักลดลงร้อยละ 91.67 รอบเอวลดลงร้อยละ 86.67 ความดันโลหิตลดลงร้อยละ 87.5  ระดับน้ าตาลในเลอืดลดลงร้อยละ 

90.9 การวเิคราะห์ความพงึพอใจของกลุ่มตัวอยา่ง พบวา่ ค่าเฉลี่ยผู้เข้าอบรมท้ังสองค่ายมคีวามพงึพอใจในระดับมาก  

 การอบรมแพทย์วิถีธรรม หลักสูตรค่ายสุขภาพ 5 วัน และหลักสูตรค่ายสุขภาพและพระไตรปิฎก 9 วัน มี

ประสิทธิภาพสามารถลดอาการเจ็บป่วยลงได้ โดยเฉพาะอาการเจ็บป่วยจากโรคไมต่ดิเชื้อตา่ง  ๆแตร่ะยะเวลาการจัดค่ายท่ียาวขึ้น 

ท าให้สามารถบูรณาการเนื้อหาด้านพุทธธรรมกับการดูแลสุขภาพได้มากขึน้ สัมพันธ์กับหลักการทางพุทธศาสนาท่ีเชื่อวา่ทุกข์ของ

มนุษยเ์กิดจากกรรมวบิากหรือผลของการกระท าท้ังในอดีตและปัจจุบัน ที่ประกอบด้วยกิเลส ได้แก่ความโลภ ความโกรธและความ

หลงเป็นต้นเหตุ ดังนั้น การศึกษาในแนวพุทธศาสนาจึงเป็นการเน้นการแก้ปัญหาท่ีต้นเหตุของทุกข์ท้ังมวลรวมถึงปัญหาด้าน

สุขภาพด้วย นอกจากจะช่วยให้การปรับสมดุลของร่างกายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางจิต

วญิญาณและการสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ ไปสู่การมชีวีติ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ท่ีสมดุล มั่นคงและยั่งยนืในท่ีสุด  

ค าส าคัญ:  การดูแลสุขภาพ, แพทยว์ถิีธรรม, เศรษฐกิจพอเพยีง   

                                                 
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัด สริุนทร์ 32000 
1 Faculty of Science and Technology, Surindra Rajabhat University, Surin Province 32000 

* Corresponding author e-mail: promrugsa@gmail.com 



 
 

 Proceedings   
157 

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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บทน า 

   สถานการณ์ด้านสุขภาพของประเทศโดยรวม แสดงให้เห็นถึงปัญหาสุขภาพท่ีเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ 

คือโรคไม่ติดต่อ ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังรักษาให้หายขาดได้ยากเพราะเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายๆ ด้าน เช่น โรคเบาหวาน  

โรคความดันโลหิต โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง เป็นต้น ก าลังทวคีวามรุนแรงและเพิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็ว ความพยายามจาก

ภาครัฐและวิธีการแก้ไขปัญหาสุขภาพท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ภายใต้เงื่อนไขความเป็นจริงของทรัพยากรท่ีมีอย่างจ ากัด  

ท้ังทางก าลังคนและงบประมาณ ยังไม่สามารถลดปัญหาได้มากนัก มากไปกว่านัน้ปัญหาสุขภาพกลับมแีนวโน้มท่ีมาก

ขึน้จนเรียกได้ว่าอยู่ในขั้นวกิฤตแลว้ สมควรท่ีภาคส่วนตา่ง ๆ จะได้ร่วมมอืกันอยา่งจริงจัง โดยเฉพาะระบบสุขภาพภาค

ประชาชน ที่จะเสริมสร้างให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลตนเองและรวมกลุ่มเป็นสุขภาพชุมชน โดยยึดถือแนวทาง

ตามพระราชด ารใินเร่ืองสุขภาพพอเพยีง [4] 

  แพทย์วิถีธรรมเป็นแพทย์ทางเลือกอีกสาขาหนึ่ง ในสังกัดกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข ท่ีน าจุดดีของการแพทย์สาขาต่าง ๆ มาบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมและปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาท่ีต้นเหตุ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการอยู่ท่ีเป็นสาเหตุของโ รค

ท้ังหลาย จากผลการวจิัยผ่านกระบวนการอบรมแพทยว์ถิีธรรมหลักสูตรการอบรม  5-7 วัน ของศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่ง

ตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร พบว่า ผู้ป่วยร้อยละมากกว่า 80  

มอีาการเจ็บป่วยลดลงในเกอืบทุกกลุ่มโรค ชว่ยประหยัดคา่ใชจ้่าย และทุกคนสามารถปฏบัิตไิด้ด้วยตนเอง ปัจจุบันได้มี

ผู้น าแนวทางการอบรมแพทยว์ถิีธรรมไปขยายผลอยูใ่นทุกภูมภิาค เป็นเครอืขา่ยท างานภายใต้มูลนธิิแพทยว์ถิีธรรมแห่ง

ประเทศไทย [1] 

  ในปี 2560 ทางเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม ได้มีการปรับหลักสูตรการอบรมแพทย์วิถีธรรม จากค่ายสุขภาพไม่เกิน 

5 วันมาเป็นค่ายสุขภาพและพระไตรปิฎกรวมระยะเวลา 9 วัน เป็นการให้เวลามากขึ้นกับเนื้อหาด้านพุทธธรรมหรือเทคนิค

ข้อท่ี 8 ที่มีผลต่อการแก้ปัญหาท่ีต้นเหตุได้ดีท่ีสุด มีการเพิ่มข้อปฏิบัติของผู้เข้าอบรมและทีมงานจิตอาสา ได้แก่ 1) 

กิจกรรมลดกิเลสกาม ด้วยการให้ฝึกรับประทานอาหารท่ีลดการปรุงแต่งรส และกินตามล าดับทีละอยา่ง(สูตรย่ ายีมาร) 2) 

กิจกรรมลดกิเลสอัตตา โดยอาศัยการประชุมอปริหานิยธรรมในกลุ่มของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม  เป็นการน าข้อมูลจาก

กิจกรรมในแต่ละวันมารายงานสรุป นอกจากการสรุปงานเพื่อหาข้อดีและข้อบกพร่องท่ีจะใช้วางแผนการด าเนินงานในวัน

ต่อไปแล้ว  ยังจะมีการสรุปสภาวะทางจิตใจหรืออารมณ์ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการท างานในแต่ละวันด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้มี

ความส าคัญอยา่งยิ่งส าหรับผู้เป็นจิตอาสาท่ีใฝ่ความเจริญในธรรม โดยอาศัยการท างานเป็นผัสสะหรือเป็นเหตุปัจจัยให้ได้

เรียนรู้กิเลสในตน  

  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบการอบรมแพทย์วิถีธรรมท่ีมีการปรับปรุงขึ้นใหม่ ว่ามีความ

เหมาะสมอยา่งไร ส่งผลต่อสุขภาพกายและใจของผู้เข้าอบรมและจิตอาสาอย่างไร พร้อมท้ังปัญหาอุปสรรคและความ

ตอ้งการเพื่อจะได้เป็นแนวทางน าไปปรับปรุงแก้ไขหรอืพัฒนาต่อยอดตอ่ไป  

  วิธีการวิจัยในคร้ังนี้ ท าการศึกษาท้ังเชิงระบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เร่ิมต้นจากการศึกษาข้อมูลความ

เป็นมา รูปแบบและผลการจัดอบรมสุขภาพแพทยว์ถิีธรรม หลักสูตร 5 วัน และการอบรมค่ายสุขภาพและพระไตรปิฎก 

9 วัน เพื่อเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตัวอยา่ง น าข้อมูลมาวเิคราะห์ด้วยสถติเิชงิพรรณนา ได้แก่ ความถี่ร้อยละจากข้อมูลท่ีเก็บ

ด้วยแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ และความพึงพอใจในกิจกรรมการอบรม เปรียบเทียบกันระหว่างค่ายสุขภาพ 

5 วันกับคา่ยสุขภาพและพระไตรปิฎก 9 วัน  
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ผลการศึกษาและอภิปรายผล   

1. ศกึษาความเป็นมา  รูปแบบและผลการอบรมแพทยว์ถิีธรรม  

 1.1 ความเป็นมาของการจัดค่ายอบรมให้ความรู้ดา้นการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองตามหลักแพทย์วิถีธรรม  

เป็นการน าเอาจุดดขีองการแพทยทุ์กแผนมาบูรณาการด้วยธรรมะและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก้ปัญหาและพัฒนา

ทางด้านร่างกาย จิตใจและวัฒนธรรมสังคมสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน เน้นการใช้สิ่งท่ีประหยัด เรียบง่าย ได้ผลเร็ว 

พึ่งตนเองได้  ใชท้รัพยากรในทอ้งถิ่นเป็นหลัก  ประยุกตเ์ข้ากับวิถีชีวิตได้อยา่งยั่งยืน  โดยสามารถสร้างความเป็นพุทธะ

ในตนไปพร้อมพร้อมกับการเกื้อกูลมวลมนุษยชาติ  ด้วยการสานพลังกับหมู่มิตรดีในสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีดี และ

พัฒนาคนไปสู่ชีวิตท่ีพอเพยีง เรียบง่าย จิตใจท่ีเป็นสุข เกื้อกูลมวลมนุษยชาติให้มคีุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ โดยใช้วิธีเผยแพร่

ความรู้และความจริงให้กับประชาชนท่ีสนใจโดยไม่คดิค่าใชจ้่ายใด ๆ ศูนยห์ลักของแพทยว์ถิีธรรม ได้แก่ สวนป่านาบุญ 

1 อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร  สวนป่านาบุญ 2 อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สวนป่านาบุญ 3 อ าเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สวนป่านาบุญ 4 อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และยังมีเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมอยู่

ตามภูมภิาคตา่งๆ ของประเทศไทย รวมท้ังเครอืขา่ยตา่งประเทศ เชน่สหรัฐอเมริกาและยุโรป [3] 

      1.2 องคค์วามรู้การแพทยว์ถิีธรรมเพื่อการพ่ึงตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง มสีาระพอสังเขป ดังนี้       

      1.2.1 สาเหตุของความเจ็บป่วยตามหลักแพทยว์ถิีธรรม   9  ข้อ 

   1)  อารมณ์เป็นพิษ เชน่ ความเครียด ความเร่งรีบ เร่งรัด เร่งร้อน ความกลัว ความวติกกังวล ความ ไม่

สบายใจ ความไมพ่อใจ ความมุง่ร้าย อาฆาต พยาบาท  ความโลภ โกรธ  หลง ยดึเกิน เอาแตใ่จตัวเอง เป็นตน้  

    2) อาหารเป็นพิษและไมส่มดุล ได้แก่ อาหารมีสารพษิสารเคมี อาหารปรุงรสจัดเกินไป ใชไ้ฟร้อน/

นานเกินไป ชนิดของอาหารร้อน/เย็นไมส่มดุลกับร่างกาย เป็นต้น            

   3) พิษจากการไมอ่อกก าลังกาย หรอืการออกก าลังกายและอิริยาบถท่ีไม่ถูกต้อง   

  4)  พษิจากมลพษิตา่งๆ เชน่ อุณหภูมโิลกที่ร้อนขึ้น ควันพิษ และสารพษิตา่ง ๆ ในสิ่งแวดลอ้ม   

   5)  พษิจากการสัมผัสเคร่ืองยนต/์เครื่องไฟฟา้/เครื่องอิเลคทรอนิคสม์ากเกินไป 

   6)  ไมพ่ึ่งตน ด้วยวธีิท่ีประหยัดเรียบง่าย ในการลดหรือระบายพิษออกจากร่างกาย  

   7)  การเพยีรการพักท่ีไม่พอด ี

   8) บาป/อกุศลกรรม  

   9)  การบูรณาการองคค์วามรู้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในปัจจุบันยังไมม่ปีระสิทธิภาพมากพอ  

  1.2.2  กลไกการเกิดการหายของโรค/อาการเจ็บป่วย ตามหลกัแพทยท์างเลือกวิถีธรรม   

   กลไกรีเฟล็กซ์ (Reflex) คือการท างานอย่างอัตโนมัติของเซลล์ และปัจจัยท่ีท าให้โครงสร้าง/โครงรูปของ

เซลล์เสียสภาพ ประกอบกับเหตุปัจจัยท่ีท าให้เกิดโรค เป็นรหัสท่ีส าคัญอย่างยิ่งท่ีท าให้เข้าใจกลไกการเกิดและการหายของ

โรคหรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาความเจ็บป่วยท่ีต้นเหตุได้อย่างถูกต้อง  รหัสนั้นก็คือ  เมื่อมี

ตน้เหตุอยา่งนอ้ยข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้น  ท่ีเป็นพษิ/ อันตราย/ ระคาย/ ไมส่บายในร่างกาย เชน่ เมื่อร่างกายกระทบอันตรายจาก

ภาวะร้อนหรือเย็นเกินตามหลักวิทยาศาสตร์  ก็จะเกิดการท าลายโครงสร้างและโครงรูปของเซลล์  เซลล์ก็จะท าหน้าท่ี

ผิดปกตจิากเดิม อาจท าหนา้ท่ีมากไปหรือน้อยไปหรือท าหนา้ท่ีผิดเพี้ยนไปจากปกต ิ ประกอบกับประสาทไขสันหลังอัตโนมัติ

กระตุ้นให้เกิดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ(รีเฟล็กซ์) เพื่อหนีพิษหรือขับพิษ  การเกร็งตัวของกล้ามเนื้อจะยิ่งรุนแรงมากขึ้น  

ตามความรุนแรงของพิษ/ อันตราย/ สิ่งระคาย/ สิ่งไม่สบายนั้น ๆ ถ้าพิษมากเกินจนไม่สามารถขับออกได้หมด จะเกิด 

การเกร็งตัวค้าง เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวก สารอาหารและพลังงานท่ีเป็นประโยชน์ไหลเวียนเข้าเซลล์ไม่ได้ ของเสีย

ไหลเวียนออกจากเซลล์ไม่ได้ (เซลล์ท างานตลอดเวลาจะเกิดของเสียตลอดเวลา) ท าให้เซลล์เสื่อม ประกอบกับเซลล์ 
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เม็ดเลือดขาวซึ่งมีหน้าท่ีในกลไกฟาโกไซโตซีส (Phagocytosis) ท่ีจะช่วยให้ร่างกายไม่เจ็บป่วย ท าหน้าท่ีเป็นกลไกการโอบ

มะเร็ง เนื้องอก เซลล์ท่ีผิดปกติ เชื้อโรคและพิษต่าง ๆ แล้วหลั่งเอนไซม์/น้ าย่อยต่าง ๆ มาสลาย แล้วขับออกจากร่างกาย

เซลล์ โดยกลไกรีเฟล็กซ์ของเซลล์ เมื่อเม็ดเลือดขาวและเซลล์ต่าง ๆ ถูกท าลายด้วยพิษร้อนเย็นไม่สมดุลหรือถูกท าลายด้วย

พษิอื่น ๆ ท าให้โครงสร้างและโครงรูปของเซลล์เสีย เซลล์ก็จะเสียหนา้ท่ี ไมส่ามารถก าจัดพิษต่าง ๆ ได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ 

พิษต่าง ๆ ก็จะสะสมค้างอยู่ในร่างกาย  ท าให้เซลล์เสื่อมและตายก่อนเวลาอันควร การท างานของอวัยวะต่าง ๆ ก็เสื่อม จึง

ท าให้เกิดโรคได้ทุกโรคหรือเกิดอาการเจ็บป่วยได้ทุกอาการ  หรือเกิดความเสื่อมได้ทุกเซลล์ทุกอวัยวะของร่างกาย จุดใดท่ี

อ่อนแอและมีพิษมากก็จะเกิดอาการก่อน แล้วค่อยลุกลามไปจุดอื่น ๆ ถ้าไม่ได้รับการแก้ไข ประกอบกับอกุศลกรรมและ

ความกังวล จะท าให้โรคและความเสื่อมรุนแรงยิ่งขึน้  

ดังนัน้  ถ้ามวีธีิการระบายสิ่งท่ีพิษร้อนหรือเย็นเกินนัน้ออก พร้อมกับการไมเ่พิ่มพษิร้อนหรือเย็นเกินนัน้เข้าไป 

เซลล์เม็ดเลือดขาวและเซลล์ต่าง ๆ  ก็จะมีโครงสร้างและโครงรูปตามปกติ ท าหน้าท่ีได้ตามปกติอย่างมกี าลังและประสิทธิภาพ

มากขึ้น ในการสลายพิษตามกลไกฟาโกไซโตซีสและเกร็งตัวขับพิษต่าง ๆ  ออกไปจากร่างกาย เมื่อพิษถูกก าจัดออกจากร่างกาย

จนทุเลาเบาบางลงหรือหมดไป พร้อมกับการไมเ่พิ่มพษิเข้าไป กล้ามเนื้อก็จะคลายตัว เพราะไมต่อ้งบีบเกร็งตัวขับพษิออก เลอืด

ลมก็จะไหลเวียนสะดวก สารอาหารและพลังงานท่ีเป็นประโยชน์สามารถเข้าไปหล่อเลี้ยงเซลล์ได้  และของเสียระบายออกจาก

เซลล์ได้ ยิ่งถ้าท าพร้อมกับการ ละบาป บ าเพ็ญกุศลและฝึกสะสมใจไร้กังวล ก็จะช่วยท าให้โรคและอาการเจ็บป่วยต่าง  ๆ 

ทุเลาหรือหายไป ส่งเสริมให้ร่างกายและจิตใจมสีุขภาวะท่ีดยีิ่งขึน้  

1.2.3 กลุ่มอาการเจ็บป่วย ตามหลักแพทยท์างเลือกวิถีธรรม 5 กลุ่มอาการ ได้แก ่ 

1)  กลุ่มอาการของร่างกายท่ีมีภาวะรอ้นเกิน 

2)  กลุ่มอาการของร่างกายท่ีมีภาวะเย็นเกิน 

3)  กลุ่มอาการของร่างกายท่ีมีภาวะร้อนเกินและเย็นเกิน เกิดขึ้นพร้อมกัน 

4)  กลุ่มอาการของร่างกายท่ีมีสาเหตุจากภาวะรอ้นเกินตีกลับเป็นอาการเย็นเกิน (เย็นหลอก) 

5)  กลุ่มอาการของร่ายกายท่ีมีสาเหตุจากภาวะเย็นเกินตีกลับเป็นอาการร้อนเกิน (ร้อนหลอก) 

อาการเด่นท่ีมักเกิดเมื่อมีภาวะรอ้นเกินได้แก่ ปากคอแห้ง กระหายน้ า ปวด บวม แดง ร้อน ตงึ แข็ง มนึ 

ชา แผลพุพอง ผื่น คัน ปัสสาวะเข้มปริมาณน้อย อุจจาระแข็ง ก าลังตก ชีพจรเต้นแรงเมื่อมีภาวะร้อนเกิน ให้แก้ด้วย

การใช้สิ่งท่ีมีฤทธ์ิเย็นเท่าท่ีรู้สกึสบาย ลดหรืองดสิ่งท่ีมีฤทธ์ิร้อนเท่าท่ีรู้สกึสบาย 

อาการเด่นท่ีมักเกิดเมื่อมีภาวะเย็นเกิน ได้แก่ ปากคอชุ่ม ไม่กระหายน้ า รสของน้ าจืดผิดปกติ ปวด 

เหี่ยว ซีด เย็น ตึง แข็ง มึน ชา ท้องอืด หัวตื้อ หนาวสั่น ปัสสาวะใสปริมาณมาก อุจจาระเหลว ก าลังตก ชีพจรเต้นเบา 

เมื่อมีภาวะเย็นเกิน ให้แกด้้วยการใชส้ิ่งท่ีมฤีทธ์ิร้อนเท่าท่ีรู้สกึสบาย ลดหรืองดสิ่งท่ีมีฤทธ์ิเย็นเท่าท่ีรู้สกึสบาย  

อาการร้อนเกินและเย็นเกินท่ีเกิดขึ้นพร้อมกัน ได้แก่  มีไข้สูง แต่หนาวสั่นหรือเย็นมือ เย็นเท้า  

ปวดศีรษะ ตัวร้อนร่วมกับท้องอืด ปวด บวม แดง ร้อน ร่วมกับ มึนชาตามเนื้อตัวแขน ขา เป็นต้น  วิธีแก้ท้ังภาวะร้อน

และเย็นเกิดขึ้นพร้อมกัน คือ ใช้สิ่งท่ีมีฤทธ์ิเย็น โดยผ่านไฟหรือกดน้ าร้อนใส่หรืออาจผสมสิ่งท่ีมีฤทธ์ิร้อนเท่าท่ีรู้สึก

สบาย ลดหรืองดสิ่งท่ีมีฤทธ์ิเย็น ลดเท่าท่ีรู้สกึสบาย   

ในกรณีอาการเย็นหลอก เมื่อแกด้้วยสิ่งท่ีมีฤทธ์ิร้อนจะไมห่าย ต้องแก้ด้วยสิ่งท่ีมีฤทธ์ิเย็น  เชน่เดียวกับ

อาการร้อนหลอก ตอ้งแกด้้วยสิ่งท่ีมีฤทธ์ิร้อนจึงจะหาย ทัง้นี้ วิธีตรวจสอบวา่การแก้อาการร้อนเย็นถูกกันหรือไมน่ัน้ ให้

ดูอาการตอบรับของร่างกาย ถ้าแก้ได้ถูกกันก็จะรู้สึกสบายเบากาย เบาใจและมีก าลัง  
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1.2.4 การปรับสมดุลเพื่อแกไ้ขปัญหาสุขภาพ ตามหลักแพทยท์างเลอืกวถิีธรรม หลัก 9 เทคนิค 

    1) การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล 

               กรณีท่ีมีภาวะร้อนเกิน ให้ดื่มน้ าสมุนไพรฤทธ์ิเย็นหรือคลอโรฟิลล์สดจากธรรมชาติ โดยมีวิธีท า 

คือ ใชส้มุนไพรฤทธ์ิเย็น เชน่ ใบยานางเขียว 5-10 ใบ ใบเตย 1-3 ใบ บัวบก ครึ่ง-1 ก ามือ หญ้าปักกิ่ง 3-5 ตน้ ใบออ่ม

แซบ(เบญจรงค์) คร่ึง-1 ก ามือ ใบเสลดพังพอน คร่ึง-1 ก ามือ หยวกกล้วย คร่ึง-1 คืบและว่านกาบหอย 3-5 ใบ  

เป็นต้น จะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันก็ได้ โขลกให้ละเอียดหรือขยี้หรือป่ัน ผสมกับน้ าเปล่า 1-3 แก้ว  

กรองผ่านกระชอน เอาน้ าท่ีได้มาดื่ม คร้ังละประมาณ คร่ึง-1 แก้ว วันละ 1-3 คร้ังก่อนอาหารหรือตอนท้องว่าง  

หรือดื่มแทนน้ าตอนท่ีรู้สึกกระหายน้ า ปริมาณการดื่มและความเข้มข้นของสมุนไพรอาจมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้  

ตามความรู้สึกสบาย เบากาย มีก าลัง กรณีมีภาวะเย็นเกินหรือร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกัน  ให้กดน้ าร้อนใส่น้ าสมุนไพร

ฤทธ์ิเย็น หรืออาจน าสมุนไพรฤทธ์ิร้อนมาผสม เชน่ น้ าต้มขิง/ข่า/ตะไคร/้กระเพรา/กระเทียม/กระชาย/มะตูม เป็นต้น    

 2) กัวซา หรอืขูดซาหรือขูดพษิ หรอืขูดลมระบายพิษออก                             

     วิธีกัวซา กรณีท่ีมีภาวะร้อนเกิน ใช้น้ ามันกัวซาฤทธ์ิเย็น น้ าสมุนไพรฤทธ์ิเย็นหรือน้ าเปล่า  

อย่างใดอย่างหนึ่งทาบนผิวหนังก่อนขูดซาบริเวณท่ีรู้สึกไม่สบาย หรือบริเวณท่ีใช้งานมากหรือบริเวณท่ีถอนพิษ  

จากร่างกายได้ดี เช่นบริเวณหลัง แขน ขา เป็นต้น จุดท่ีห้ามขูด คือบริเวณแผล ฝี หนอง สิว ขูดแล้วรู้สึกไม่สบาย 

อวัยวะเนื้อเยื่ออ่อนนิ่ม เช่นนัยน์ตา อวัยวะเพศ เป็นต้น ถ้ามีภาวะเย็นเกินก็ทาด้วยสมุนไพรฤทธ์ิร้อน  ถ้าภาวะท้ังร้อน

เกินและเย็นเกินเกิดขึ้นพร้อมกัน ใช้สมุนไพรท้ังร้อนและเย็นผสมกันทาก่อนขูดซา (การขูดซาแม้ไม่มีสมุนไพรใด ๆ  

ก็สามารถขูดซาได้เลย โดยไม่ต้องทาอะไร ก็ชว่ยถอนพิษได้) ใชอุ้ปกรณเ์รียบง่าย เชน่ ชอ้น ชาม เหรียญ หรือหรือวัสดุ

ขอบเรียบต่าง ๆ ขูดได้ท้ังท่ีผิวหนังตรง ๆ หรือขูดผ่านเสื้อผ้าก็ได้ ลงน้ าหนักแรงเท่าท่ีรู้สึกสบาย ขูดจุดละประมาณ  

10-50 ครัง้ อาจขูดมากหรือนอ้ยกว่านี้ก็ได้ เท่าที่รู้สกึสบาย หลังการกัวซาไมค่วรอาบน้ าประมาณ 4-8 ชั่วโมง  

3) การสวนล้างล าไสใ้หญ่ (ดีทอกซ์)     

               วิธีสวนล้างล าไส้ใหญ่ เลือกสมุนไพรท่ีเหมาะสม คือ เมื่อใช้ท าดีทอกซ์แล้วรู้สึกสดชื่นโปร่งโล่ง

สบาย ตามภาวะรอ้นเย็นของร่างกาย น าสมุนไพรตม้ผสมน้ าเปล่าพออุน่หรือใชใ้บสมุนไพรสด ขยี้กับน้ าเปล่า กรองผ่าน

กระชอน น าน้ าท่ีได้ไปใส่ขวดหรือถุง ท่ีเป็นชุดสวนล้างล าไส้ โดยท่ัวไปใชน้้ าสมุนไพร 500-1500 ซี.ซี. เปิดน้ าให้วิ่งตาม

สายเพื่อไล่อากาศออกจากสาย แล้วล็อคไว้ จากนั้นน าเจล หรือน้ า ชุบทาท่ีปลายสายสวนเพื่อหล่อลื่น หรือใช้  

ตอ่จากนั้นค่อย ๆ สอดปลายสายสวนเข้าไปท่ีรูทวารหนัก สอดให้ลึกเข้าไปประมาณเท่านิ้วมอืเรา (3-5 นิ้วฟุต) ยกหรือ

แขวนขวดสมุนไพรสูงจากทวารประมาณ 2 ศอก ค่อย ๆ ปล่อยน้ าสมุนไพรให้ไหลเข้าไปในล าไส้ใหญ่ของเรา ใส่ปริมาณ

น้ าเท่าท่ีร่างกายเรารู้สึกทนได้ไม่ยากไม่ล าบากเกินไป แล้วใช้มือนวดคลึงท่ีท้องกลั้นไว้ประมาณ 10-20 นาที ส าหรับ

ผู้ป่วยท่ีอาการหนัก อาจท าดีทอกซ์ วันละ 1-2 คร้ัง อาจมากหรือน้อยกว่าตามสภาพร่างกาย คือเท่าท่ีรู้สึกสุขสบาย   

ส่วนคนท่ัวไป ท าดทีอกซ์เฉลี่ยสัปดาห์ละ 1-3 ครัง้   

          4) การแช่มือแช่เท้า หรอืสว่นท่ีไม่สบายในน้ าสมุนไพรท่ีถูกกัน 

        กรณีท่ีมีภาวะร้อนเกิน ใช้สมุนไพรฤทธ์ิเย็น เช่น หยวกกล้วย ย่านาง ใบเตย ใบเปล้า ส้มป่อย  

ใบมะขาม  ประมาณ คร่ึง- 1 ก ามือ จะใช้สมุนไพรอยา่งใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันก็ได้ ต้มกับน้ า 1-3 ขัน (ประมาณ 

1-3 ลิตร) เดอืดประมาณ 5-10 นาที แล้วผสมน้ าธรรมดาให้อุ่นแค่พอรู้สกึสบาย จากนัน้แชม่อืแชเ่ท้า แค่พอท่วมข้อมอืข้อเท้า

ประมาณ 3 นาที แล้วยกขึ้นจากน้ าอุ่น 1 นาที ท าซ้ าจนครบ 3 รอบ ถ้าใช้น้ าอุ่นแล้วรู้สึกไม่สบายให้แช่ด้วยน้ าเปล่าผสม

สมุนไพรสด ส าหรับคนป่วยท าวันละ 1-2 คร้ัง  ส าหรับคนแข็งแรงท่ัวไปท าเฉลี่ย สัปดาห์ละ 1-3 คร้ัง หรือท าเมื่อรู้สกึไมส่บาย 
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กรณีท่ีมีภาวะเย็นเกิน ให้ใช้สมุนไพรฤทธ์ิร้อน เช่น ขมิ้น ไพล ตะไคร้ ใบมะกรูด แช่มือแช่เท้านานเท่าท่ีรู้สึกสบาย กรณีท่ีท้ัง

ร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึน้พร้อมกัน ก็ใชส้มุนไพรท้ังร้อนและเย็นผสมกัน  

    5) การพอก ทา หยอด ประคบอบ อาบ เช็ดด้วยสมุนไพรท่ีถูกกัน   

        การพอก ทา ช่วยถอนพิษร้อนได้ทางผิวหนัง พอกบริเวณท่ีรู้สึกไม่สบาย ส่วนผสม ได้แก่ ดินสอพอง  

5-10 ส่วน น้ าย่านาง  1 ส่วน ผงถ่าน 1 ถ่าน กากสมุนไพรฤทธ์ิเย็น 2-8 ส่วน (ใบหน้าไม่ต้องใช้) อาจใส่น้ ามันเขียว 1-3 หยด 

สัดส่วนปรับได้ตามความเหมาะสม ผสมให้เข้ากันแบบข้น และพอกทาบริเวณท่ีรู้สึกไม่สบาย พอกได้ตั้งแต่ 20 นาทีถึง  

2 ชั่วโมง หมั่นพรมหรือฉีดพ่นน้ าสกัดสมุนไพรฤทธ์ิเย็นเพื่อไม่ให้แห้ง  ถ้าใช้สมุนไพรฤทธ์ิเย็นแล้วรู้สึกไม่สบาย ก็ให้ปรับเป็น

สมุนไพรฤทธ์ิร้อน  

      การหยอด ให้ใชน้้ าสกัดสมุนไพรฤทธ์ิเย็นหยอดตา หู จมูก ปาก เพื่อลดความร้อนท่ีเกิดจากภาวะร่างกาย

ร้อนเกินท่ีบริเวณอวัยวะดังกล่าว  

การประคบ อบ ให้ใชส้มุนไพรท่ีถูกกันหั่นละเอยีด หรือจะใชก้ากสมุนไพร  มาห่อดว้ยผ้าขาวบาง น าไปนึ่ง

เพื่อท าเป็นลูกประคบ ในกรณีการอบ ก็ใชส้มุนไพรท่ีถูกกัน น ามาต้มแล้วอบตัวด้วยไอน้ าที่ได้ 

การอาบ เช็ด เลือกสมุนไพรท่ีถูกกัน สามารถท าได้ท้ังน้ าสมุนไพรคั้นสดหรือต้ม แล้วน ามาใช้อาบ  

เช็ด หรอืแช่ โดยอุณหภูมิของน้ าและระยะเวลา ให้พอเหมาะกับร่างกาย คือสบาย เบากาย มกี าลัง  

6) ออกก าลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหารท่ีถูกต้อง 

                  การบริหารกายท่ีถูกต้องสมดุล เป็นประโยชน์สูงสุดกับร่างกาย คือเมื่อท าเสร็จแล้วต้องได้

คุณสมบัต ิ3 ประการ ได้แก่ ความแข็งแรงของกลา้มเนื้อ ความยดืหยุ่นของกลา้มเนื้อและเส้นเอ็น และการเข้าท่ีเข้าทาง

ของกลา้มเนื้อ เส้นเอ็นและกระดูก ในกรณีท่ีเร่ิมสูงวัย (อายุประมาณ 35 ปีขึน้ไป) แนะน าให้ออกก าลังกายด้วยการเดิน

เร็ว และการกดจุดลมปราณ โยคะ แกว่งแขน  ใช้เวลาประมาณ 15-45 นาที อาจมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ตามสภาพ

ร่างกายของบุคคลนั้น ๆ ณ เวลานัน้ อาจท าทุกวันหรือวันเวน้วันก็ได้  

7) รับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย 

              ลดหรืองดเนื้อสัตว์ ใช้โปรตีนจากถั่วแทน  (ใช้ไข่หรือปลาส าหรับผู้ท่ีไม่สามารถงดเนื้อสัตว์ได้)  

เพิ่มการรับประทานผักหรือผลไมท่ี้ไม่หวานจัด ปรุงรสไมจ่ัดจนเกินไป ถ้าเป็นไปได้การปรุงรสอยูใ่นระดับประมาณ 10-30 % 

ของท่ีเคยปรุงใช้เกลือปรุงอาหรเป็นหลักดีท่ีสุดฝึกรับประทานอาหารตามล าดับ 

กรณท่ีีมีภาวะรอ้นเกิน มเีทคนิคการรับประทานอาหารตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

ล าดับท่ี 1 ดื่มน้ าสมุนไพรฤทธ์ิเย็นปรับสมดุล หรอืท่ีเรียกว่า น้ าคลอโรฟลิลส์ดจกธรรมชาติ   

ล าดับท่ี 2 รับประทานผลไม้ฤทธ์ิเย็น เช่นกล้วยน้ าว้า แก้งมังกร กระท้อน สับปะรด สมโอ ชมพู่ มังคุด 

แตงโม แตงไทย แคนตาลูป มะม่วงดิบ มะขามดิบ มะละกอดิบ มะละกอห่าม พุทรา เป็นต้น  ควรงดหรือลดผลไม้  

ฤทธ์ิร้อน เชน่ ทุเรียน ขนุนสุก มะมว่งสุก ลูกยอ ลิน้จี่ เงาะ ล าไย มะไฟ มะเฟือง มะปราง มะตูม กล้วยไข่ กล้วยหอม กล้วย

เล็บมือนาง สละ ส้มเขียวหวาน องุ่น ฝร่ัง น้อยหน่า กระทกรก  ละมุด ระก า(ร้อนเล็กน้อย)มะละกอสุก(ร้อนเล็กน้อย) 

มะขามหวานสุก (ร้อนเล็กนอ้ย) ผลไมทุ้กชนดิท่ีผ่านความร้อน เชน่ การอบนึ่ง ป้ิง ยา่ง หรือตากให้แห้ง เป็นตน้ 

ล าดับท่ี 3 รับประทานผักฤทธ์ิเย็นสด เชน่ ออ่มแซบ (เบญจรงค์) ผักบุง้ แตง ถั่วงอก กวางตุ้ง ผักกาดขาว 

ผักกาดหอม สลัด สายบัว บัวบก มะเขือ ใบมะยม เป็นต้น ควรงดหรือลดผักฤทธ์ิร้อน ได้แก่ผักท่ีมีรสเผ็ด กลิ่นฉุน 

เคร่ืองเทศทุกชนิด เช่น พริก ขิง ตะไคร้ ข่า (ข่าแก่ร้อนมาก) ขมิ้น พริกไทย (ร้อนมาก ) กุ้ยช่าย (ผักแป้น ร้อนมาก)  

โหรพา เป็นต้น และพืชท่ีไม่มีรสเผ็ดแต่มีฤทธ์ิร้อน เช่น ชะอม คะน้า กะหล่ าปลี แครอท บีทรูด ถั่วฝักยาว ถั่วพู สะตอ 
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ลูกเนียง ลูกต าลึง กระเฉด กระถิน โสมจีน โสมเกาหลี แปะต าปึง (ร้อนเล็กน้อย) ขมิ้น ใบยอ ผักโขม ผักแขยง  

ยอดเสาวรส ฟักทองแก่ หนอ่ไม้ เม็ดบัว สาหรา่ย ไข่น้ า รากบัว เป็นต้น 

ล าดับท่ี 4  รับประทานข้าวจ้าวพร้อมกับข้าวโดยรับประทานข้าวซ้อมมือหรือข้าวกล้อง ควรงดหรือลด

คารโ์บไฮเดรทท่ีมีฤทธ์ิร้อนมาก เชน่ ข้าวเหนยีว ข้าวแดง ข้าวด า (ขา้วก่ า ข้าวนิล) ข้าวอารซ์ี ข้าวสาล ีข้าวบาเลย ์เผือก 

มัน กลอย โดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรทท่ีมีฤทธ์ิร้อนมากแต่ขาดวิตามิน เช่น อาหารหวานจัด ขนมกรุบกรอบ บะหมี่กึ่ง

ส าเร็จรูป  เป็นต้น กับขา้วควรใชผ้ักฤทธ์ิเย็นเป็นหลักในการปรุง ได้แก่ ผักฤทธ์ิเย็นท่ีกลา่วมาข้างตน้ รวมถึงผักฤทธ์ิเย็น

อื่น ๆ เช่น บวบ ใบ/ยอดต าลึง ผักปรัง ผักหวานป่า ผักหวานบ้าน ก้านตรง ฟักแฟง แตงต่าง ๆ หยวกกล้วย ฟักทอง

ออ่น ยอดหรือดอกฟักทอง  ดอกสลิด (ดอกขจร) ฝัก/ยอด/ดอกแค ข้าวโพด ขนุนดิบ ฝัก/ยอดมะรุมออ่น เป็นต้น 

ล าดับท่ี 5 รับประทานโปรตีนฤทธ์ิเย็น ได้แก่ถั่วหรือธัญพืชฤทธ์ิเย็น เช่นถั่วขาว ถั่วเขียว ถั่วเหลือง  

ถั่วลันเตา ถั่วโชเลย์ขาว ลูกเดือย   เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า  เห็ดขอนขาว เห็ดหูหนู เป็นต้น  ควรงดหรือลดรับประทาน

โปรตีนฤทธ์ิร้อน เช่น เนื้อ นม ไข่ ถั่วลิสง ถั่วแดง ถั่วด า ถั่วทุกชนิดท่ีเอามาทอด เห็ดหลินจือ เห็ดโคน (เห็ดปลวก)  

เห็ดก่อ เห็ดไค เห็ดขม เห็ดผึ้ง เป็นต้น รวมถึงโปรตนีท้ังพืชและสัตวท่ี์เอามาหมักดอง ควรงดหรือลดรับประทานอาหาร

ท่ีมีไขมันสูง เช่นน้ ามันพืช น้ ามันสัตว์ ร าข้าว จมูกข้าว งา กะทิ เนื้อมะพร้าว เมล็ดทานตะวัน เมล็ดฟักทอง เมล็ดอัล

มอลล ์เมล็ดมะมว่งหมิพานต์ ลูกก่อ เม็ดกระบก เป็นต้น 

กรณีท่ีมีภาวะร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ้นพร้อมกัน ก็ใช้ท้ังฤทธ์ิร้อนและเย็น ในสัดส่วนปริมาณท่ีเมื่อ

รับประทานแล้วรู้สกึสุขสบาย เบากายและมีก าลังท่ีสุด ตามแตส่ภาพร่างกายของแตล่ะคน ณ เวลานัน้ ๆ 

8) ใชธ้รรมะ ละบาป บ าเพ็ญบุญ เพิ่มพูนใจไร้กังวล 

                     หลักการทางพระพุทธศาสนา เชื่อว่าทุกข์ท้ังปวงย่อมมีมาแต่เหตุ เช่นเดียวกับความเจ็บป่วย

ซึ่งเป็นทุกข์ประการหนึ่ง ท่ีปรากฏหลักฐานในพระไตรปิฎกกล่าวถึงเหตุและผลไว้ชัดเจน ดังเชน่ พระไตรปิฎก เล่มท่ี 14 

จูฬกัมมวิภังคสูตร ข้อ 579-597 พระพุทธเจ้าตรัสกับสุภมานพ โตเทยยบุตร ความโดยย่อว่า  ผู้มักท าชีวิตสัตว์ให้ตก

ล่วง  เป็นคนเหี้ยมโหด มีมือเป้ือนเลือด  หมกมุ่นในการประหัตประหาร  ไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิต   จะเป็นคนมีอายุ

สั้น ส่วนผู้ใดละปาณาติบาตแล้ว เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา วางศาสตรา ได้มีความละอายถึงความ

เอ็นดู  อนุเคราะห์ด้วยความเกือ้กูลสรรพสัตวแ์ละภูตอยู ่จะเป็นคนมีอายุยืน ฯ ผู้มีปรกติเบียดเบียนสัตวด์้วยฝ่ามอื ก้อน

ดิน ท่อนไม้ ศาสตรา จะเป็นคนมีโรคมาก ส่วนผู้มีปรกติไม่เบียดเบียนสัตว์ (ไม่ท าให้ตนเองคนอื่นหรือสัตว์อื่นได้รับ

ความทุกข์ทรมาน เดอืดร้อน ไมส่บาย บาดเจ็บ ล้มตาย) จะเป็นคนมีโรคน้อย ฯ จะเห็นได้วา่ พระพุทธเจ้าทรงพบวา่ ทุก

สิ่งทุกอย่างท่ีแต่ละคนได้รับอยู่ เกิดจากกรรม (การกระท า) ท่ี เคยท าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และผล (วิบาก)  

ของกรรมนัน้จะให้ผลในภพชาติน้ีหรือภพชาตอิื่น ๆ สบืไป ถ้าเป็นการกระท าฝ่ายอกุศล (ฝ่ายช่ัว) ก็จะส่งผลรา้ยตามมา 

ในทางตรงกันข้าม ถ้าประกอบแต่กุศลกรรม(ฝ่ายดี) ก็จะเกิดผลดีต่อผู้นั้น ๆ ดังนั้น การลด ละ เลิกกิเลสอันเป็นเหตุ  

คือความโลภ ความโกรธและความหลง จะชว่ยลดทุกข์จากอาการเจ็บป่วย หรือหายป่วย หรือชว่ยให้พบวธีิท่ีเหมาะสม

ในการดูแลรักษาสุขภาพท้ังตนเองและผู้อ่ืน 

     9)  รู้เพียรรู้พักให้พอดี หมายถึงการรู้จักประมาณในการด าเนินชีวิตให้มีความพอเหมาะ พอดี 

ระหว่างการท างาน (เพยีร) กับการพักผ่อนหลับนอน [1] 

  1.3 รูปแบบการจัดค่ายอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ 1) ค่ายสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ระยะเวลา 2 - 5 วัน เพื่อเผยแพร่และสร้างเสริมการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ประชาชน

ผู้สนใจทั่วไป จัดอบรมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งหรือตามความเหมาะสมของศูนย์หลักและเครือข่ายต่าง ๆ ท่ัวประเทศ  

2) ค่ายพระไตรปิฎก เน้นเนื้อหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพุทธธรรม เป็นค่ายเพื่อรวมพลคนดีและสร้างจิตอาสา
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ศูนย์บาท  มาร่วมมารวมกันท าประโยชน์เพื่อผองชน เพื่อมวลมนุษยชาติ พร้อมกับมีการฝึกฝนการปฏบัิติ ลดละล้างกิเลส 

และการด าเนินกิจกรรมการงานด้วยมรรคมีองค์ 8 ฝึกฝนการกินน้อยใช้น้อยด้วยการรับประทานอาหารเพียงวันละมื้อ 

ฝึกฝนสมรรถนะของร่างกายและจิตใจด้วยการท ากิจกรรมพเิศษตา่งๆ เชน่ การเดินจาริก เป็นตน้ [2] 

2. ผลจากข้อมูลการประเมินผลด้านสุขภาพและความพงึพอใจ เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างค่าย 5 วันและ 9 วัน 

 2.1 ข้อมูลชุดท่ี 1 ค่ายสุขภาพ 5 วัน ท่ีวัดพระธาตุทรายทอง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  พ.ศ. 2558 ข้อมูล

จากการตรวจสุขภาพก่อนและหลังการอบรม ของผู้ป่วยจ านวน 146 คนจากผู้เข้าอบรมท้ังหมด 552 คน ท่ีเครือข่าย

แพทย์วิถีธรรมภาคเหนือเก็บรวบรวมไว้ในปี พ.ศ. 2558 คัดเอาข้อมูลเฉพาะกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยเบาหวาน 13 คน และ

กลุ่มตัวอยา่งผู้ป่วยความดันโลหติสูง 32 คน หลังการเข้ารับการอบรมค่ายสุขภาพ 5 วัน พบวา่  

 กลุ่มตัวอย่างของผู้ป่วยเบาหวาน 13 คน (1) น้ าหนักลดลงร้อยละ 53.84  เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.08 และคงท่ี 

ร้อยละ 23.08 (2) รอบเอวลดลงร้อยละ 53.84 โดยรอบเอวลดลงมากท่ีสุด 6 เซนติเมตร มีรอบเอวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.39 

(3) ความดันโลหิต มีค่าตัวหน้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.54 ลดลงร้อยละ 38.46 มีค่าตัวหลังเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.77 ลดลงร้อยละ 

69.23 (4) ค่าน้ าตาลในเลือด เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.46 ลดลงร้อยละ 38.46 คงท่ีร้อยละ 23.08 (5) ชีพจร เต้นช้าลงร้อยละ 

76.92 เร็วขึ้นร้อยละ 23.08 (6) มีความรู้สึกสบาย เบากาย มีก าลัง หลังการเข้าค่าย คิดเป็นร้อยละ 92.31, 100, 69.23 

ตามล าดับ 

  กลุ่มตัวอย่างของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 32 คน (1) น้ าหนักลดลงร้อยละ 50.00 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.00 

และคงที่ร้อยละ 25.00 (2) รอบเอวลดลงร้อยละ 50.00 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.00  (3) ความดันโลหิต มคี่าตัวหน้าเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 53.13 ลดลงร้อยละ 46.87 ค่าตัวหลังเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.37 ลดลงร้อยละ 65.63 (4) ค่าน้ าตาลในเลือดลดลง

ร้อยละ 21.88 เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.37 คงที่ร้อยละ 3.13 ไมไ่ด้ตรวจรอ้ยละ 40.62 (5) ชีพจร เตน้ช้าลงร้อยละ 53.12  ชพี

จรเต้นเร็วขึ้นร้อยละ 43.75 (6) มีความรู้สึกสบาย  เบากาย มีก าลัง หลังการเข้าค่ายคิดเป็นร้อยละ  93.75 , 90.63, 

68.75 ตามล าดับ 

 2.2 ข้อมูลชุดท่ี 2 ค่ายสุขภาพและค่ายพระไตรปิฎก 9 วัน ท่ีส านักวิปัสสนาเกษตรใหม่ อ าเภอสันทราย 

จังหวัดเชยีงใหม ่ พ.ศ. 2560 ข้อมูลจากผู้เข้าค่ายท้ังหมด 515 คน สุ่มตัวอยา่งแบบง่าย จ านวน 60 คน เป็นผู้เข้าอบรม 

30 คน เป็นจิตอาสา 30 คน จากการตรวจสุขภาพวันท่ี 2 และวันท่ี 8 ของคา่ย หลังจากปฏบัิตติัวตามหลักสูตรภายใน

เวลา 9 วัน พบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างมีน้ าหนักลดลงร้อยละ  91.67  โดยน้ าหนักลด  0.1-1.0  กก. ร้อยละ 35 น้ าหนัก

ลดลง 1.1–2.0 กก. ร้อยละ 41.67 น้ าหนักลดลง 2.1–4.8 กก. ร้อยละ 15 น้ าหนักเท่าเดิม 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 มลิลเิมตรปรอท) จ านวน 16  คน พบวา่ ความดันโลหิตลดลงร้อยละ 87.5 (ของผู้มคีวามดันเกินเกณฑ์

ปกติ) ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 (ของผู้มคีวามดันเกินเกณฑ์ปกติ) (4) ผลการวัดปริมาณน้ าตาลในเลอืด ผู้มคี่า

ระดับน้ าตาลเกินเกณฑ์ปกต ิ(สูงกว่า 110 มลิลกิรัมเปอร์เซ็นต์) จ านวน 11 คน พบวา่ ระดับน้ าตาลในเลอืดลดลงร้อยละ 

90.9 (ของผู้มีน้ าตาลในเลือดเกินเกณฑ์ปกติ) ระดับน้ าตาลในเลือดเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 (ของผู้มีน้ าตาลในเลือดเกิน

เกณฑ์ปกติ) 

 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลท้ังสองกลุ่มตัวอย่าง คือข้อมูลชุดท่ี 1 ค่ายสุขภาพ 5 วัน และข้อมูลชุดท่ี 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 โดยมีปัจจัยท่ี
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เป็นเงื่อนไขส าคัญได้แก่ ระยะเวลาการอบรม การเนน้เทคนิคขอ้ท่ี 8 เร่ืองการใช้ธรรมะ ละบาป บ าเพ็ญบุญ และการมี

ข้อปฏบัิตท่ีิเข้มงวดในเร่ืองการกินท่ีลดการปรุงแตง่และกินตามล าดับ รวมถึงการมอีปริหานยิธรรม คือการประชุมสรุป

งานและสรุปใจส าหรับจิตอาสาเป็นประจ าในแตล่ะวัน ถือว่าเป็นการให้ธรรมะในระดับเข้มขน้กว่าปกติ มุ่งล้างกิเลสตัว

กามและอัตตามานะอยา่งส าคัญ  ซึ่งจะเนน้เป็นพิเศษในค่าย 9 วันท่ีมีเวลาเอื้อให้จัดกิจกรรมดังกล่าวได้ 

   2.3 วเิคราะห์แบบประเมินความพงึพอใจในการจัดอบรม จากข้อค าถาม 6 ด้าน คะแนนสูงสุดคือ ด้านทีม

วิทยากร ได้แก่ การบรรยายของหมอเขียวและทีมงานจิตอาสา ( x = 4.76 พึงพอใจมากท่ีสุด)  อันดับ 2 คือ  

ด้านความรู้และความเข้าใจ วิธีการดูแลสุขภาพท้ัง 9 ข้อ และสามารถน าความรู้และความเข้าใจไปใช้ในชีวิตต่อไปได้  

( x = 4.68 พึงพอใจมากท่ีสุด )  อันดับ 3 คือสถานท่ีและการบริการ ได้แก่ สถานท่ีจัดอบรม การต้อนรับ  

การลงทะเบียน อาหารและเคร่ืองดื่ม ( x = 4.34 พึงพอใจมาก)  อันดับ 4 คือกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ 

ปฏิบัติเทคนิค 9 ข้อ กิจกรรมเข้ากลุ่มโรค กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กิจกรรมฐานบ าเพ็ญบุญ และกิจกรรม

ตลาดวถิีธรรม ( x = 4.17 พงึพอใจมาก) อันดับ 5 คือเอกสาร หนังสือ สื่อวีดทัีศน์และอุปกรณ์ดูแลสุขภาพ ( x = 4.09 

พึงพอใจมาก) โดยค่าเฉลี่ยแล้วแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าอบรมพอใจใน เนื้อหาและการบริหารจัดการการอบรมแพทย์วิถี

ธรรมในระดับมาก ไม่ว่าจะเป็นค่าย 5 วันหรือ 9 วัน จะมีความแตกต่างกันบ้างในเร่ืองสถานท่ี เพราะรูปแบบการจัด

ค่ายของเครอืขา่ยแพทยว์ถิีธรรมภาคเหนือ จะเป็นค่ายท่ีสัญจรไปจัดตามท่ีต่าง ๆ   

สรุปผล จากข้อมูลการศึกษารูปแบบการอบรมแพทย์วิถีธรรม ในส านักวิปัสสนาเกษตรใหม่ อ าเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นค่ายสุขภาพรวมกับค่ายพระไตรปิฎก พบว่า ส่วนใหญ่ 80-90 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มตัวอย่าง ปัญหา

ความเจ็บป่วยลดน้อยลงภายใน 9 วัน เปรียบเทียบกับค่ายสุขภาพ 5 วัน  ที่เคยจัดผ่านมา แม้จะมีประสิทธิภาพในการ 

ลดอาการเจ็บป่วยได้จริง แต่ค่าเฉลี่ยจะอยู่ท่ี 40-60 เปอร์เซ็นต์ ด้วยเงื่อนไขท่ีเอื้ออ านวยด้านระยะเวลาท่ียาวขึ้น ท าให้เพิ่ม

เนื้อหาและข้อปฏิบัติพิเศษในการแก้ปัญหาสุขภาพได้มากขึ้น สอดคล้องกับค ากล่าวของ ดร.ใจเพชร กล้าจน หรือหมอเขียว 

ท่ีกล่าวว่า “ลดกิเลส รักษาโรค” [2] ทางด้านความพึงพอใจของผู้ร่วมอบรมมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใจมาก 

ดังนั้น รูปแบบการอบรมการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักแพทย์วิถีธรรม สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ง่าย

ต่อการน าไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน เป็นการพึ่งตนเอง ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก ประหยัดเรียบง่ายตามวิถีไทย 

มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย แก้ปัญหาที่จิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของโรคต่าง ๆ 

นอกจากนี้ ยังเน้นการใช้ทรัพยากรโดยเฉพาะพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านท่ีประชาชนผลิตเองได้ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายใน

ครอบครัว ท าให้เห็นแนวทางท่ีจะปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง เพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ สุขภาพ

แข็งแรง ปัญหาความเจ็บป่วยลดลง ลดการพึ่งพาผู้อื่นหรือการเป็นภาระของสังคม จากการท่ีผู้ป่วยและญาติพึ่งตนเองได้

มากขึ้น เกิดการท าประโยชน์ให้กับสังคมได้มากขึ้นเพราะผู้ป่วยหรือญาติได้เกื้อกูลสังคมด้วยการเป็นจิตอาสา มีน้ าใจให้

ค าแนะน าช่วยเหลือผู้อื่นท่ีเดือดร้อนด้านสุขภาพให้พึ่งตนเองได้ต่อไป ย่อมส่งผลให้ลดภาระของประเทศในการดูแลแก้ไข

ปัญหาสุขภาพของประชาชน จึงเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับเครือข่าย หรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้

แก้ปัญหาสุขภาพในปัจจุบัน ซึ่งรูปแบบการจัดอบรมหรือค่ายแต่ละคร้ังสามารถปรับระยะเวลาและเนื้อหาให้เหมาะสมกับ

บริบทของงานหรือภูมิสังคมของแต่ละพื้นท่ี 
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  แบคทีเรียสกุลสเตรปโตมัยสีทเป็นแบคทีเรียแกรมบวกในกลุ่มแอคติโนมัยสิติสท่ีสามารถผลิตสารทุติยภูมิออก

ฤทธ์ิชีวภาพต้านเชื้อราและจุลินทรีย์ต่างๆ รวมไปถึงต้านสแตปฟิลโลคออคัสออเรียสท่ีดื้อยาเมธิซิลลิน (เอ็มอาร์เอสเอ)  

ซึ่งในการศึกษาคร้ังนี้ได้ศึกษาฤทธ์ิต้านเอ็มอาร์เอสเอของสารออกฤทธ์ิทางชวีภาพในน้้าเลี้ยงเชื้อสเตรปโตมัยสีท เคบีสาม 

ท่ีได้ถูกวนิจิฉัยด้วยเทคนิคทางด้านโมเลกุล 16 เอส อาร์ อาร์เอ็นเอ ท่ีเลีย้งในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวยสีต์เอ็กแทร็กซ์-มอลต์

เอ็กแทร็กซ์ ครึ่งสูตร (วายเอ็มคร่ึงสูตร) ในขวดอาหารเลี้ยงเชื้อแบฟเฟร็ตชนิดก้นจีบ เป็นเวลา 3 วัน พบว่าเช้ือดังกล่าว

สามารถสร้างตะกอนเชื้อสีน้้าตาลแดงหรือสีแดง และเมื่อแยกตะกอนเชื้อออกไปให้เหลือเพียงน้้าเลีย้งเชื้อแล้วน้าไปท้าเป็น

ผงแห้งแล้วน้ากลับไปทดสอบต่อเชื้อเอ็มอาร์เอสเอจ้านวน 5 ไอโซเลต พบว่าสามารถออกฤทธ์ิต้านเชื้อดังกล่าวได้ 

เมื่อทดสอบด้วยวิธีซึมผ่านของสารเข้าเนื้อวุ้น แต่ฤทธ์ิของสารออกฤทธ์ิชีวภาพจะลดลงเมื่อน้าไปตั้งท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิสูง

ตั้งแต่ 60 องศาเซลเซียสขึ้นไป ซึ่งสารออกฤทธ์ิดังกล่าวอาจเป็นโมเลกุลของโปรตีนและจะต้องมีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ต่อไป อย่างไรก็ตามฤทธ์ิของสารออกฤทธ์ิชีวภาพยังคงสามารถต้านเอ็มอาร์เอสเอได้เมื่อตั้งท้ิงไว้ ท่ีอุณหภูมิ  

25 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที โดยในการศึกษาคร้ังนี้อาจจะเป็นการน้าสารออกฤทธ์ิชีวภาพในน้้าเลี้ยงเชื้อไปเป็น 

สารตน้แบบในการพัฒนาเป็นยาต้านจุลชพีท่ีดตีอ่ได้ในอนาคต 
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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 Neighbour-

Joining 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 compounds-

producing 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 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blst
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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 121oC, 15 min 

MRSA 106 20.00±0.00 14.00±0.00 13.00±1.41 6.00±0.00 

MRSA 142 22.50±0.71 16.00±0.00 12.50±0.71 6.00±0.00 

MRSA 189 22.00±0.00 16.50±0.71 10.50±0.71 6.00±0.00 

MRSA 1195 20.00±0.00 20.00±0.00 21.00±1.41 6.00±0.00 

MRSA 2468 28.00±0.00 27.00±1.41 24.00±0.00 6.00±0.00 

S. aureus TISTR 517 19.00±0.00 12.50±0.71 10.00±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 
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Sophida Phuthong1, Wannapa Settheetham-Ishida1,2* and Sitakan Natphopsuk3  
 

บทคัดย่อ 

Multidrug resistance 1 (MDR1) เป็นจีนท่ีมีความส้าคัญในการควบคุมการท้างานของ P-glycoprotein  

(P-gp) ซึ่งเป็นโปรตีนท่ีท้าหน้าท่ีขับสารพิษและสารก่อมะเร็งออกจากเซลล์ ความหลากหลายทางพันธุกรรมของจีน 

MDR1 อาจมีผลต่อการแสดงออกและการท้างานของ P-gp ในแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกัน และอาจส่งผลต่อความเสี่ยง

ในการเป็นมะเร็งท่ีต่างกันดว้ย  การศึกษานีจ้ึงมวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของลักษณะความหลากหลายทางพันธุกรรม

ของจีน MDR1 (C1236T and C3435T) ต่อความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทย ได้ท้าการศึกษาแบบ 

case-control study ประกอบด้วยอาสาสมัครกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกจ้านวน 204 ราย และกลุ่มสตรีท่ีมีสุขภาพดี

จ้านวน 204 ราย โดยท้ังสองกลุ่มมีช่วงอายุต่างกันไม่เกิน 5 ปี ท้าการวิเคราะห์ลักษณะความหลากหลายทาง

พันธุกรรมของจีน MDR1 ด้วยเทคนิค real-time PCR ผลการศึกษา ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ genotype  

ของจีน MDR1 กับความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก (p > 0.05) อย่างไรก็ตาม พบความสัมพันธ์ระหว่าง  

C-T diplotype กับการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทยอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (OR = 2.18, 95% 

CI : 1.28-3.73, p = 0.002) จึงสรุปได้ว่า ลักษณะ diplotype ของจีน MDR1 อาจใชเ้ป็นตัวบ่งช้ีความเสี่ยงทางพันธุกรรม

ตอ่การเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ 

ค าส าคัญ:  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 
 

บทน า 
จีน multidrug resistance 1 (MDR1) เป็นจีนท่ีอยู่บนโครโมโซม 7q21 ท้าหน้าท่ีถอดรหัสและควบคุม 

การแสดงออกของ P-glycoprotein (P-gp) ซึ่ ง เป็น ATP-dependent efflux transporter ท่ีอยู่บริเวณผิวเซลล์  [1]  

มีความส้าคัญในการขับสารหลายชนิด เช่น สารพิษและสารก่อมะเร็ง ออกจากเซลล์ ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกัน 

การสะสมของสารท่ีอาจเป็นอันตรายตอ่เซลล์ [2-4] โดย P-gp จะมีการแสดงออกอยู่ในเซลล์ปกติของร่างกายหลาย

ชนิด เชน่ เตา้นม ล้าไส้ กระเพาะอาหาร รวมถึงเซลล์ปากมดลูก [3, 5]  

MDR1 เป็นจีนท่ีมีความหลากหลายทางพันธุกรรมในหลายต้าแหน่ง ซึ่งเป็นลักษณะการถูกแทนท่ีของเบสบน

สาย DNA (single nucleotide polymorphisms; SNPs) โดยพบว่า ความหลากหลายทางพันธุกรรมของจีน MDR1 ใน

ต้าแหน่ง 1236 และ 3435 บน exon ท่ี 12 และ 26 ตามล้าดับ [2, 6] เป็นการเปลี่ยนแปลงของเบสจากเบส cytosine 

(C) ถูกแทนท่ีด้วยเบส thymine (T) ซึ่งจะท้าให้เกิดลักษณะ genotype ได้ 3 แบบ คือ CC genotype (wild-type),  

CT (heterozygous type) และ TT (mutant type) ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลต่อการท้างานของ P-gp 

นอกจากนี้ ยังพบวา่ ปฏสิัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมในต้าแนง่ 1236 ร่วมกับ 3435 ท่ีเป็นลักษณะ 

diplotype จะส่งผลต่อการท้างานของ P-gp [2] เช่นเดียวกัน จากการศึกษาในประชาการหลายกลุ่มพบว่า  

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของจีน MDR1 ท่ีสง่ผลตอ่การท้างานของ P-gp จะท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความไว

ต่อการเกิดมะเร็งในแต่ละบุคคล เนื่องจากการมีความสามารถในการขับสารก่อมะเร็งท่ีแตกต่างกัน 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]  

แต่อย่างไรก็ตามบางการศึกษากลับไม่พบความสัมพันธ์ดังกล่าว [11-13] จึงเป็นท่ีน่าสนใจในการศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างลักษณะทางพันธุกรรมของจีน MDR1 กับความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทย ซึ่งอาจน้ามาใช้

เป็นขอ้มูลในคัดกรองกลุ่มผู้ท่ีมีความเสี่ยงตอ่การเกิดมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทยได้ 
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วิธีการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาแบบ case-control study คัดเลือกอาสาสมัครจากผู้ท่ีเข้ารับบริการตรวจรักษา ณ โรงพยาบาลศูนย์

ขอนแก่นและโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วยอาสาสมัครจ้านวน 408 ราย 

แบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกชนิด squamous cell carcinoma (SCCA) และกลุ่มควบคุม ซึ่งเป็นสตรีสุขภาพดีท่ีไม่มี

ความผิดปกติของเซลล์บริเวณปากมดลูก จ้านวนกลุ่มละ 204 ราย โดยอาสาสมัครท้ัง 2 กลุ่มมีอายุห่างกันไม่เกิน 5 ปี 

ท้ังนี้ อาสาสมัครท้ังสองกลุ่มตอ้งไมม่ปีระวัติการเป็นมะเร็งชนดิอื่นๆ การฉายรังสี การผ่าตัดมดลูก และ/หรือ การได้รับยา

ต้านไวรัส ก่อนท้าการเก็บข้อมูล ซึ่งได้แก่ การเก็บตัวอย่างเลือดและการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของคู่นอน และประวัติการใช้ยาคุมก้าเนิด กลุ่มอาสาสมัครจะได้รับการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียด

ของโครงการ หลังจากนั้นจึงท้าการลงชื่อยินยอมในแบบฟอร์มยินยอมให้ท้าการศึกษา โดยการศึกษาในคร้ังนี้ได้ผ่านการ

รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในมนุษย ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น เลขท่ี HE 561382 

การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของจนี MDR1  

ตัวอย่างเลือดจ้านวน 3 มิลลิลิตร ท่ีเก็บจากอาสาสมัครทุกราย จะถูกน้ามาสกัดดีเอ็นเอ (genomic DNA, 

gDNA) จากเม็ดเลือดขาวโดยใช้ GF-1 Blood DNA Extraction Kit (Vivantis, USA) และจะถูกใช้ในการศึกษาความ

หลากหลายทางพันธุกรรมของจีน  MDR1 ด้วยวิธี real- time PCR ร่วมกับ Taqman probe (Applied Biosystems, USA) 

โดยมีกระบวนการของ PCR amplification ดังนี้ pre-denaturation ท่ี 95 °ซ 5 นาที ตามด้วย denaturation ท่ี 95 °ซ  

15 วินาที และ annealing and extension ท่ี 60°ซ 60 วินาที จ้านวน 40 รอบ และ final extension ท่ี 60°ซ 30 วินาที  

ท้าการวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมของจีน MDR1 ในต้าแหน่ง 1236 และ 3435 ด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป  

StepOne Plus® โดย CC genotype จะมคีวามจ้าเพาะในการจับกับ FAM probe ขณะที่ TT genotype จะมคีวามจ้าเพาะ

ในการจับกับ VIC probe และ CT genotype จะมคีวามจ้าเพาะในการจับกับท้ัง FAM และ VIC probe 

การวิเคราะห์ทางสถิติ 

ใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป STATA ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยท้าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของจีน MDR1 กับความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Uni- และ  

Multi- variate logistic regression ท่ีมีการค้านวณค่า Odd ratio และ 95% confidence interval (CI) และใช้โปรแกรม 

PHASE algorithm ในการวิเคราะห์ลักษณะ diplotype ของจีน MDR1 ในกลุ่มประชากร ท้ังนี้ ก้าหนดให้ข้อมูลมีความ

แตกตา่งกันอย่างมนีัยส้าคัญทางสถิติเมื่อ p < 0.05 
 

ผลการศึกษา 
ตารางท่ี 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะจีโนไทป์ของจีน MDR1 ในต้าแหนง่ 1236 ร่วมกับ 3435 กับ

ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก  อย่างไรก็ตาม การศึกษาในคร้ังนี้ ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความ

หลากหลายทางพันธุกรรมในต้าแหนง่ 1236 ร่วมกับ 3435 กับความเสี่ยงตอ่การเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทยอย่าง

มนีัยส้าคัญทางสถิติ (p > 0.05) 

เมื่อท้าการวิเคราะห์ลักษณะ diplotype ของจีน MDR1 ในต้าแหน่ง 1236 ร่วมกับ 3435 พบว่า ลักษณะ 

diplotype ท่ีพบมากท่ีสุด ท้ังในกลุ่มควบคุมและกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก คือ diplotype  แบบ T-T คิดเป็นร้อยละ 

40.44 และ 41.42 ตามล้าดับ เป็นท่ีน่าสนใจว่า การศึกษาในคร้ังนี้ พบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ diplotype  



 
 

Proceedings  

179 

ในต้าแหน่ง 1236 ร่วมกับ 3435 กับความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทย โดยความเสี่ยงต่อการเกิด

มะเร็งปากมดลูกจะเพิ่มขึ้น  2.2 เท่า ในสตรีท่ีมีลักษณะ diplotype แบบ C-T เมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะ diplotype 

แบบ C-C (OR = 2.18, 95% CI : 1.28-3.73, p = 0.002) ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่าง MDR1 genotypes (1236-3435) กับความเสี่ยงตอ่การเกิดมะเร็งปากมดลูก 

MDR1 (C1236T) 

genotype 

MDR1 (C3435T) 

genotype 

Control 

n (%) 

Case 

n (%) 

Crude OR 

[95%CI, p] 

Adjusted ORa 

[95%CI, p] 

 

CC 

 

CC 
13 

(56.52) 

9 

(37.50) 
1 1 

CT 
5 

(21.74) 

3 

(12.50) 

0.87 

[0.16-5.94, 0.604] 

0.55 

[0.06-4.86, 0.589] 

TT 
5 

(21.74) 

12 

(50.00) 

3.47 

[0.76-16.85, 

0.065] 

2.37 

[0.43-13.01, 0.320] 

CT+TT 
10 

(43.48) 

15 

(62.50) 

2.17 

[0.58-8.17, 0.191] 

1.49 

[0.33-6.77, 0.608] 

CT 

CC 
24 

(25.81) 

28 

(28.00) 
1 1 

CT 
53 

(56.99) 

48 

(48.00) 

1.06 

[0.51-2.19, 0.872] 

1.00 

[0.35-2.82, 0.994] 

TT 
16 

(17.20) 

24 

(24.00) 

1.75 

[0.70-4.40, 0.186] 

1.32 

[0.37-4.74, 0.670] 

CT+TT 
69 

(74.19) 

72 

(72.00) 

1.22 

[0.61-2.42, 0.545] 

1.08 

[0.40-2.91, 0.883] 

TT 

CC 
14 

(16.67) 

14 

(16.67) 
1 1 

CT 
39 

(46.43) 

33 

(39.29) 

0.85 

[0.32-2.22, 0.708] 

0.93 

[0.27-3.22, 0.915] 

TT 
31 

(36.90) 

37 

(44.04) 

1.19 

[0.45-3.16, 0.694] 

1.49 

[0.43-5.19, 0.530] 

CT+TT 
70 

(83.33) 

70 

(83.33) 

1.00 

[0.41-2.45, 1.000] 

1.17 

[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) กับความเสี่ยงตอ่การเกิดมะเร็งปากมดลูก 

MDR1 

1236-3435 

Case 

n (%) 

Control 

n (%) 

ORa 

[95%CI, p] 

C-C as standard 

ORb 

[95%CI, p] 

in diplotype pair 

C-C 
83 

(20.34) 

107 

(26.23) 
1 

1 

C-T 
61 

(14.95) 

36 

(8.82) 

2.18 

[1.28-3.73, 0.002*] 

2.18 

[1.28-3.73, 0.002*] 

T-C 
95 

(23.29) 

100 

(24.51) 

1.22 

[0.80-1.87, 0.322] 

1 

T-T 
169 

(41.42) 

165 

(40.44) 

1.32 

[0.91-1.92, 0.128] 

1.08 

[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] โดยความหลากหลายทางพันธุกรรมท่ี

พบว่ามีความส้าคัญและได้รับการศึกษาในประชากรหลายเชื้อชาติ คือความหลากหลายทางพันธุกรรมในต้าแหน่ง 

3435 [2, 14, 15] ท้ังน้ี ยังพบวา่ความหลากหลายทางพันธุกรรมในต้าแหนง่ 3435  มปีฏสิัมพันธ์กับความหลากหลาย

ทางพันธุกรรมในต้าแหน่งอื่นๆ เช่น 1236 และ/หรือ 2677 ท่ีส่งผลต่อการท้างานของ P-gp และมีผลต่อความไว 

ในการเกิดมะเร็งในแต่ละบุคคล [16, 17] ซึ่งการวิเคราะห์ลักษณะ diplotype อาจช่วยให้สามารถอธิบายกลไกการ

เปลี่ยนแปลงความไวในการเกิดโรคมะเร็งได้ชัดเจนยิ่งขึน้ อย่างไรก็ตาม การศึกษาความสัมพันธ์ของความหลากหลาย

ทางพันธุกรรมของจีน MDR1 ร่วมกันใน 2 ต้าแหน่ง คือ ในต้าแหน่ง 1236 และ 3435 กับความเสี่ยงตอ่การเกิดมะเร็ง

ปากมดลูกในสตรีไทยยังไม่ชัดเจน ดังนั้น การศึกษาในคร้ังนี้ 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  

ท่ีพบความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมของจีน MDR1 ในต้าแหนง่ 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 ท่ีพบมากท่ีสุดในประชากรไทย ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะ diplotype ท่ีพบในประชากร  Asian  

กลุ่มอื่น [21] และแตกตา่งจากประชากรในกลุ่ม Caucasian และ African [2] ซึ่งแสดงให้เห็นวา่ลักษณะ diplotype ของจีน 
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MDR1 มีความเกี่ยวข้องกับความแตกต่างของเชื้อชาติ นอกจากนี้เป็นท่ีน่าสนใจว่า ลักษณะ diplotype แบบ C-T  

มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกในประชากรไทยอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.05)  

เมื่อเทียบกับลักษณะ diplotype แบบ C-C ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษาก่อนหน้านี้  ท่ีพบวา่ การมอีัลลีน T ในต้าแหนง่  3435 

จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเมื่อเทียบกับอัลลีน C [22, 23] ท้ังนี้ กลไกท่ีเกี่ยวข้องกับการเพิ่มความเสี่ยงของ 

การเกิดมะเร็ง อาจเกิดจากความหลากหลายทางพันธุกรรมในต้าแหน่งดังกล่าว ส่งผลให้มีระดับการแสดงออกของ  

P-gp ท่ีลดลง ท้าให้ไม่สามารถขับสารพิษและสารก่อมะเร็งออกจากเซลล์ได้อย่างเพียงพอ จึงเกิดการสะสมของ  

การก่อมะเร็งภายในเซลล์มากขึ้น และท้าให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในท่ีสุด [6, 24, 25] นอกจากนี้ 

ยังมกีารศกึษาที่ได้รายงานวา่ ลักษณะ haplotype ท่ีเกิดจากปฏสิัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมของจีน 

MDR1 ในต้าแน่ง 1236, 2677 และ 3435 จะท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับสังเคราะห์โปรตีน  

P-gp เช่น co-translational folding รวมถึงการแทรกตัวของโปรตีน P-gp ไปยังบริเวณผิวเซลล์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการท้างานของ P-gp และอาจท้าให้เพิ่มความเสี่ยงตอ่การเกิดมะเร็งได้ [17] 

 ดังนัน้ การศึกษาในคร้ังน้ี แสดงให้เห็นว่า ลักษณะ diplotype ของจีน MDR1 มคีวามสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อ

การเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทย ดังนั้นการตรวจหาลักษณะทางพันธุกรรมของจีนดังกล่าว จึงอาจใช้เป็นแนวทาง

ในการตรวจหาผู้ท่ีมีความไวต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูก ซึ่งจะเป็นกลยุทธ์ในการป้องกันและลดความเสี่ยงของ  

การเกิดมะเร็งปาดมดลูกในสตรีไทยตอ่ไป 
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การสกัดไมโครอาร์เอ็นเอจากเลือดท่ีผสมเฮปพารินเพื่อท าการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ไมโครอาร์เอ็นเอด้วย real-time PCR 

Optimization of microRNAs extraction from heparinized whole bloods for miRNA 

quantitation by real-time PCR 
 

สุกัญญา ค้าหมั่นทูล1,2* เกียรตไิชย ฟักศรี1,2 วิภา รีชัยพิชิตกุล3 และ วิเศษ นามวาท1,2 

Sukanya Khammanthoon1,2* Kiatichai Faksri1,2 Wipa Reechaipichitkul3 Wises Namwat1,2 

บทคัดย่อ 

 ไมโครอาร์เอ็นเอ (microRNAs) เป็นหนึ่ ง เค ร่ืองหมายโมเลกุล (biomarker) ท่ีส้าคัญส้าหรับการหา

ความสัมพันธ์กับโรคต่าง ๆ เชน่ วัณโรคหรือมะเร็ง แต่การสกัด microRNAs ด้วยวิธีท่ัวไปจากเลอืดท่ีผสมสารกันเลือด

แข็งชนดิ heparin จะปนเป้ือนดว้ยสารรบกวนท่ีหลีกเลี่ยงได้ยาก เป็นผลให้การตรวจวัดดว้ยวธีิเรียลไทมพ์ซีีอาร์ (Real-

time Polymerase Chain Reaction) ลดประสิทธิภาพลง การศึกษานี้ตอ้งการลดการรบกวนของ heparin โดยใช้ชุดสกัด 

microRNAs แบบคอลัมน์ร่วมกับการใช้เอนไซม์อีก 2 ชนิด คือเอนไซม์ DNase I กับเอนไซม์ heparinase II ท่ีมาจาก

แบคทีเรียชนิด Flavobaterium heparinase เพื่อก้าจัดสารไม่พึงประสงค์ท่ีปนเป้ือนในระบบ เช่น ดีเอ็นเอ, heme, 

Immunoglobulin G และ heparin ผลการศึกษาทดลองพบวา่สามารถลดประสิทธิภาพของสารยับยั้ง PCR และสามารถ

ตรวจวัดระดับการแสดงออกของ microRNAs เป้าหมายได้ (Cycle threshold value = 16-24) 

ค าส าคัญ:  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 (specific-

TB 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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Whole blood total RNAs Plasma total Cellular total 

cDNA preparation for real-time 

Quantitative real-time PCR 
(Taqman®) by 7500 fast real-time PCR 

Result analysis 

miR-16 gene expression 

level 

Heparinized whole blood 
Heparinized cells 

Heparinized plasma 

Cellular RNA (A-1) 

Plasma RNA (A-2) 

Whole blood RNA 

(group B) 

+ heparinase II 

RNA preparation for Reverse Transcription  

Reverse Transcription 
(Taqman® MicroRNA Reverse Transcription Kit) 

miR-16 target gene 

(RT) 

RNA-2 

1st Treatment 

(Dnase I enzyme)  

1st total RNAs measurement  
By spectrophotometer (Nanodrop 2000) 

2nd total RNAs measurement 
By spectrophotometer (Nanodrop 2000) 

Co-treatment 

(Dnase I and heparinase II 

enzyme) 

(Pre-RT) 

RNA-1 

37 ºC (4 hours) 

Group B 

Human heparinized whole 

Group A 

Sample Collection (500 µl)  

QuantiFERON TB-Gold In-Tube (QFT-GIT®): (heparinized human whole blood) 

 

 

250 µl 250 µl 

Centrifuge (3,500 rpm), 10 min 

Blood cells (A-1) Plasma (A-2) 

RNA extraction 

By column purification (MiRNeasy Mini Kit®) 
Add Erythrocyte Lysis Buffer  

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). 
 

 
 

 
 

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).  

Figure 2 secondary structure and sequence conservation of microRNA-16 (miR-16) 
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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). 
  

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

Pre-heparinase II enzyme treatment 

Figure Samples miR-16 Cycle threshold (CT) 

3A Nil-cells                   (NC) 17.96 

Nil-plasma               (NP) undetermined 

Antigen-cells             (AC) 16.98 

Antigen-plasma         (AP) undetermined 

3B 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) 

3A 

3B 
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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 19.60 

Plasma 41.98 

Whole blood 18.50 
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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).       
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 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. 

Figure 5 Validation of quantitative real-time PCR detection of hsa-miR-16 expression 

after heparinase II pretreatment. 

4B 
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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 พิพัฒน์วณชิชา1* นัยนา พิพัฒน์วณิชชา1 และ พรชัย จูลเมตต์1 

Thanapon Piphatvanitcha1* Naiyana Piphatvanitcha1 and Pornchai Jullamate1 

บทคัดย่อ 

 การวจิัยมวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความกลัวการหกล้ม และปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้ม 

ของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุโรคเบาหวาน จ้านวน 115 คน ท่ีมารับบริการในคลินิก

โรคเบาหวาน โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต้าบล ในเขตอ้าเภอเมอืง จังหวัดชลบุรี โดยการสุ่มตัวอยา่งแบบแบ่งช้ันและ

การสุ่มอย่างง่าย เคร่ืองท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์ส่วนบุคคล แบบประเมินความกลัวการหกล้มฉบับ

ภาษาไทย เครื่องมือทดสอบการรับความรู้สึกบริเวณฝ่าเท้า และการทดสอบการก้าวเดินของผู้สูงอายุ วเิคราะห์ขอ้มูล

โดยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สเปียร์แมน แรงค์ ออเดอร์ และ

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียล ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความกลัวการหกล้ม ร้อยละ 53.90 

ความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัวมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่้า และภาวะปลายประสาทเสื่อมมี

ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่้ากับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวานอย่างมนีัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 ส่วนประสบการณ์การหกล้มมีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวานอยา่งไมม่นีัยส้าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 บุคลากรด้านสุขภาพควรให้ความส้าคัญกับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน 

โดยเฉพาะผู้ท่ีมีการก้าวเดินและการทรงตัวไม่ดี และมีภาวะปลายประสาทเสื่อม โดยผลการวิจัยสามารถน้าไปใช้เป็น

ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแนวปฏิบัติหรือโปรแกรมการพยาบาล เพื่อส่งเสริมความมั่นใจในการท้ากิจกรรมของ

ผู้สูงอายุโรคเบาหวาน 

ค าส าคัญ:  ปัจจัย, ความกลัวการหกลม้, ผู้สูงอายโุรคเบาหวาน 
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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     
 

บทน า 
 ปัจจุบันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาส้าคัญทางสาธารณสุข โดยองค์การอนามัยโลกได้ให้ความส้าคัญกับการ

ป้องกันและควบคุม 4 กลุ่มโรคหลัก ซึ่งโรคเบาหวานเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคนั้น (ส้านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2559) 

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2556 พบว่า ผู้สูงอายุไทยเป็นโรคเบาหวาน ร้อยละ 18.2 (มูลนิธิ

สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย. 2557) ท้ังนี้การเปลี่ยนแปลงตามวัยท่ีเกิดขึ้นในผู้สูงอายุร่วมกับโรคเบาหวาน ท้าให้

ผู้สูงอายุมีความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัวบกพร่อง จึงเสี่ยงต่อการหกล้มเพิ่มขึ้น 2.5 เท่า การศึกษาใน

ประเทศอิหร่าน พบว่า ผู้สูงอายุโรคเบาหวานมีประสบการณ์การหกล้มในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมาสูงกว่าผู้สูงอายุท่ีไม่ได้เป็น

โรคเบาหวาน (Taheri, Moradinazar, Mottlagh, & Najafi, 2015) ส่วนผู้สูงอายุโรคเบาหวานในประเทศมาเลเซีย  

มีประสบการณ์การหกล้ม ร้อยละ 18.8 (Azidah, Hasniza, & Zunaina, 2012) และผู้สูงอายุโรคเบาหวานท่ีอาศัยอยู่ใน

ชุมชนชนบทมีการหกล้มร้อยละ 43.7 (Quandt et al., 2006 cited in Azidah et al., 2012) การหกล้มท่ีเกิดขึ้นมีผลกระทบ

ตอ่สุขภาพร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในผู้สูงอายุโรคเบาหวานนัน้หากมแีผลหรือได้รับบาดเจ็บ

ท่ีรุนแรงจากการหกล้มจะต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวมากขึ้น เนื่องจากการหายของแผลช้า และเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 

(MacGilchrist et al., 2010) ส่งผลให้ผู้สูงอายุโรคเบาหวานมีความกลัวการหกล้ม โดยมีการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุ

โรคเบาหวานมีความกลัวการหกล้ม ร้อยละ 24.2 (Bruce, Hunter, Peters, Davis, & David, 2015) ซึ่งร้อยละ 82 มีความ

กลัวการหกล้มอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก (Kelly et al., 2013) และผู้สูงอายุโรคเบาหวานท่ีมีภาวะปลายประสาท

เสื่อมร้อยละ 66 มคีวามกลัวการหกล้ม (Powell, Carnegie, & Burke, 2006)  

 ถึงแม้ว่า ผู้สูงอายุท่ีกลัวการหกล้มจะท้ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันการหกล้ม แต่ความ

กลัวการหกล้มในผู้สูงอายุโรคเบาหวานนั้นจะท้าให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกไม่มั่นใจ มีความรู้สึกถึงอันตราย จึงพยายาม

หลีกเลี่ยงการท้ากิจกรรมต่าง ๆ และจ้ากัดการเคลื่อนไหว ซึ่งจะส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว ได้แก่ การท้างานของ

หัวใจ ปอด กระเพาะอาหารและล้าไส้ท้างานลดลง การเผาผลาญอาหารผิดปกต ิสูญเสียมวลกระดูก เสี่ยงตอ่การเกิดแผล
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กดทับ กล้ามเนื้อลีบ การไหลเวียนเลือดและน้้าเหลืองลดลง อาจเกิดภาวะความดันโลหิตต้่าขณะเปลี่ยนท่า ร่างกายมี

ความทนต่อกลูโคสบกพร่อง และดื้อต่ออินซูลิน ท้าให้ไม่สามารถควบคุมระดับน้้าตาลในเลือดได้ (ประเสริฐ อัสสันตชัย, 

2552; Eliopoulos, 2014) Stephens, 2009) สอดคล้องกับผลการวิจัย ท่ีพบว่า การลดกิจกรรมทางกายเป็นจ้านวน 14 วัน 

มีผลท้าให้ร่างกายมีความไวต่ออินซูลินลดลง และมีระดับน้้าตาลในเลือดเพิ่มขึ้น (Breen et al., 2013 cited in Tanner, 

2015) นอกจากนี้ การท่ีผู้สูงอายุจ้ากัดการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน เนื่องจาก กลัวการหกล้ม ท้าให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะ

ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด และถ้าหากลิ่มเลือดนี้หลุดไปอุดตันหลอดเลือดท่ีไปเลี้ยงอวัยวะท่ีส้าคัญต่าง ๆ เช่น หัวใจ 

ปอด และสมอง จะท้าให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ (Lin, Moseley, & Refshauge, 2009) 

 จะเห็นได้ว่า ความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวานส่งผลเสียหลายประการ ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับ

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวานจึงมีความจ้าเป็น อย่างไรก็ตาม จากการทบทวน

วรรณกรรมเกี่ยวกับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุท้ังในและตา่งประเทศ ไมพ่บการศกึษาเกี่ยวกับความกลัวการหกล้ม

ของผู้สูงอายุโรคเบาหวานในประเทศไทย วรรณกรรมท่ีพบ 6 เร่ือง เป็นการศึกษาในต่างประเทศท้ังหมด (Bruce et al., 

2015; Kelly et al., 2013; Moreira et al., 2016; Pinheiro, Vilaca, & Carvalho, 2015; Shtofmakher, Kilfoil, Rozenstrauch, 

Rothstein, & Weintraub, 2016; Tanner, 2015) ผู้วิจัยจึงทบทวนการศึกษาความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ใน

ชุมชนของประเทศไทยและต่างประเทศ พบปัจจัยท่ีอาจเกี่ยวข้องกับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุ ได้แก่ 

ความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัว ภาวะปลายประสาทเสื่อม และประสบการณ์การหกล้ม โดยผลการศึกษานี้

สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล หรือโปรแกรมการพยาบาลท่ีเหมาะสมกับ

ผู้สูงอายุโรคเบาหวาน เพื่อส่งเสริมความมั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการจ้ากัดกิจกรรม

ของผู้สูงอายุ ลดภาวะพึ่งพาของผู้สูงอายุและเพิ่มคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความกลัวการหกลม้ของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน 

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัว ภาวะปลายประสาทเสื่อม 

และประสบการณ์การหกล้มกับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน 
 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัวมีความสัมพันธ์ทางลบกับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุ

โรคเบาหวาน 

 2. ภาวะปลายประสาทเสื่อมมคีวามสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน 

 3. ประสบการณ์การหกล้มมีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความกลัวการหกล้ม (Fear of falling) หมายถึง การรับรู้ระดับความมั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมประจ้าวันของ

ผู้สูงอายุโรคเบาหวาน โดยไมเ่กิดการหกล้มอยูใ่นระดับต่้า (Tinetti et al., 1990) ประเมนิได้จากแบบประเมินความกลัวการ

หกล้มฉบับภาษาไทย (The Thai modified falls efficacy scale [TMFES]) ท่ีผู้วิจัยแปลเป็นภาษาไทยจากแบบประเมินความ

กลัวการหกล้ม (The Modified Falls Efficacy Scale [MFES]) ของ Hill, Schwarz, Kalogeropoulos, and Gibson (1996) 

 ความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัว (Gait & balance ability) หมายถึง ความสามารถในการรักษา

สมดุลของร่างกายให้อยูบ่ริเวณฐานรับน้้าหนักของร่างกายของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ประเมินโดยการทดสอบการก้าว
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เดินของผู้สูงอายุ (Timed Up & Go Test [TUG]) ท่ี Piphatvanitcha (2006) แปลและดัดแปลงมาจากการทดสอบการ

ก้าวเดินของ Podsiadlo and Richardson (1991)  

 ภาวะปลายประสาทเสื่อม (Diabetic peripheral neuropathy) หมายถึง การรับรู้ความรู้สึกผิดปกติบริเวณฝ่า

เท้าของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน เมื่อตรวจด้วยเคร่ืองมือทดสอบการรับความรู้สึกบริเวณฝ่าเท้า ขนาดแรงกด 10 กรัม 

(Semmes-Weinstien monofilament) (กรมการแพทย,์ 2555 อา้งถึงใน อรรถสิทธ์ิ ศรีสุบัต ิและคณะ, 2558)  

 ประสบการณ์การหกล้ม (Fall experience) หมายถึง จ้านวนนับเป็นคร้ังของการหกล้มในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา 

ของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ซึ่ง การหกล้ม หมายถึง การเคยเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่ได้ตั้งใจหรือเกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด  

โดยท้าให้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสพื้นหรือสิ่งของท่ีอยู่ในระดับต่้ากว่า ท้ังภายในและภายนอกบ้าน  

ในท่ีนี้ไม่รวมถึงการหกล้มท่ีเกิดจากโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีแตก ตีบ หรือตัน การถูกรถชน การเป็นลม และการถูก

ท้ารา้ยร่างกาย (Piphatvanitcha, 2006) ประเมินได้จากแบบสัมภาษณข์้อมูลสว่นบุคคลที่ผู้วิจัยสร้างขึน้ 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวจิัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชงิบรรยายความสัมพันธ์ (Correlation descriptive research)  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ท้ังเพศชายและเพศหญิง ท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น

โรคเบาหวาน ท่ีมารับบริการในคลินิกโรคเบาหวาน ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัด

ชลบุรี ค้านวณขนาดของกลุ่มตัวอยา่งด้วยโปรแกรม G*power 3.1.9.2 โดยก้าหนดสถิตกิารวเิคราะห์หาความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปร 2 ตัว (Bivariate normal model) ทดสอบความสัมพันธ์แบบทางเดียว ค่าขนาดอิทธิพล .23 ค่าอ้านาจ

การทดสอบ .08 และความเชื่อม่ันทางสถิตท่ีิระดับ .05 ค้านวณกลุ่มตัวอยา่งได้จ้านวน 115 คน คัดเลอืกกลุ่มตัวอย่าง

โดยอาศัยความนา่จะเป็นดว้ยการสุม่แบบแบ่งช้ัน และการสุม่อยา่งง่าย โดยก้าหนดคุณสมบัตขิองกลุม่ตัวอย่าง ดังนี้ 

 1. สามารถฟัง และสื่อสารภาษาไทยได้เข้าใจ 

 2. มีการรับรู้เกี่ยวกับบุคคล เวลา สถานท่ีปกติ ประเมินโดยใช้แบบทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องต้น  

ฉบับภาษาไทย (Mini – Mental State Examination – Thai 2002 [MMSE-Thai 2002]) ส้าหรับผู้ท่ีไม่ได้เรียนหนังสือ  

ได้คะแนนตัง้แต ่14 คะแนนขึ้นไป ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้คะแนนตัง้แต ่17 คะแนนขึ้นไป และผู้ท่ีเรียนสูงกวา่ระดับ

ประถมศึกษาได้คะแนนตัง้แต ่22 คะแนนขึ้นไป 

 3. สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี ประเมินโดยใช้แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร ประจ้าวัน

ของผู้สูงอายุ (The Modified Barthel Activities Daily Living Index) โดยมีคะแนนตัง้แต ่12 คะแนนขึ้นไป 

 4. ได้รับการวนิจิฉัยจากแพทยว์า่เป็นโรคเบาหวานตัง้แต ่3 ปีขึน้ไป 

 5. ไมม่อีาการหรืออาการแสดงของการเจ็บป่วยแบบเฉียบพลันหรือรุนแรงในระบบตา่ง ๆ ของร่างกาย ตลอด

ระยะเวลาของการเข้าร่วมการวจิัย   

 6. สามารถลุกเดินได้ด้วยตนเอง  

 7. มอีาการ และอาการแสดงของโรคคงที่ ไมม่อีาการเฉียบพลันจากโรคที่เป็นอยู่ 
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 เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวิจัย 

 1. เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการคัดกรองกลุม่ตัวอย่าง  

  1.1 แบบทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องต้นฉบับภาษาไทย (Mini-Mental State Examination-Thai 2002) เป็น

แบบประเมินเกี่ยวกับการทดสอบความสามารถของผู้สูงอายุ พัฒนามาจาก MMSE ท่ีสร้างโดย Folstein, Folstein, and 

McHugh (1975) โดยคณะกรรมการจัดท้าแบบทดสอบสภาพสมองฉบับภาษาไทย (สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, 2542) 

ประกอบด้วย 11 กิจกรรม การให้คะแนนในแตล่ะกิจกรรมจะแตกต่างกันออกไปตามความยากง่าย คะแนนความสามารถ

ในการท้าแบบทดสอบนี้สัมพันธ์กับพื้นฐานความรู้ คะแนนเต็มของแบบทดสอบจึงมีค่าไม่เท่ากันเมื่อใช้ทดสอบบุคคลท่ีมี

ระดับการศึกษาแตกต่างกัน ผ่านการทดลองใช้กับผู้สูงอายุ และทดสอบความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีการวัดซ้้า และค้านวณหา

ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาครอนบาคได้เท่ากับ .97 (รัชดาภรณ์ หงส์ทอง และศริิพันธ์ุ สาสัตย,์ 2558) 

 1.2 แบบประเมนิความสามารถในการปฏบัิตกิิจวัตรประจ้าวัน (The Modified Barthel Activities Daily Living Index 

[BAI]) เป็นแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวันของผู้สูงอายุ โดยใช้ในการประเมินความสามารถในเชงิ

ปฏิ บัติ ของผู้ สู งอายุ ไทย ปรับปรุงและพัฒนาโดย  Jitapunkul, Kamolratanakul, Chandraprasert, and Bunnag (1994) 

ประกอบด้วยค้าถาม 10 ข้อ เกี่ยวกับความสามารถในการปฏบัิตกิิจวัตรประจ้าวัน 10 กิจกรรม ผ่านการทดลองใชก้ับผูสู้งอายุ 

และทดสอบความเชื่อมั่นโดยใช้วิ ธีการวัดซ้้ า และค้านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาครอนบาคได้ เท่ากับ .95  

(รัชดาภรณ์ หงส์ทอง และศิริพันธ์ุ สาสัตย์, 2558) ลักษณะค้าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า ตั้งแต่ 0 ถึง 3 และ 1 ถึง 3 

เรียงล้าดับตามความยากง่ายของแตล่ะกิจกรรม  

 2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 2.1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ประกอบด้วยค้าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ได้แก่ อายุ เพศ น้้าหนัก ส่วนสูง ประวัตกิารศกึษา ประสบการณ์การหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวานในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา 

ระยะเวลาการเป็นโรคเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน การรักษาท่ีได้รับ และประวัตกิารสูบบุหร่ีและดื่มสุรา 

  2.2 แบบประเมินความกลัวการหกล้มฉบับภาษาไทย (The Thai Modified Falls Efficacy Scale [TMFES])  

ใช้เพื่อประเมินระดับความมั่นใจในการท้ากิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่หกล้มของผู้สูงอายุ เป็นแบบประเมินท่ีผู้วิจัยแปลเป็น

ภาษาไทยด้วยวิธีการแปลกลับ (Back translation) ตามวิธีของ Sperber, DeVallis and Boehlecke (1994 cited in Sperber, 

2004) จากแบบประเมนิความกลัวการหกล้ม (The Modified Falls Efficacy Scale [MFES]) ของ Hill et al. (1996) ท่ีดัดแปลง

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  ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเท่ียงตรงของการ

แปลภาษา พบวา่ คะแนนเฉลี่ยความใกล้ของการใช้ภาษา ได้เท่ากับ 1.79 และคะแนนเฉลี่ยความใกล้เคียงของการตีความ 

ได้เท่ากับ 1.63 ซึ่งเป็นค่าท่ียอมรับได้ เนื่องจาก คะแนนเฉลี่ยปกติอยู่ระหว่าง 1.00-3.00 Sperber, et al., (1994 cited in 

Sperber, 2004) ลักษณะค้าตอบ เป็นแผนภาพแสดงระดับ (Visual analog) จ้านวน 10 ระดับ ตั้งแต ่0 ถึง 10 โดย 0 คือ ไม่

มั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมโดยไม่หกล้มเลย และ 10 คือ มั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมโดยไม่หกล้มอยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยคะแนนมาก หมายถึง การรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบัตกิิจกรรมต่าง ๆ โดยไมห่กล้มอยูใ่นระดับสูง หรือ

มีความกลัวการหกล้มอยู่ในระดับต่้า ส่วนคะแนนน้อย หมายถึง การรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติกิจกรรม

ตา่ง ๆ โดยไมห่กล้มอยูใ่นระดับต่้า หรือมคีวามกลัวการหกล้มอยูใ่นระดับสูง แบบประเมนินี้ผ่านการน้ามาใชก้ับผู้สูงอายุท่ี

มแีละไมม่ปีระวัติการหกล้มท่ีอาศัยอยูใ่นชุมชน ประเทศออสเตรเลีย จ้านวน 179 คน ค้านวณหาค่าความเท่ียงโดยการค่า

สัมประสิทธ์ิอัลฟาครอนบาค ได้เท่ากับ .95 และหาค่าความเชื่อมั่นภายใน ได้เท่ากับ .93 (Hill et al., 1996) ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้
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ไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุโรคเบาหวานท่ีมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 30 ราย และค้านวณหาค่าความเท่ียง

ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาครอนบาค ได้เท่ากับ .92  

 2.3 การทดสอบการก้าวเดินของผู้สูงอายุ (Timed up & go test) เป็นการประเมินความสามารถในการ

ก้าวเดินและการทรงตัวของผู้สูงอายุในขณะเคลื่อนไหวร่างกายของ Piphatvanitcha (2006) ท่ีได้แปลและดัดแปลงมา

จากแบบทดสอบการก้าวเดินของ Podsiadlo and Richardson (1991) โดยให้ผู้สูงอายุนั่งเก้าอี้และวางมือท้ังสองข้างไว้ท่ี

วางแขน เมื่อออกค้าสั่ง “เดิน” ให้ผู้สูงอายุลุกขึ้นจากเก้าอี้ แล้วเดินไปข้างหน้าเป็นระยะทาง 3 เมตร แล้วเดินวน

กลับมานั่งท่ีเก้าอี้ตัวเดิม ประเมินผลโดยบันทึกเวลาท้ังหมดท่ีใช้ในการเคลื่อนไหวเป็นวินาที ในท่ีนี้เป็นการประเมิน

เพียงคร้ังเดียว โดยเวลา 7-10 วินาที หมายถึง ผู้สูงอายุมีความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัวดี เวลา 11-19 

วินาที หมายถึง ผู้สูงอายุมีความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัวปานกลาง และเวลา 20 วินาทีขึ้นไป หมายถึง 

ผู้สูงอายุมีความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัวต่้า (Piphatvanitcha, 2006) ท้ังนี้ผู้วิจัยได้น้าไปทดลองใช้กับ

ผู้สูงอายุโรคเบาหวานท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 30 ราย โดยวิธีการวัดซ้้า และค้านวณหาค่า

ความเท่ียงด้วยการวเิคราะห์คา่สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สเปียร์แมน แรงค์ ออเดอร์ ได้เท่ากับ .90 

 2.4 การตรวจภาวะปลายประสาทเสื่อม เป็นการตรวจการรับความรู้สึกบริเวณฝ่าเท้าของผู้สูงอายุ

โรคเบาหวาน ซึ่งแนวทางเวชปฏิบัติส้าหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2551 แนะน้าให้ตรวจด้วยเคร่ืองมือทดสอบการรับ

ความรู้สกึบริเวณฝ่าเท้า (Semmes-Weinstein Monofilament [SWMN]) ขนาดแรงกด 10 กรัม (อรรถสิทธ์ิ ศรีสุบัต ิและ

คณะ, 2558) จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของ Dros et al. (2009) พบว่า เมื่อน้าเคร่ืองมือทดสอบ 

การรับความรู้สึกบริเวณฝ่าเท้า ขนาดแรงกด 10 กรัม ไปทดลองใช้กับผู้ท่ีเป็นโรคเบาหวาน ท้ังเพศชายและเพศหญิง 

พบว่า มีค่าความไว (Sensitivity) อยู่ระหว่าง 41%-93% และมีค่าความจ้าเพาะ (Specificity) อยู่ระหว่าง 68%-100%  

ในงานวิจัยนี้ใช้การตรวจ 4 จุด ตามแนวปฏิบัติของ American Diabetes Association [ADA] (2016) และสมาคม

โรคเบาหวานแห่งประเทศไทย (2557) ในขณะตรวจให้ผู้สูงอายุหลับตาและใช้เคร่ืองมือทดสอบการรับความรู้สึก

บริเวณฝ่าเท้ากดลงให้ตั้งฉากกับผิวหนังทีละต้าแหน่ง โดยกดให้เคร่ืองมือทดสอบการรับความรู้สึกบริ เวณฝ่าเท้างอ

เป็นตัว C แล้วกดค้างไว้ 1-1.5 วินาที และเอาออก จากนั้นสอบถามผู้สูงอายุว่า มีความรู้สึกว่า มีเคร่ืองมือทดสอบ 

การรับความรู้สึกบริเวณฝ่าเท้ามาแตะหรือไม่ ทั้งนี้ตรวจต้าแหน่งละ 3 คร้ัง โดยแบ่งเป็นการตรวจจริง 2 คร้ัง  

และการตรวจหลอก 1 คร้ัง หากในแต่ละต้าแหน่งผู้สูงอายุสามารถตอบได้ถูกต้องจ้านวน 2 ใน 3 คร้ัง แสดงว่า ยังมี

การรับความรู้สกึปกตอิยู่ แตห่ากตอบได้ถูกตอ้งเพยีง 1 ใน 3 ครัง้ หรอืตอบไมถู่กต้องเลย แสดงวา่ มกีารรับความรู้สกึ

ผิดปกติ (กรมการแพทย์, 2555 อ้างถึงใน อรรถสิทธ์ิ ศรีสุบัติ และคณะ, 2558) ซึ่งในท่ีนี้หากตรวจพบความผิดปกติ

แม้เพียงต้าแหน่งเดียว แปลว่า มีภาวะปลายประสาทเสื่อม ซึ่งผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ  

โดยการหาค่าความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมิน ซึ่งท้าการทดสอบกับผู้สูงอายุโรคเบาหวานท่ีมีลักษณะคล้ายกับกลุ่ม

ตัวอยา่ง จ้านวน 10 ราย วิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ันระหว่างผู้ประเมินด้วยสถติแิคปปา ได้เท่ากับ 1  

 วิธีด าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 งานวิจัยน้ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยบูรพา เมื่อวันท่ี 14 มนีาคม พ.ศ. 2560 รหัสรับรองจริยธรรมการวจิัยเลขท่ี 08-02-2560 ท้ังนี้ ผู้วิจัยได้ขอ

อนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากสาธารณสุขอ้าเภอ จังหวัดชลบุรี และผู้อ้านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลแต่ละ

แห่ง เมื่อได้รับอนุญาตแล้วผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอยา่งเพื่อขอความร่วมมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยชี้แจงวัตถุประสงค์

ของการวิจัย ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ประโยชน์ของการวิจัย และสิทธิในการปฏิเสธหรือถอนตัวออกจากการวิจัย 

พร้อมท้ังให้กลุ่มตัวอย่างลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย จากนั้นด้าเนินการคัดกรองกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติท่ี
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ก้าหนดไวแ้ละเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และตรวจภาวะปลายประสาทเสื่อม แล้วน้าไปวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป โดยวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้สูงอายุ ความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัว 

ภาวะปลายประสาทเสื่อม ประสบการณ์การหกล้ม และความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ด้วยการแจกแจง

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน พร้อมท้ังตรวจสอบข้อมูลตามข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติ

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน พบว่า ข้อมูลมีการกระจายแบบไม่เป็นโค้งปกติ จึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ

ในการก้าวเดินและการทรงตัว และประสบการณ์การหกล้มกับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน โดยการหา

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สเปียร์แมน แรงค์ ออเดอร์ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะปลายประสาทเสื่อมกับ

ความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบพอยท์ไบซีเรียล 
 

ผลการศึกษา 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลสว่นบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

 ข้อมูลส่วนบุคคล พบวา่ กลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่มอีายุอยูใ่นชว่ง 60 - 69 ปี (ร้อยละ 51.30) มอีายุเฉลีย่ 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) เคยมแีผลท่ีเท้า (ร้อยละ 52.20) ไมม่ภีาวะแทรกซ้อนทางตา (ร้อยละ 82.60) ไมม่ภีาวะแทรกซ้อนทางไต 

(ร้อยละ 97.40) รักษาโรคเบาหวานด้วยยารับประทาน (ร้อยละ 94.80) ไม่เคยสูบบุหร่ี (ร้อยละ 76.50) ไม่เคยดื่มสุรา (61.70) 

มคีวามสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัวปานกลาง (ร้อยละ 75.70) ไมม่ภีาวะปลายประสาทเสื่อม (ร้อยละ 66.10) และไม่

เคยหกล้ม (ร้อยละ 51.30)  
 

ตารางที่ 1 จ้านวน และร้อยละ ข้อมูลสว่นบุคคลของกลุ่มตัวอยา่ง (n=115) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

อาย ุ(ป)ี   

       60 – 69     59 51.30 

       70 – 79 48 41.74 

       80 ปีข้ึนไป 8 6.96 

      x̄  = 69.52, SD = 6.30   

เพศ   

       หญิง 83 72.20 

       ชาย 32 27.80 

ระดับการศึกษา   

       ไม่ได้เรยีน 10 8.70 

       ประถมศึกษา 94 81.70 

       มัธยมศึกษา 11 9.60 

ระยะเวลาทีเ่ป็นโรคเบาหวาน (ป)ี 

       3 – 8 ป ี

       9 – 14 ป ี

       15 – 20 ป ี     

 

55 

28 

22 

 

47.80 

24.30 

19.10 
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ตารางที่ 1 จ้านวน และร้อยละ ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ตัวอย่าง (n=115) (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

       21 – 26 ป ี 1 0.90 

       27 – 32 ป ี 4 3.50 

       33 – 38 ป ี 1 0.90 

       39 – 44 ปี 4 3.50 

      x̄  = 11.03, SD = 9.03   

ประวัตกิารมีแผลที่เท้า   

       เคยมีแผลทีเ่ท้า 60 52.20 

       ไม่เคยมแีผลทีเ่ท้า 55 47.80 

ภาวะแทรกซอ้นจากโรคเบาหวาน   

       ภาวะแทรกซอ้นทางตา         

               มีภาวะแทรกซอ้นทางตา 20 17.40 

               ไม่มีภาวะแทรกซอ้นทางตา 95 82.60 

       ภาวะแทรกซอ้นทางไต   

               มีภาวะแทรกซอ้นทางไต 3 2.60 

               ไม่มีภาวะแทรกซอ้นทางไต 112 97.40 

ชนดิยาที่ใช้รักษาโรคเบาหวาน   

       ยาฉดี 1 0.90 

       ยารบัประทาน 109 94.80 

       ยาฉดีและยารับประทาน 5 4.30 

ประวัตกิารสูบบุหรี ่   

       เคยสูบบุหรี ่ 27 23.50 

       ไม่เคยสบูบุหรี ่ 88 76.50 

ประวัตกิารดื่มสุรา   

       เคยดื่มสุรา 44 38.30 

       ไม่เคยดื่มสุรา 71 61.70 

ความสามารถในการกา้วเดินและการทรงตัว   

       ความสามารถในการกา้วเดินและการทรงตัวด ี 5 4.30 

       ความสามารถในการกา้วเดินและการทรงตัวปานกลาง 87 75.70 

       ความสามารถในการกา้วเดินและการทรงตัวต้่า 23 20.00 

ภาวะปลายประสาทเสื่อม   

       ไม่มีภาวะปลายประสาทเสื่อม 76 66.10 

       มีภาวะปลายประสาทเสือ่ม 39 33.90 

ประสบการณ์การหกล้มในรอบ 1 ปีทีผ่่านมา   

       ไม่เคยหกล้ม 59 51.30 

       เคยหกล้ม 56 48.70 
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ส่วนที่ 2 ความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายโุรคเบาหวาน  

 กลุ่มตัวอยา่งมีความกลัวการหกล้ม (ร้อยละ 53.90) โดยกจิกรรมท่ีกลุม่ตัวอย่างกลัวการหกลม้มากที่สุด คือ 

การเตรียมอาหารง่าย ๆ (x̄ = 8.20, SD = 2.37) รองลงมา คือ การขึ้นและลงจากเตียงนอน (x̄ = 8.01, SD = 2.38) 

การเดินภายในบ้านโดยรอบ (x̄ = 8.00, SD = 2.24) ตามล้าดับ ส่วนกิจกรรมท่ีกลุ่มตัวอย่างกลัวการหกล้มนอ้ยท่ีสุด 

คือ การขา้มถนน (x̄ = 6.91, SD = 2.90)  

 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัว  

ภาวะปลายประสาทเสื่อม และประสบการณ์การหกล้ม กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน 

 ผลการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า ความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัว 

มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่้า (rs = -.251, p = .003) และภาวะปลายประสาทเสื่อมมีความสัมพันธ์ทางบวกใน

ระดับต่้า (rpb = .294, p = .001) กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวานอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 ส่วนประสบการณ์การหกล้มมีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน อย่างไม่ 

มนีัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (rs = .087, p = .357)    
 

วิจารณแ์ละสรุปผล 

 สรุปผลการศกึษา 

 การวจิัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชงิบรรยายความสัมพันธ์ มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความกลัวการหกล้มและปัจจัย

ท่ีมีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน โดยผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

อายุอยู่ในช่วง 60-69 ปี ร้อยละ 51.30  เป็นเพศหญิงร้อยละ 72.20 กลุ่มตัวอย่างมีความกลัวการหกล้มร้อยละ 

53.90 เมื่อวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์พบว่า ความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัวมีความสัมพันธ์ทางลบใน

ระดับต่้า และภาวะปลายประสาทเสื่อมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่้า กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุ

โรคเบาหวานอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนประสบการณ์การหกล้มมีความสัมพันธ์กับความกลัว 

การหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวานอย่างไม่มนีัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากการศกึษาและการวเิคราะหข์้อมูล สามารถน้ามาใชอ้ภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ และสมมตฐิานของ

การศึกษาได้ดังนี ้

 1. ความกลวัการหกล้มของผูสู้งอายโุรคเบาหวาน 

 ผลการศกึษา พบวา่ กลุ่มตัวอยา่งมคีวามกลัวการหกล้ม (ร้อยละ 53.90) โดยกิจกรรมท่ีกลุ่มตัวอยา่งกลัวการหกล้ม

มากท่ีสุด คือ การเตรียมอาหารง่าย ๆ (x̄ = 8.20, SD = 2.37) รองลงมา คือ การขึ้นและลงจากเตียงนอน (x̄ = 8.01,  

SD = 2.38) การเดินภายในบ้านโดยรอบ (x̄ = 8.00, SD = 2.24) ตามล้าดับ เนื่องจาก ผู้สูงอายุนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลง

ตามวัยไปในทางท่ีเสื่อมลง ท้าให้มีความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัวบกพร่อง จึงส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อ 

การหกล้ม โดยเฉพาะในผู้สูงอายุโรคเบาหวานจะมีปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัว  

(Tsai et al., 2016) เนื่องมาจากการท้างานท่ีผิดปกติไปของส่วนควบคุมการทรงตัวและระบบประสาทอัตโนมัติ  

(Brach, et al., 2008) นอกจากนี้ ผู้สูงอายุโรคเบาหวานท่ีมีภาวะน้้าตาลในเลือดสูงจะมีมวลกล้ามเนื้อท่ีขาและโครงร่าง

ลดลง ความแข็งแรงของขา และความสามารถในการเปลี่ยนท่าจากท่านั่งเป็นยนื รวมท้ังความแข็งแรงขณะก้ามอื ต่้ากวา่

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะน้้าตาลในเลอืดอยูใ่นระดับปกต ิ(Leenders, et al., 2013) ประกอบกับกลุ่มตัวอยา่ง ร้อยละ 52.20 เคยมี

แผลท่ีเท้า ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกาย และสูญเสียการทรงตัว (สิริกาญจน์ กระจ่างโพธ์ิ, 2549) 

ซึ่งสาเหตุต่าง ๆ เหล่านี้ ท้าให้กลุ่มตัวอย่างรู้สึกไม่มั่นคงในการก้าวเดินและการทรงตัว มีความเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ 
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หกล้ม (Miller, 2012) และความกลัวการหกล้มได้ (Tander, 2015) สอดคล้องกับการศึกษาของ Bruce et al. (2015)  

และ Tander (2015) ท่ีท้าการศึกษาเปรียบเทียบความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวานกับผู้สูงอายุปกติ พบว่า 

ผู้สูงอายุโรคเบาหวานมคีวามกลัวการหกล้มมากกวา่ผู้สูงอายุปกติ ซึ่งกลุ่มตัวอยา่งในการศึกษานี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

(ร้อยละ 72.20) จึงมกีารเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างร่างกายจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเอสโตรเจนมากกวา่เพศชาย 

ร่วมกับส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา (ร้อยละ 81.70) อาจท้าให้การเข้าถึง และการแสวงหาข้อมูลต่าง ๆ  

ท่ีเป็นประโยชนต์อ่การควบคุมโรคเบาหวานได้ยาก นอกจากนี้ การท่ีกลุ่มตัวอยา่งร้อยละ 33.90 มภีาวะปลายประสาทเสื่อม 

และร้อยละ 68.70 มีการมองเห็นบกพร่อง ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของสภาวะด้านร่างกาย และการเคยมีแผลท่ีเท้า  

(ร้อยละ 52.20) และเคยหกล้ม (ร้อยละ 48.70) จัดเป็นประสบการณ์ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งท้ังสภาวะด้านร่างกายและ

ประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นนั้น มีผลต่อการรับรู้ความ สามารถของตนเองตามความเชื่อของทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองของ Bandura (1997) ท่ีเชื่อว่า เมื่อเกิดความผิดปกติหรือความเจ็บป่วย ตลอดจนการเกิดประสบการณ์ท่ีไม่ดี  

จะท้าให้กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับต่้า ไม่เชื่อในความสามารถตนเองท้าให้เกิดความกลัว 

การหกล้มได ้

 2. ปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน 

  2.1 ความสามารถในการก้าวเดนิและการทรงตัว 

  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.70) มีความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัวในระดับปานกลาง

เท่านั้น และเมื่อวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ พบว่า ความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัวมีความสัมพันธ์ทางลบใน

ระดับปานกลาง (rs = -.251, p = .003) กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวานอยา่งมนีัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 หมายความว่า ผู้สูงอายุโรคเบาหวานท่ีมีความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัวไม่ดีจะมคีวามกลัวการหกล้มมาก 

หรือผู้สูงอายุโรคเบาหวานท่ีมีความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัวดีจะมีความกลัวการหกล้มน้อยหรือไม่กลัวการ

หกล้ม โดยผลการศกึษาคร้ังนี้เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีต้ังไว ้และสามารถอธิบายได้ว่า ในวัยสูงอายุจะมกีารเปลี่ยนแปลงตาม

วัยของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ รวมท้ังระบบประสาท ท้าให้ความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัวบกพร่อง  

(Miller, 2012) การท่ีมีมวลกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงและการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อลดลง ท้าให้กล้ามเนื้อของแขนและขา

ของผู้สูงอายุอ่อนแรง ร่วมกับการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยลง เซลล์สมองและเซลล์ประสาทมีจ้านวนน้อยลง

ตามการเปลี่ยนแปลงตามวัยสูงอายุ ส่งผลให้การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ ช้าลง มีผลต่อการควบคุมสมดุลของ

ร่างกายท้าให้ผู้สูงอายุมีความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัวลดลง (Eliopoulos, 2014) สอดคล้องกับผลการศึกษานี้ 

ท่ีพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัวระดับปานกลางเท่านั้น ซึ่งในผู้สูงอายุ

โรคเบาหวานนั้นจะมีมวลกล้ามเนื้อลดลงมากกว่าผู้สูงอายุปกติ (Leenders et al., 2013) และมีภาวะแทรกซ้อนท่ีส้าคัญ  

คือ ภาวะปลายประสาทเสื่อม ท้าให้มีผลตอ่ความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัว ของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน สามารถ

อธิบายตามทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองของ Bandura (1997) ได้ว่า หากบุคคลมีสภาวะด้านร่างกายผิดปกติ  

จะส่งผลให้บุคคลมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับต่้า ซึ่งความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัวของกลุ่ม

ตัวอยา่งถือได้ว่า เป็นสภาวะด้านร่างกายตัวหนึ่ง เมื่อกลุ่มตัวอยา่งมคีวามสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัวไมด่ีส่งผล

ให้กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับต่้า ไม่เชื่อในความสามารถของตนเอง ไม่มั่นใจในการก้าวเดิน 

และเกิดเป็นความกลัวการหกล้มได้ สอดคล้องกับการศึกษาความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุไทยท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน 

จังหวัดกาญจนบุรี (กมลพร วงศ์พนิตกุล และคณะ, 2555) และผู้สูงอายุโรคเบาหวานชาวบราซิล (Moreira et al., 2016)  

ท่ีพบวา่ ผู้สูงอายุท่ีมีการทรงตัวไมด่ี มคีวามกลัวการหกล้มมากกวา่ผู้สูงอายุท่ีมีการทรงตัวดี  
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2.2 ภาวะปลายประสาทเสื่อม 

  กลุ่มตัวอยา่งร้อยละ 33.90 มภีาวะปลายประสาทเสื่อม เมื่อวิเคราะห์คา่ความสัมพันธ์ พบวา่ ภาวะปลาย

ประสาทเสื่อมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่้า (rpb = .294, p = .001) กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุ

โรคเบาหวานอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 หมายความว่า ผู้สูงอายุโรคเบาหวานท่ีไม่มีภาวะปลายประสาท

เสื่อม จะมีความกลัวการหกล้มน้อยหรือไม่กลัวการหกล้ม ส่วนผู้สูงอายุโรคเบาหวานท่ีมีภาวะปลายประสาทเสื่อม  

จะมีความกลัวการหกล้มมาก โดยผลการศึกษาคร้ังนี้เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ และสามารถอธิบายได้ว่า ภาวะ

ปลายประสาทเสื่อมก่อให้เกิดความบกพร่องของประสาทรับสัมผัสและประสาทสั่งการ ผู้ท่ีมีภาวะปลายประสาทเสื่อม

จะมอีาการชาบริเวณปลายมอื ปลายเท้า และเจ็บปวดท่ีบริเวณเท้าได้ 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 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีภาวะปลายประสาทเสื่อม (ร้อยละ 33.90) จึงเกิดความ

กลัวการหกล้มได้ สามารถอธิบายตามทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองของ Bandura (1997) ได้ว่า สภาวะ

ทางด้านร่างกายมีผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง ซึ่งภาวะปลายประสาทเสื่อมของกลุ่มตัวอย่างนั้น จัดเป็น

สภาวะทางด้านร่างกายอย่างหนึ่งท่ีมีภาวะเจ็บป่วย ท้าให้กลุ่มตัวอย่างท่ีมีภาวะปลายประสาทเสื่อมมีการรับรู้

ความสามารถของตนเองในระดับต่้า ไม่เชื่อในความสามารถของตนเอง ไม่มั่นใจในการก้าวเดิน ท้าให้เกิดความกลัว

การหกล้มขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ Timar et al. (2016) และ Pinherio et al. (2015) ท่ีพบว่า ภาวะปลาย

ประสาทเสื่อมมคีวามสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน 

 3. ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพนัธก์ับความกลัวการหกล้มของผูสู้งอายโุรคเบาหวาน 

 3.1 ประสบการณ์การหกล้ม 

 จากผลการศึกษา พบว่า ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยหกล้ม (ร้อยละ 51.30)  

เมื่อวิเคราะห์คา่ความสัมพันธ์ พบวา่ ประสบการณ์การหกล้มมีความสัมพันธ์ (rs = .087, p = .357) กับความกลัวการ

หกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวานอย่างไม่มนีัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 หมายความว่า ผู้สูงอายุโรคเบาหวานไมว่า่จะ

มีประสบการณ์การหกล้มหรือไมก่็ตาม ต่างก็มีความกลัวการหกล้มไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการศึกษาในคร้ังนี้ไมเ่ป็นไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ สามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีเคยหกล้ม (ร้อยละ 48.70) ส่วนใหญ่หกล้มจ้านวน  

2-3 คร้ัง (ร้อยละ 42.86) จึงท้าให้มีประสบการณ์ท่ีไม่ดีจากประสบการณ์ของตนเองโดยตรง (Enactive mastery 

experience) ท้าให้กลุม่ตัวอย่างขาดความมั่นใจในการปฏบัิตกิิจกรรม ส่วนกลุ่มตัวอยา่งที่ไมเ่คยหกลม้ (ร้อยละ 51.30) 

อาจได้รับอิทธิพลหรือประสบการณ์จากผู้อื่น (Vicarious experience) ท่ีเคยมีประสบการณ์การหกล้ม ท้าให้เกิด

ประสบการณ์ท่ีไม่ดีขึ้น ซึ่งสามารถอธิบายตามทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองของ Bandura (1997) ได้ว่า 

ประสบการณ์ของตนเอง และประสบการณ์จากการกระท้าของผู้อ่ืนมีผลตอ่การรับรู้ความสามารถของตนเอง ซึ่งการ

ท่ีกลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ท่ีไม่ดีท้ังจากประสบการณ์ของตนเอง หรือประสบการณ์จากผู้อ่ืน ท้าให้กลุ่มตัวอยา่งมี

การรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับต่้า และเกิดความกลัวการหกล้มได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาอย่างเป็น

ระบบของ Scheffer et al. (2008) ท่ีพบว่า ประสบการณ์การหกล้มไม่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้ม แต่ไม่

สอดคล้องกับการศกึษาของ กมลพร วงศ์พนติกุล และคณะ (2555) และ Pinheiro et al. (2015) ท่ีพบวา่ ประสบการณ์

การหกล้มมคีวามสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้ม 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. การศึกษาครัง้นี้ พบวา่ กลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ตอ่ไปถ้ามกีารศึกษา

เกี่ยวกับตัวแปรเพศ ควรมีการก้าหนดสัดส่วน หรือจ้านวนของกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงและเพศชายให้เท่ากัน เพื่อให้  

การกระจายของข้อมูลมากขึน้ 

 2. พยาบาลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ควรให้ความส้าคัญในการพัฒนาแนว

ทางการดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวาน เพื่อส่งเสริมความมั่นใจในการปฏบัิตกิิจวัตรประจ้าวันของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน 

 3. ผลท่ีได้จากการศึกษา สามารถน้าไปเป็นข้อมูลในการต่อยอดในการศึกษาปัจจัยท้านายการเกิดความ

กลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน 
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ลักษณะสัณฐานวิทยาทางคลินิกของเพดดิเคิลและแลทเทอรัลแมสของกระดูกสัน

หลังส่วนคอในประชากรไทย 

Clinical morphologies of the pedicle and lateral mass of cervical vertebrae in Thais 
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บทคัดย่อ 

การผ่าตัดยึดตรึงและเชื่อมข้อต่อกระดูกสันหลังส่วนคอด้วยการใส่สกรูและกระดูกปลูกเป็นวิธีท่ีใช้รักษา

ภาวะความไม่มั่งคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงจ้าเป็นท่ีจะต้องรู้จักสัณฐานวิทยาของกระดูกสันหลังส่วนคอ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง pedicle และ lateral mass ซึ่งมีความเหมาะสมท่ีใช้ในการยึดตรึงสกรู งานวิจัยนี้ท้าการศึกษาใน

กระดูกคอแบบแห้ง C3 ถึง C7 จ้านวน 200 ตัวอย่าง จากเพศชาย 100 ตัวอย่าง เพศหญิง 100 ตัวอย่าง ท้าการวัด

ค่าพารามิเตอร์โดยใช้ ImageJ ค่าพารามิเตอร์ท่ีวัดคือ pedicle width (PW), pedicle length (PL), pedicle height (PH), 

lateral mass transverse diameter (LMTD), lateral mass longitudinal diameter (LMLD) และ lateral mass height (LMH) 

การศึกษาคร้ังนี้พบว่าสัณฐานวิทยาของ pedicle และ lateral mass ในประชากรไทยท้ังเพศชายและหญิง พบว่า  

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ แต่ไม่พบค่าความแตกต่างของค่า pedicle length ของ C3 และ C7 

ระหว่างท้ัง 2 เพศ ดั้งนั้นขนาดของ pedicle screw จึงควรใช้ให้เหมาะสมในแต่ละระดับของกระดูกสันหลังส่วนคอ  

ผลของการศึกษาคร้ังนี้จึงมีประโยชน์อย่างมากในการเป็นข้อมูลเบื้องต้นส้าหรับศัลยแพทย์ท่ีจะท้าการผ่าตัดรักษา

ภาวะความไม่มั่นคงของกระดูกสันหลังส่วนคอในผู้ป่ายเพื่อลดการบาดเจ็บต่อหลอดเลือดและระบบประสาทท่ีอยู่

บริเวณรอบกระดูกสันหลังสว่นคอในระหว่างการผ่าตัด 

ค าส าคัญ:  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 
 

บทน า 

กระดูกสันหลังส่วนคอของมนุษย์ (cervical vertebrae) มีความส้าคัญท่ีช่วยป้องกันอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นกับ 

ไขสันหลัง (spinal cord), รากประสาท (nerve roots) และหลอดเลือดแดง vertebral รวมท้ังให้ความยืดหยุ่น และ 

การเคลื่อนไหวของคอ การบาดเจ็บต่อกระดูกสันหลังส่วนคออาจเกิดขึน้จากหลายสาเหตุ เช่น อุบัติเหตุจากการขับขี่

รถจักรยานยนต์รถยนต์ การตกจากท่ีสูง การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาท่ีมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บสูง หรือ 

การบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัดยึดตรึงสกรู (screw fixation) บริเวณกระดูกสันหลังส่วนคอ ซึ่งสาเหตุเหล่านี้

อาจท้าให้เกิดการแตกหักหรือการเคลื่อนของกระดูกสันหลังส่วนคอ และอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บท่ีรุนแรง จนถึงขั้น

ทุพลภาพได้ เมื่อเกิดการแตกหักหรือการเคลื่อนของกระดูกสันหลังส่วนคอ จ้าเป็นต้องให้การรักษาอยา่งเร่งด่วนเพื่อ

ลดการบาดเจ็บท่ีอาจจะกระทบกระเทือนกับไขสันหลัง รากประสาท และหลอดเลือดแดง vertebral การรักษา 

การแตกหักหรือการเคลื่อนของกระดูกสันหลังส่วนคอแพทย์อาจต้องใช้เทคนคิต่างๆ ดังตอ่ไปน้ี เชน่ lateral mass and 

plate fixation, posterior wiring techniques และ transpedicular screw fixation [1] เทคนิคเหลา่นี้สว่นใหญ่จะใชบ้ริเวณ 

pedicle และ lateral mass ของกระดูกสันหลังส่วนคอในการยึดสกรู ซึ่ง pedicle และ lateral mass เป็นโครงสร้างท่ีมี

ความเหมาะสมท่ีใช้ในการยึดตรึงสกรูได้ดีเนื่องจากเป็นโครงสร้างท่ีมีความแข็งแรง  ดังนั้นลักษณะสัณฐานวิทยาของ

กระดูกสันหลังส่วนคอจึงมีความส้าคัญส้าหรับแพทย์ใช้ในการพิจารณาการผ่าตัดยึดตรึงสกรูโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ความรู้ทางสัณฐานวิทยาของ pedicle และ lateral mass เพื่อแพทย์จะได้เลือกใช้สกรูขนาดต่างๆ ให้เหมาะสมกับอายุ

และเพศ เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการรายงานการศึกษาเกี่ยวกับสัณฐานวิทยาของ pedicle และ lateral mass ในกระดูกสัน

หลังส่วนคอ โดยวิธี computed tomography (CT scan) ในประเทศจีน (Chinese) [2] อินเดีย (Indian) [3] เม็กซิกัน 

(Mexican) [4] อเมริกาเหนือ (North American) [5] และอังกฤษ (British) [6] นอกจากนี้ยังพบว่าได้มีการรายงาน

การศึกษาโดยการใช้กระดูกสันหลังส่วนคอแบบแห้ง (dried bone) ในประชากรชาวอินเดีย (Indian) [7] อียิปต์ 

(Egyptian) [8] ตุรกี (Turkish) [1, 9] และอเมริกา (American) [10, 11] จากการศกึษาก่อนหนา้นี้ แสดงให้เห็นว่าสัณฐาน

วิทยาของ pedicle และ lateral mass ก็มีความแตกต่างกันในเร่ืองของเพศและเชื้อชาติ แต่ถึงอย่างไรก็ตามยังไม่มี 

การรายงานการศึกษาเกี่ยวกับสัณฐานวิทยาของ pedicle และ lateral mass ในกระดูกสันหลังส่วนคอโดยการใช้

กระดูกแห้งในประชากรไทย ดังนั้นจุดมุ่งหมายของการศึกษาคร้ังนี้เพื่อศึกษาสัณฐานวิทยาของ pedicle และ  
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lateral mass ของกระดูกสันหลังคอ  C3 ถึง C7 ผู้วิจัยมีความคาดหวังว่างานวิจัยคร้ังนี้จะเป็นประโยชน์ส้าหรับเป็น

ข้อมูลพื้นฐานส้าหรับประชากรไทย และเพื่อก้าหนดขนาดของสกรูท่ีเหมาะสมกับประชากรไทย และก้าหนดบริเวณท่ี

ปลอดภัยส้าหรับการยึดตรึงสกรูโดยการใช้เทคนิค transpedicular screw fixation และ lateral mass screw fixation 

เพื่อลดการบาดเจ็บต่อโครงสร้างท่ีอยูบ่ริเวณรอบกระดูกสันหลังส่วนคอในระหว่างการผ่าตัดศัลยกรรม 
 

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 ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น การศกึษาคร้ังนี้ได้รับการอนุมัติจากส้านักงาน

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในมนุษย ์มหาวทิยาลัยขอนแก่น (หมายเลข HE591024) โดยมวีธีิการดังนี้ คัดเลอืกกระดูก

สันหลังส่วนคอแบบแห้งท่ีอยู่ในสภาพท่ีสมบรูณ์ ไม่แตกหัก จากนั้นท้าการถ่ายภาพกระดูกสันหลังส่วนคอ C3 ถึง C7  

ท้ังภาพด้านบน (superior view) และภาพด้านข้าง (lateral view) ด้วยกล้อง digital camera (Model: Canon EOS 30D) จากนั้น

น้าไฟล์ภาพอัพโหลดลงคอมพิวเตอร์โดยเปิดไฟล์ภาพในโปรแกรม ACDSee Pro8 (Version 8.0, Copyright® 2014 ACD 

Systems International Inc.) ท้าการวัดค่าแต่ละพารามิ เตอร์ต่างๆ โดยใช้  image J software program [7] (ภาพท่ี 1)  

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ IBM® SPSS® Statistics Version 21 ผลของการศึกษาจะรายงานเป็นค่า Mean ± Standard deviation 

การวเิคราะห์ทางสถิติเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งเพศจะใช ้paired – samples T test (P < 0.05) และน้าไปเปรียบเทียบ

กับผลการวจิัยในคนเอเชียและคนผิวขาว [12] ท่ีเคยรายงานมาก่อนหนา้นี้ 

 

 
 

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 
การวิจัยคร้ังนี้ 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) (ภาพท่ี  1 )  

ของ C3 ถึง C7 ในเพศชายจ้านวน 100 ตัวอย่าง และหญิง 100 ตัวอย่าง พบว่าค่าเฉลี่ยของ PW มีค่าน้อยท่ีสุดท่ี  

C3 (4.77±0.90 mm), C4 (4.87±0.93 mm) และมีค่ามากท่ีสุดท่ี C7 (6.50±0.96 mm) ค่าเฉลี่ยของ PL มีค่าน้อยท่ีสุดท่ี  

C6 (6.28±1.24 mm) ค่าเฉลี่ยของ PH มีค่าน้อยท่ีสุดท่ี C3 (6.48±0.87 mm), C6 (6.49±1.01 mm) และมีค่ามากท่ีสุดท่ี  

C7 (7.06±0.97 mm) ค่าเฉลี่ยของ LMTD มีค่าน้อยสุดจนถึงค่ามากตัง้แต่ระดับ 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 มีค่าน้อยท่ีสุดท่ี  

C3 (7.80±1.62 mm) และมีค่ามากท่ีสุดท่ี C5 (8.48±1.35 mm) ค่าเฉลี่ยของ LMH มีค่าน้อยท่ีสุดท่ี C4 (17.95±3.03 mm), 

C5 (17.52±2.37 mm) และมคี่ามากท่ีสุดท่ี C7 (21.60±2.86 mm) ข้อมูลข้างตน้แสดงไวใ้นตารางท่ี 1 

ผลการศึกษาความแตกต่างระหว่างเพศชายและหญิงพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตใินทุก 

parameter (p < 0.05) ระหว่างท้ัง 2 เพศ  แต่ไม่พบค่าความแตกตา่งอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตขิอง PL ท่ี C3 และ C7 

ท้ังเพศชายและหญิง จากการศึกษาค่าเฉลี่ยของ PW ในเพศชายมีค่าน้อยท่ีสุดท่ี C3 (5.27±0.76 mm), และ C4 

(5.38±0.81 mm) และในเพศหญิงมีค่าน้อยท่ีสุดท่ี C3 (4.26±0.74 mm), C4  (4.36±0.74 mm), และ C5 (4.86±0.91 

mm) ค่าเฉลี่ยของ PL พบว่ามีค่ามากท่ีสุดท่ี C3 ท้ังเพศชายและหญิง (7.00±1.51 mm), (6.78±1.39 mm ) ตามล้าดับ 

ค่าเฉลี่ยของ PH ในเพศชายพบวา่มีค่านอ้ยท่ีสุดท่ี C3 (6.98±0.82 mm), และ C6 (6.97±0.95 mm) ส่วนในเพศหญิงมี

ค่านอ้ยท่ีสุดท่ี C3 (5.98±0.60 mm) ค่าเฉลี่ยของ LMTD พบวา่มีค่านอ้ยท่ีสุดท่ี C3 (11.57±1.59 mm) ในเพศชาย, และ 

(10.72±1.12 mm) ในเพศหญิง ค่าเฉลี่ยของ LMLD ในเพศชายพบวา่มีค่ามากที่สุดท่ี C6 (9.04±1.02 mm) ในเพศหญิง

พบว่ามีค่ามากท่ีสุด ท่ี  C5 (8.12±1.33 mm) ค่า เฉลี่ยของ LMH ในเพศชายกับหญิงพบว่ามีค่ามาก ท่ีสุด ท่ี   

C7 (23.21±2.56 mm), และ (19.99±2.15 mm) ตามล้าดับ ข้อมูลข้างต้นแสดงไว้ในตารางที่ 2 
 

 ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยผลการวัดกระดูกสันหลังสว่นคอของ 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 แสดงคา่เฉลี่ยผลการวัดกระดูกสันหลังสว่นคอของ pedicle และ lateral mass ในเพศชายและหญิง ของ C3 ถึง C7  

  C3   C4   C5   C6   C7  

 Male Female P Male Female P Male Female P Male Female P Male Female P 

PW 5.27±0.76 4.26±0.74 <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* 

PL 7.00±1.51 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 

PH 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* 8.84±1.28 8.12±1.33 <0.001* 9.04±1.02 7.42±1.64 <0.001* 8.75±1.29 7.91±1.18 <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* 

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 
การศึกษาสัณฐานวิทยาของ pedicle และ lateral mass ในกระดูกสันหลังส่วนคอของเราถือได้ว่าเป็น

การศึกษาในคนไทยช้ินแรกที่ศึกษาโดยการใช ้image J software program ในการวัดค่าพารามิเตอร์ในกระดูกแบบแห้ง

ตั้งแต่ระดับ C3 ถึง C7 ถึงแม้ว่างานวิจัยของเราจะใช้การวัดในกระดูกสันหลังส่วนคอแบบแห้ง แต่จากการศึกษา

เปรียบเทียบก่อนหน้านี้โดยหลายๆ งานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติระหว่าง  

การวัดด้วยกระดูกสันหลังส่วนคอแบบแห้งและการวัดจากภาพรังสีเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) [12] จากงานวจิัย

ก่อนหน้านี้ได้ศึกษาสัณฐานวิทยาของ pedicle และมีส่วนน้อยมากท่ีท้าการศึกษาใน lateral mass เพื่อดูความสัมพันธ์

กับขนาดของสกรูท่ีใส่เพื่อยดึตรึง ผลของการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าขนาดของสกรูท่ีใหญ่เกินเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอก  

(out diameter) ของ pedicle อาจท้าให้เกิดการแตกหักของ pedicle และก่อนให้เกิดอันตรายต่อ spinal cord ท่ีอยู่ใน 

vertebral foramen หรืออาจก่อนให้เกิดอันตรายต่อหลอดเลือดแดง vertebral ท่ีอยู่ใน transverse foramen ซึ่งใน

งานวิจัยของเราได้เปรียบเทียบกับงานวิจัยของ Liu [12] และคณะ ซึ่งเป็นการรวบรวมงานวิจัยท่ีท้าการศึกษาในคน

เอเชียและคนผิวขาว และจากการรายงานของ Abumi [13] และคณะ ได้รายงานการศึกษาภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ 

pedicle screw ในกระดูกสันหลังสว่นคอ พบวา่อัตราการแตกทะลุของ pedicle 6.7% อัตราการเกิด radiculopathy 1.1% 

และอัตราการบาดเจ็บต่อเส้นเลอืด vertebral 0.5% ด้วยเหตุน้ีการเข้าใจลักษณะทางกายวิภาคของ pedicle เป็นอยา่งดี 

อาจช่วยลดภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดขึ้นได้ จากการศึกษาของเราในคร้ังนี้พบว่า 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 ก็พบว่ามีค่ามากกว่าคนผิวขาวด้วยเช่นกัน  

แต่ค่า PH กลับมีค่าน้อยกว่าคนเอเชียและคนผิวขาว ค่า PW ของ C7 มีค่าเฉลี่ย 6.50±0.96 มม. ซึ่งมีค่ามากกว่าเมื่อ

เปรียบเทียบกับคนเอเชยีและคนผิวขาว ค่า PL และ PH ของ C7 กับมีคา่เฉลี่ยใกล้เคียงท้ังในคนเอเชยีและคนผิว ข้อมูล

ข้างต้นแสดงไว้ในตารางท่ี 3 การศึกษาในครั้งนี้พบว่าสัณฐานวิทยาของ pedicle และ lateral mass ในประชากรไทยท้ัง

เพศชายและหญิง พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ แต่ไม่พบค่าความแตกต่างของ PL ใน C3 และ 

C7 ระหว่างท้ัง 2 เพศ เมื่อน้าไปเปรียบเทียบกับการศึกษาในคนเอเชียและคนผิวขาว พบว่าขนาดไม่ได้เล็กไปกว่า  

คนผิวขาว และเมื่อน้าไปเปรียบเทียบกับการศึกษาของ Kayalioglu [1] และคณะ พบว่า ค่า PW, PL, และ PH ของ C3 

ถึง C6 ก็พบว่ามีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าการศึกษาของคนไทยในทุกๆค่า เมื่อพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าวเราจึงสนับสนุนให้

เลือกใช้สกรูท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 4.5 มิลลิเมตรในกระดูกสันหลังส่วนคอบางระดับ (โดยเฉพาะท่ี C3) 

ดั้งนั้นขนาดของ pedicle screw จึงควรใช้ให้เหมาะสมในแต่ละระดับของกระดูกสันหลังส่วนคอ และเราเสนอว่าไม่ควร

ใช ้pedicle screw ขนาดเดียวกันในทุกระดับของกระดูกสันหลังส่วนคอ ผลของการศกึษาคร้ังน้ีจึงมีประโยชนอ์ยา่งมาก 

ในการเป็นข้อมูลเบื้องต้นส้าหรับแพทย์ท่ีจะท้าการผ่าตัดรักษาภาวะความไม่มั่นคงของกระดูกสันหลังส่วนคอในผู้ป่วย

เพื่อลดการบาดเจ็บต่อโครงสร้างท่ีอยูบ่ริเวณรอบกระดูกสันหลังส่วนคอในระหว่างการผ่าตัด 
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          ตารางที่ 3 แสดงผลของงานวจิัยในการศึกษาครัง้นี้เปรียบเทียบกับการศึกษาก่อนหนา้นี้ 

    This study Kayalioglu et al. [1] Asian All [12] European/American 12] 

  
Dried bone Dried none Dried bone Dried bone 

    Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

C3 PW 4.77 0.9 4.16 0.76 4 1.7 4.79 0.53 

 
PL 6.89 1.45 6.15 1.38 N/A N/A 5.92 0.54 

  PH 6.48 0.87 5.93 0.87 7.13 0.53 6.7 0.67 

C4 PW 4.87 0.93 4.57 0.74 5.08 0.74 4.94 0.57 

 
PL 6.31 1.25 6.14 1.19 N/A N/A 6.06 0.63 

  PH 6.82 0.98 6.24 0.79 7.13 0.67 6.96 0.61 

C5 PW 5.31 0.99 5.03 0.72 5.35 0.78 5.25 0.51 

 
PL 6.38 1.27 5.51 1.21 N/A N/A 5.7 1.06 

  PH 6.57 1.08 6.29 1.1 6.75 0.92 6.68 0.49 

C6 PW 5.69 1.03 5.28 0.93 5.73 0.67 5.51 0.59 

 
PL 6.28 1.24 5.67 1.05 N/A N/A 6.06 1.11 

  PH 6.49 1.01 6.23 0.97 7 1.41 6.58 0.45 

C7 PW 6.5 0.96 N/A N/A 6.13 0.67 6.13 0.69 

 
PL 6.51 1.21 N/A N/A N/A N/A 6.4 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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Alcohol drinking Behavior of Tourists in Muang district, Krabi province  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส้ารวจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการ

ท่องเท่ียว พฤติกรรมการดื่มและการพักผ่อน ของนักท่องเท่ียวชาวไทยและต่างประเทศและกลุ่มผู้น้าชุมชนในพื้นท่ีผล

การศกึษาพบวา่เป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยและกลุ่มผู้น้า อสม.ร้อยละ 65.7 นักท่องเท่ียวชาวต่างชาต ิ34.3 อายุเฉลี่ย 40 ปี 

และเป็นกลุ่มอายุ 30-40 ปี ส่วนใหญ่มสีถานภาพสมรสคู่ จบการศกึษามัธยมศึกษาร้อยละ 32.8 รายได้ มากกวา่ 15,000 

บาทตอ่เดอืน มพีฤตกิรรมการดื่มสุราร้อยละ 46.9 ดื่ม3-4 คร้ัง/สัปดาห์ขึ้นไปร้อยละ 67 มีประวัตกิารเจ็บป่วยร้อยละ 5.7 

สถานท่ีดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่เป็นงานเลี้ยง การดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ดื่มกับเพื่อนและญาติร้อยละ 73.7 สาเหตุ 

การดื่มส่วนใหญ่เพราะเข้าสังคม ดื่มแอลกอฮอล์และเคยถูกเรียกตรวจร้อยละ 12.7 ถูกจับร้อยละ 12.7 ปัญหาจากการดื่ม 

ส่วนใหญ่เป็นทะเลาะวิวาทร้อยละ 46.0 และการเกิดอุบติเหตุ ความถี่การวางแผนมาเท่ียวของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็น

เทศกาลร้อยละ 66.2 ส่วนใหญ่วางแผนมาเท่ียวไม่แน่นอน ส่วนใหญ่เดินทางมาเท่ียวกับเพื่อนร้อยละ 37 เดินทาง 

โดยเครื่องบินร้อยละ 57.2 แรงจูงใจที่มาท่องเท่ียวคือธรรมชาติ ร้อยละ 65.8 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 43,477.64  บาท เป็นค่า 

ท่ีพัก อาหารเคร่ืองดื่มร้อยละ 39 เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 18 และค่าอื่น ๆ ร้อยละ 15 

ค าส าคัญ:  พฤตกิรรม, นักท่องเท่ียว, แอลกอฮอล ์ 

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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บทน า 
การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เป็นปัจจัยต่อสุขภาพทางกาย ทางจิตสังคมและปัญญาของประชาชน  

การดื่มแอลกอฮอล์เป็นประตูไปสู่ปัญหาสังคมตา่ง ๆ โดยเฉพาะความรุนแรงและอาชญากรรมและสร้างมูลค่าความ สูญเสีย

ต่อสังคมมากมาย ระดับของผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการดื่มแอลกอฮอล์ในสังคม มีตั้งแต่ ก่อให้เกิดความ ร้าคาญใจ  

การท้าลายทรัพย์สินสาธารณะ ไปจนถึงขั้นถูกท้าร้ายร่างกายและฆาตกรรม ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ ไมจ่้ากัดอยู่

เพียงผู้บริโภคเท่านั้น บุคคล ครอบครัว ชุมชนสังคมและประเทศชาติ ทุกภาคส่วนล้วนแบกรับภาระจากผลกระทบท้ังสิ้น  

การดื่มแอลกอฮอล์ยังก่อให้เกิดโรคภัยกว่า 60 ชนิด ส่งผลถึงศักยภาพของคน การเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาของ

สังคมโดยรวม ในประเทศไทยนั้น การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงสุขภาพล้าดับท่ี 2 โดยก่อภาระโรคคิดเป็น

ร้อยละ 8.1 ของภาระโรคทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของนานาชาติอย่างชัดเจนและผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 1.51 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 1.97 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ [1]  

ซึ่งสูงกว่าผลประโยชน์ท่ีสังคมได้รับในรูปแบบของภาษี การดื่มสุรานับเป็นสาเหตุหลักท่ีน้ามาสู่การกระท้ารุนแรง โดยเฉพาะ 

ในเด็กและผู้หญิง จากข้อมูลของศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีเด็กและผู้หญิงถูกกระท้าความรุนแรงจากสุรา  

โดยเฉลี่ยวันละ 63 คน หรือชั่วโมงละ 3 คน นอกจากนี้ผลการวิจัยของมูลนิธิเพื่อนหญิงยังพบอีกว่าร้อยละ 70 [2,3]  

ของผู้ชายท่ีดื่มสุรานัน้มักจะน้าความรุนแรงมาสู่ครอบครัว สาเหตุท่ีการดื่มสุราน้าไปสู่ความรุนแรง เนื่องมาจากสุราจะไปมผีล

กับสมองของผู้ดื่ม ท่ีเกี่ยวข้องคือสมองท่ีท้างานเกี่ยวกับการคิดการตัดสินใจ การใชเ้หตุผล โดยสุราจะไปมฤีทธ์ิกดสมองสว่นนี้ 

ท้าให้ผู้ท่ีดื่มขาดการยับยั้งชั่งใจ ใช้เหตุใช้ผลได้ไม่ดี ไม่รับรู้ว่าสิ่งใดผิดหรือถูก บวกกับสุราท้าให้เกิดความรู้สึกคึกคะนอง  

และก้าวร้าว ดังนั้นการกระท้าความรุนแรงจึงเกิดขึ้นกับบุคคลท่ีอยู่รอบข้างได้ง่าย ท้ังการท้าร้ายร่างกายด้วยวิธีการต่าง ๆ  

และท้าร้ายจิตใจด้วยค้าพูดหยาบคาย บ่ันทอนความรู้สึก  การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์กับการท่องเท่ียวและในสถานท่ี

ท่องเท่ียวเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวโดยท่ัวไป ท้ังชาวไทยและต่างชาติ และก็มีเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ซึ่งส่งผลกระทบ

ต่อการท่องท่องเท่ียว ความรุนแรง ภาพลักษณ์ ปัญหาอาชญากรรม การล่วงละเมิดทางเพศ การขายบริการ ซึ่งส่งผล 

ต่อเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การท่องเท่ียว และอื่น ๆ การทะเลาะวิวาทเป็นปัญหาอันดับต้น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดื่มสุรา 

งานวิจัยของประเทศไทยชิ้นหนึ่ง พบว่า การดื่มสุราท้าให้เพิ่มความเสี่ยงในการทะเลาะวิวาทเพิ่มขึ้นถึง 6 เท่าในเพศชาย  

และ 14 เท่าในเพศหญิง ท่ีเป็นเช่นนี้เนื่องจากการดื่มสุราออกฤทธ์ิต่อสมองท้าให้อารมณ์ของผู้ดื่มแปรปรวนในลักษณะ

ก้าวร้าว และมีการตัดสินใจแย่ลง ในกลุ่มท่ีดื่มสุราเป็นประจ้า เพศชายเกือบคร่ึงหนึ่งและเพศหญิงประมาณ 1 ใน 3  

เคยประสบเหตุทะเลาะวิวาทเนื่องจากการดื่มสุรา [4]  มีตัวเลขสถิติท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับผลกระทบจากการดื่มสุราในประเทศ

ไทย จากการรวบรวมคดีอาญาในจังหวัดลพบุรี ในจ้านวนคดีอาญาเกี่ยวกับความผิดท้าให้เสียทรัพย์กว่าครึ่ง (59.1%)  

มีความเกี่ยวข้องกับการดื่มสุรา รองลงมาได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับเพศ (34.8%) และความผิดต่อร่างกาย (20.8%) [4]   

ในการส้ารวจอันตรายต่อผู้อื่นจากการดื่มสุรา (The Harm to Others from Drinking) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การ

อนามัยโลก และส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รายงานว่า กลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 80 บอกว่า

เคยได้รับความเดือดร้อนจากการดื่มสุราของผู้อื่นในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นตัวเลขท่ีสูงมาก และท่ียิ่งน่าตกใจไปกว่านั้น 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนมีถึงร้อยละ 25 ท่ีตอบว่า เด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในความดูแลเคย

ได้รับความเดือดร้อนจากการดื่มสุราของผู้อื่นในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา [5] จะเห็นได้ว่า การดื่มสุรานอกจากก่อให้เกิดความ

เดือดร้อนแก่ผู้ดื่มแล้ว ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้คนรอบข้าง และสังคม ไม่เว้นแม้แต่เยาวชนซึ่งถือว่าเป็นอนาคตของชาติ

กรณีท้าร้ายนักท่องเท่ียวท่ียกมาข้างต้น ส่งผลกระทบนัน้รุนแรงไปถึงระดับชาต ิก่อความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ

ไทยในสายตาชาวโลก ส่งผลถึงธุรกิจการท่องเท่ียวของประเทศ และอาจส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว

จากจ้านวนนักท่องเท่ียวท่ีลดลง โดยท่ีมีจุดเร่ิมตน้ของเหตุการณ์จากการท่ีวัยรุ่น 4 คนดื่มสุรากันระหวา่งเฉลิมฉลองเทศกาล
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สงกรานต์เท่านั้นเอง การดื่มสุรากันในช่วงเทศกาลแม้ว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบท่ีรุนแรงอย่างในกรณีนี้ กลับกลายเป็นเร่ือง

ปกตขิองสังคมไทยไปเสียแล้วเมื่อการดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่สังคมในวงกว้างได้ถงึเพยีงนี้ จึงจ้าเป็นท่ีภาครัฐ

ต้องลงมาจัดการแก้ไขปัญหา ลักษณะการดื่มสุราของวัยรุ่นท่ีท้าร้ายนักท่องเท่ียวท่ีหัวหินนั้นเป็นลักษณะของการดื่มสุรา

แบบตั้งวงดื่มในพื้นท่ีสาธารณะ ซึ่งการดื่มในลักษณะนี้เป็นเร่ืองท่ีผิดกฎหมายในหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศพัฒนา

แล้ว เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (อรทัย วลีวงศ์ , 2559) ประเทศไทย 

จึงควรมีการออก “กฎหมายการห้ามดื่มสุราในพื้นท่ีสาธารณะท่ัวไป” และมีการกวดขันจับกุมผู้ท่ีดื่มสุราในสถานท่ี 

ท่ีกฎหมายได้ห้ามไว้แล้ว เช่น วัด สถานศึกษา บนถนนหลวง สถานีขนส่ง อย่างจริงจัง เพื่อป้องกันเหตุการณ์ลักษณะ 

การท้าร้ายนักท่องเท่ียวไมใ่ห้เกิดขึน้อกี 

         กระบ่ี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย [6] เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของภาคใต้ มีแหล่ง

ท่องเท่ียวหลายแห่ง เช่น หาดทรายขาว น้้าทะเลใส ปะการัง ถ้้า และหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 100 เกาะ สภาพภูมิประเทศ

โดยท่ัวไปของจังหวัดกระบ่ี ทางตอนเหนือประกอบด้วยเทือกเขายาวทอดตัวไปในแนวเหนอืใต้ มีสภาพภูมิอากาศเป็นภูเขา

กระจัดกระจาย สลับกับพื้นท่ีแบบลูกคลื่น บริเวณด้านตะวันตกมีลักษณะ เป็นชายฝั่งติดกับทะเลอันดามันยาวประมาณ 

160 กิโลเมตร. ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ประมาณ 130 เกาะ แต่เป็นเกาะท่ีมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 13 เกาะ 

เกาะท่ีส้าคัญได้แก่ เกาะลันตา เป็นท่ีต้ังของอ้าเภอเกาะลันตา และเกาะพพี ีซึ่งอยูใ่นเขตอ้าเภอเมือง เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว

ท่ีสวยงามติดอันดับของโลก มีนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและต่างชาติเข้ามาในพื้นท่ี เพื่อการท่องเท่ียว ดื่ม พักผ่อนปีละ  

3 ล้านกว่าคน โดยในปี 2558 มีนักท่องเท่ียวเข้ามาในพื้นท่ี 3,557,409 คน เป็นนักท่องเท่ียวชาวไทย 1,650,174 คน  

และ เป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 1,907,235 คน รายได้ 78,336 ล้านบาท ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้คณะผู้วิจัย มีความ

สนใจท่ีจะส้ารวจข้อมูลการท่องเท่ียว พฤติกรรมการดื่ม และการใช้จ่ายเกี่ยวกับการท่องเท่ียวและการดื่มแอลกอฮอล์ [7]  

เพื่อได้ทราบสถานการณ์ และวางแผนในการจัดกิจกรรมหรือมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาท่ีอาจจะเกิดผลกระทบในอนาคต

ท้ังนี้ผลกระทบเชิงลบจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ สามารถป้องกันและลดความรุนแรงได้จากการมีนโยบายและ

มาตรการ การรณรงค์ท่ีมีประสิทธิผล ต่อเนื่องและน้าไปปฏบัิตอิยา่งจริงจัง           
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

รูปแบบการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงส้ารวจ )survey study( 
 

วิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ประชาชนท่ัวไปในแหล่งท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและต่างชาติ ผู้น้าชุมชนในพื้นท่ี  

ท่ีสามารถให้ขอ้มูล 

กลุ่มตัวอย่าง จากตัวแทนของกลุ่มต่าง ๆ จ้านวน 405 คน โดยการค้านวณกลุ่มตัวอย่างจากทาโรยามาเน่ 

และการแบ่งสัดส่วนกลุ่มเป้าหมาย 

1. นักท่องเท่ียวชาวไทย  150    คน 

2. นักท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ 200   คน 

3. ผู้น้าชุมชน / อสม   105  คน 
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เครื่องมอื 

 1. แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นักท่องเท่ียวชาวไทยและต่างชาติ ผู้น้าชุมชนและ อสม.  

ประกอบด้วย 5 ส่วน  54 ข้อ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป จ้านวน 10 ข้อ 

 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพฤตกิรรมการดื่มและภาวะสุขภาพ  จ้านวน 13 ข้อ 

 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลการท่องเท่ียวและการดื่มแอลกอฮอล ์ จ้านวน 11 ข้อ 

 ส่วนท่ี 4 ข้อมูลความรู้เร่ืองแอลกอฮอลผ์ลกระทบสุขภาพ ความรุนแรง จ้านวน  10 ข้อ 

 ส่วนท่ี 5 ข้อมูลทัศนคติการดื่มแอลกอฮอลผ์ลกระทบสุขภาพ ความรุนแรง จ้านวน 10 ข้อ 

2. ข้อมูลในเชงิคุณภาพโดยการจัดท้าการสัมภาษณเ์ชงิลึกและการท้า Focus group 
 

  การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมลู  

ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามและข้อมูลเชงิคุณภาพ น้ามาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิตเิชงิพรรณนา

ของตัวแปรตา่งโดยใช ้ความถี่ ค่าเฉลี่ย รอ้ยละส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมถึงการอธิบายการสังเกตตา่ง ๆ ท่ีได้จาก

การเก็บขอ้มูล การหาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ด้วยสถิตวิเิคราะห์ สถิติไคว์สแควร์  
 

ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาครัง้นี้ด้าเนนิการเก็บรวมรวมขอ้มูลในชว่งเดอืน มีนาคม – เมษายน 2560  

1. โดยการสัมภาษณจ์ากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดจ้านวน 405 คน ตามแบบสัมภาษณ ์

2. การสัมภาษณ์เชิงลึกและการท้า Focus group เพื่อ เก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความคิดเห็นและ

ทัศนคติของคนในพื้นท่ีต่อการท่องเท่ียว ความรุนแรงและแอลกอฮอล์ 

3. วเิคราะห์ทางสถิตโิดยโปรแกรมส้าเร็จรูป  

  การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป ก้าหนดระดับนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ใช้สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive statistic) ในการวิเคราะห์ปัจจัยด้านบุคคล ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์

และ ปัจจัยเสี่ยง ใช้ค่าสถิติการแจกแจงความถี่และร้อยละส้าหรับน้าเสนอข้อมูลแจงนับ ข้อมูลต่อเนื่องน้าเสนอโดยใช้

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต่้าสุดและสูงสุด กรณีเป็นข้อมูลท่ีมีการแจกแจงไม่ปกติน้าเสนอด้วยค่ามัธยฐาน 

(Median) วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการดื่มการท่องเท่ียว คราวละตัวแปรโดยวิเคราะห์ด้วยสถิติ 

Chi-square test หรือใชส้ถิต ิFisher’s exact test  
 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างจ้านวน 405 รายเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยร้อยละ 65.7 ต่างชาติร้อยละ 34.3  

ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 60 อายุอยูร่ะหวา่ง 31-50 ปี ร้อยละ 52 สถานภาพสมรสคู่ร้อยละ 55.3 จบการศกึษาระดับ

ปริญญาตรีขึ้นไปร้อยละ 49 มีรายได้เฉลี่ยมากว่า 15,000 บาทขึน้ไปร้อยละ 57 มพีฤตกิรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

ร้อยละ 47 ความถี่การดื่มสัปดาห์ละ 3-4 คร้ังขึ้นไปร้อยละ 67 ส่วนใหญ่จะเป็นการดื่มตามงานเลี้ยงร้อยละ 36  

การดื่มส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของการสังสรรค์ตามสังคมร้อยละ 78.9 มีปัญหาจากการดื่มร้อยละ 26 ส่วนใหญ่เป็นปัญหา 

การทะเลาะวิวาทร้อยละ 46 รองลงมาเป็นอุบัติเหตุร้อยละ 40 การมาท่องเท่ียว มากับเพื่อนร้อยละ 37 มากับครอบครัว
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และแฟนร้อยละ 31 การเดินทางมาโดยเคร่ืองบินร้อยละ 57.2 แรงจูงใจท่ีมาท่องเท่ียวคือชมธรรมชาติร้อยละ 65.8 

งบประมาณในการมาท่องเท่ียวเฉลี่ย 43,477.64 บาท ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม 8,660.61  บาท ค่าโรงแรมท่ีพัก  

6,944.4 บาท แหล่งท่องเท่ียว 8,870.3 บาท  ค่าใช้จ่ายส้าหรับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 7,870.3  บาท  ส่วนใหญ่ทราบข่าว

การท่องเท่ียวจากเว็บไซด์ ร้อยละ 72 รายละเอยีดดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลท่ัวไปลักษณะทางประชากร 

คุณลักษณะทางประชากร จ านวน (N = 405) ร้อยละ 

ประเภทนักท่องเท่ียว   

        ไทย 266 65.7 

        ตา่งชาต ิ 139 34.3 

เพศ   

         ชาย 243 60.0 

         หญิง 162 40.0 

อายุ (ปี)   

         <30 

         31-40 

115 

117 

28.4 

28.8 

         41-50 94 23.3 

         51-60 50 12.3 

         60+ 29 7.2 

Mean =  39.59, S.D = 12.73, Min = 18  , Max =  80 

สถานภาพการสมรส   

         โสด 161 39.8 

          คู ่ 224 55.3 

         หมา้ย/หยา่/แยก 20 4.9 

ระดับการศกึษา 

         ไมไ่ด้รับการศึกษา 

 

9 

 

2.2 

         ประถมศึกษา 61 15.1 

         มัธยมศกึษา 133 32.8 

         ปริญญาตรีและสูงกว่า 202 49 

รายได้ (บาท/เดอืน)   

         ต่้ากว่า 5,000 39 9.7 

         5,001-10,000 62 15.3 

         10,001 – 15,000 73 18.0 

         มากกว่า 15,000 231 57.0 
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ตารางที่ 2 แสดงขอ้มูลพฤตกิรรมการดื่ม 

คุณลักษณะทางประชากร จ านวน (N = 405) ร้อยละ 

พฤตกิรรมการดื่มสุรา   

         ไมด่ื่ม 215 53.1 

         ดื่ม 190 46.9 

            ดื่มทุกวัน 18 9.5 

            ดื่ม 5-6 คร้ัง/สัปดาห ์ 47 24.7 

            ดื่ม 3-4 คร้ัง/สัปดาห ์ 28 14.7 

            ดื่ม 1-2 คร้ัง/สัปดาห ์ 36 18.9 

            นาน ๆ คร้ัง 61 32.2 

ประวัตกิารเจ็บป่วย (n=190)   

         ไมป่่วย 179 94.21 

         ป่วย 11 5.79 

สถานท่ีดื่ม  (n=190)   

         บ้านตนเอง 38 20.0 

          บ้านญาต ิ 45 23.7 

          งานเลีย้ง 68 36.3 

          อื่น ๆ 39 20.0 

ผู้ท่ีดื่มแอลกอฮอลด์้วย  (n=190)   

         คนเดียว 16 9.4 

         คนในครอบครัว 12 6.3 

         เพื่อน/ญาต ิ 140 73.7 

         นายจา้ง/ลูกจ้าง 7 3.6 

         อื่น ๆ   15 7.0 

สาเหตุท่ีดื่มแอลกอฮอล ์(n=190)   

         เข้าสังคม 150 78.9 

         คนในครอบครัว 6 3.2 

         เครยีด 9 4.8 

         สุขภาพ 3 1.5 

         อื่น ๆ 22 11.6 

การดื่มและตรวจแอลกอฮอล ์   

         ไมเ่คย 166 87.3 

          เคย 24 12.7 
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ตารางที่ 2 แสดงขอ้มูลพฤตกิรรมการดื่ม (ต่อ) 

คุณลักษณะทางประชากร จ านวน (N = 190) ร้อยละ 

การดื่มแอลกอฮอลแ์ละถูกจับ   

         ไมเ่คย 166 87.3 

          เคย 24 12.7 

ปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล ์   

         ไมเ่คย 140 73.6 

          เคย 50 26.3 

               ทะเลาะ 23 46.0 

               อุบัตเิหต ุ 20 40.0 

               การเจ็บป่วยปัญหาสุขภาพ 3 6.0 

               การสูญเสียทรัพย์สิน 4 8.0 

การวางแผนมาเท่ียว   

         เทศกาล 268 66.2 

         สะดวก 81 20 

         อื่น ๆ 56 13.8 

การวางแผนมาเท่ียว   

         เดอืนละครัง้ 13 3.2 

         ปีละครัง้ 63 15.5 

         ปีละ 2 ครัง้ 39 9.6 

         อื่น ๆ 290 71.7 

การเดินทางมาทอ่งเท่ียวมากับ   

           ครอบครัว 43 10.9 

           พี่นอ้ง 12 2.9 

           เพื่อน 150 37.0 

           คนเดียว 26 6.4 

           แฟน 115 28.3 

           อื่น ๆ 59 14.5 

วธีิการเดินทาง   

           เครื่องบิน 232 57.2 

           รถยนต์ 108 26.7 

           ทัวร์ 22 5.5 

           อื่น ๆ 43 10.6 
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ตารางที่ 2 แสดงขอ้มูลพฤตกิรรมการดื่ม (ต่อ) 

ตัวแปร จ านวน(N=405) ร้อยละ 

แรงจูงใจที่มาท่องเท่ียว   

           ธรรมชาติ 266 65.8 

           การเดินทาง 43 10.6 

           ค่าครองชีพ 20 4.9 

           อื่น 76 18.7 

จ้านวนวันท่ีการวางแผนมาทอ่งเท่ียวโดยเฉลี่ย 6 วัน 

งบประมาณในการท่องเท่ียวตอ่ครัง้เฉลี่ย  43,477.64 บาท  

           อาหารเครื่องดื่ม 8,660.61 บาท  

           โรงแรมท่ีพัก 6,944.4 บาท  

           ทัวร์/แหลง่ท่องเท่ียว 8,870.3 บาท  

           การดื่ม สุรา เบียร์ แอลกอฮอล ์ 7,870.3  บาท  

           อื่น ๆ 6,450.5    

ทราบขา่วการท่องเท่ียวจากสื่อใด   

           หนังสือพมิพ ์ 30 8.2 

           วทิยุ/โทรทัศน์ 35 8.2 

           เว็บไซด ์ 292 72.0 

           วารสาร 25 6.1 

           อื่น ๆ 23 5.5 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
 การศึกษาพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของนักท่องเท่ียวในอ้าเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี จ้านวน 405 รายเ ป็น

นักท่องเท่ียวชาวไทยและต่างชาติ มีพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 47  ความถี่การดื่มสัปดาห์ละ  

3-4 คร้ังขึ้นไปร้อยละ 67 พฤติกรรมการดื่มส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของการสังสรรค์ตามสังคมร้อยละ 78.9 มีปัญหาจาก

การดื่มร้อยละ 26 ส่วนใหญ่เป็นปัญหาการทะเลาะร้อยละ 46 รองลงมาเป็นอุบัติเหตุร้อยละ 40 การมาท่องเท่ียวร้อย

ละ 37 มากับเพื่อน มากับครอบครัวและแฟนร้อยละ 31 แรงจูงใจท่ีมาท่องเท่ียวคือชมธรรมชาติร้อยละ 65.8 

งบประมาณในการมาท่องเท่ียวเฉลี่ยเป็นค่าท่ีพัก อาหารเคร่ืองดื่มร้อยละ 39 เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 18  

และค่าอื่น ๆ ร้อยละ 15 ส่วนใหญ่ทราบข่าวการท่องเท่ียวจากเว็บไซด์ นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ต้ังใจท่องเท่ียวธรรมชาติ 

และมาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ์ละมักจะพักอยู่ 3-5 วันในแต่ละครัง้  
 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพร่วมด้วย การค้นหาปัจจัยและตัวแปรหรือแรงดึงดูดใจของนักท่องเท่ียวท่ีมา

เปรียบเทียบกับท่ีอ่ืน การศึกษาในเชงิเศรษฐศาสตร์ 
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนักศึกษา 

ภาคปกติในมหาวทิยาลัยราชภัฎเลย  

Factors related to fast foods consumption behaviors of full-time students in 

Loei Rajabhat University 
 

สุธิมา แสงดี1 ปริมาส ไชยชิตร1 รัตนากร เคเมอืง1 วิภาดา ศรีชม1 กมลวรรณ ทวีถิ่น1  และ  ธนัญชัย บุญหนัก1* 

Suthima saengdee1 Parimas Chaichit1 Ruttanakon Khemueang1 Kamonvan Taweetin1 Wipada Srichom1  

and Tanunchai Boonnuk1* 

บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงส้ารวจแบบตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 

การบริโภคอาหารจานด่วนของนักศกึษาภาคปกตใินมหาวทิยาลัยราชภัฎเลย กลุ่มตัวอยา่งคือนักศกึษามหาวทิยาลัยราชภัฏเลย

ท่ีได้จากการสุ่มแบบกลุ่มตามคณะทั้งหมด 5 คณะ รวม จ้านวน 384 เครื่องมือท่ีใช้ศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามท่ีผ่าน 

การวเิคราะห์คุณภาพมคีา่ความเชื่อมั่นมากกวา่ 0.7  วเิคราะหข์้อมูลโดยใชก้ารแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ และการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า เพศ อายุ รายได้ต่อ

เดือน คณะท่ีก้าลังศึกษา แหล่งท่ีมาของรายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน ในขณะท่ีความรู้

เกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน อย่างมีนัยส้าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 ทัศนคติเกี่ยวกับบริโภคอาหารจานด่วน มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน

อยา่งมนีัยส้าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 

ค าส าคัญ:  พฤตกิรรมการบริโภค, อาหารจานดว่น, นักศกึษา 

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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บทน า 
อาหารจัดเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด้ารงชวีติมคีวามส้าคัญต่อการเจริญเติบโตท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 

สตปัิญญา และสุขภาพอนามัยของมนุษยใ์นการบริโภคอาหารอยา่งถูกหลักโภชนาการจะท้าให้ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย 

และเป็นไปตามศักยภาพท่ีควรจะเป็น มีสุขภาพดีท้ังร่างกายและจิตใจ เป็นรากฐานของการมีชีวิตท่ีดี รัฐบาลเห็น

ความส้าคัญของโภชนาการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยพยายามส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้เป็นแนวทาง 

ในการบริโภคอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ และในแผนอาหารและโภชนาการแห่งชาต ิตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) ได้เห็นความส้าคัญของปัญหาด้านโภชนาการ โดยเฉพาะโรคอ้วนเกิดจาก 

การรับประทานอาหาร [1]  

จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะสังคมในเมืองหลวงซึ่งเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจหลายประเภท 

สถานศึกษา และโรงงานอุตสาหกรรม กลายเป็นชุมชนท่ีแออัด ปัญหาที่ตามมา คือการจราจรท่ีคับคั่ง ท้าให้เสียเวลา 

ในการเดินทาง คนส่วนใหญ่จึงต้องแบ่งเวลาให้กับการเดินทางมากขึ้น สังคมอยู่ในสภาพท่ีเร่งรีบ ประชาชนไม่มีเวลา  

ในการประกอบอาหารด้วยตนเอง ดังนั้น อาหารท่ีสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสม ในแต่ละมื้ออาหารก็คือ อาหาร

ส้าเร็จรูป หรืออาหารท่ีใส่ถุงรับประทานตามความสะดวกของแต่ละบุคคล จากเดิมคนไทยมีพฤติกรรม การรับประทาน

อาหารท่ีพิถีพิถัน มีการจัดแต่งอาหารให้มีสีสันน่ารับประทาน ตกแต่งด้วยผักผลไม้แกะสลัก หรือมีการรับประทานเป็น

ส้ารับ ได้เปลี่ยนแปลงมาบริโภคอาหารท่ีให้ความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น ตามแบบวัฒนธรรมตะวันตก โดยวิถีชีวิตท่ี

เปลี่ยนแปลงไปของผู้ท่ีอาศัยหรือท้างานอยูใ่นตัวเมืองซึ่งต้องแวดล้อมด้วยการแข่งขัน เร่งรีบ ส่งผลให้หลาย ๆ คนตอ้งฝาก

ท้องไว้กับอาหารประเภทสะดวก รวดเร็วและอิ่มท้อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหารท่ีถือก้าเนิดมาจากประเทศในแถบตะวันตกท่ี

เรียกกันวา่ “อาหารฟาสต์ฟูด้” (Fast Food) และเป็นท่ีรู้จักกันเป็นอย่างดีในหมูผู่้บริโภคท่ีเป็นนักศกึษา ในลักษณะของขนม

ปัง แฮมเบอร์เกอร์ ไก่ทอด อาหารป้ิงย่าง มันฝรั่งทอด ขนมขบเคี้ยว ไอศกรีม และน้้าอัดลมเป็นต้น สุชาติ โสมประยูร 

กล่าวว่าปัญหาโภชนาการของวัยรุ่นนั้น ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคท่ีไม่เหมาะสม ท้าให้มีปัญหา 

ท้ังโภชนาการเกินและโภชนาการขาด [2] 

จากผลเสียด้านสุขภาพพลานามัยของนักศึกษาท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือมีค่านิยมท่ีไม่

ถูกตอ้งในการบริโภคอาหาร ผู้วิจัยจึงเห็นความส้าคัญในการท่ีจะศกึษาพฤตกิรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนักศกึษา 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 รูปแบบการวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส้ารวจแบบตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม   

การบริโภคอาหารจานด่วนของนักศึกษาภาคปกติในมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย โดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษาภาคปกติใน

มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย จากการสุ่มแบบกลุ่มตามคณะทั้งหมด 5 คณะ น้ามาค้านวณกลุ่มตัวอยา่งตามสูตรของ     ทา

โร่ยามาเน่ (n=N/(1+Ne2)) ท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 384 คน แบ่งตามสัดส่วนของ

นักศึกษาแต่ละคณะคือ คณะครุศาสตร์ จ้านวน 80 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ้านวน 87 คน  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จ้านวน 92 คน คณะวิทยาการจัดการ จ้านวน 96 คน และคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม จ้านวน 19 คน   
 

 
 

  



 
 

Proceedings 
227 

 เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือแบบสอบถามปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน

ของนักศึกษาภาคปกติในมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ซึ่งประกอบด้วย 4 ตอน คือ 1) ลักษณะพื้นฐานของนักศึกษา คือ เพศ 

อายุ คณะท่ีศึกษา รายได้ต่อเดือน แหล่งท่ีมาของรายได้ 2) ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วน จ้านวน 15 ข้อ 

เป็นแบบ 4 ตัวเลือก โดยเลือกข้อท่ีถูกต้องเพียงข้อเดียว 3) ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วน จ้านวน 15 ข้อ 

เป็นลักษณะค้าถามปลายปิดเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และ 4) พฤติกรรมการบริโภค

อาหารจานด่วน จ้านวน 15 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยผู้วิจัยจะตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามขณะรับแบบสอบถามคืนจากผู้ตอบโดยหากไมส่มบูรณ์จะถามข้อค้าถามท่ีไมส่มบูรณ์

ให้ครบถ้วนก่อนรับแบบสอบถามกลับไป โดยแบบสอบถามฉบับนี้ ผู้วิจัยได้สร้างตามขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ก้าหนดนิยามตัวแปร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 2) สร้างแบบสอบถามและ

ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ หลังจากปรับปรุงแล้วน้าไปทดลองใช้ในกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 30 

คน โดยวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยแบบวัด ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ได้ค่าความเชื่อมั่น 

(KR 20) เท่ากับ 0.72 และแบบวัดทัศนคตเิกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วน ได้คา่ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.76 
 

จริยธรรมการวิจัยในมนษุย ์

ในการวิจัยคร้ังน้ีผ่านการพจิารณาจริยธรรมการวจิัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในมนุษย ์มหาวทิยาลัย

ราชภัฏเลย เลขท่ี H 009/2560 ลงวันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2560  
 

 การวิเคราะห์ข้อมลู 

ในการศึกษาครัง้นี้ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน           การ

ทดสอบไคสแควร์ (Chi-square) และการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson product moment 

correlation coefficient) โดยจะทดสอบท่ีระดับนัยส้าคัญ 0.05 
 

การด าเนินการวิจัย 

ในการด้าเนินงานวจิัยในครัง้นี้แบ่งขัน้ตอนการด้าเนนิงาน ออกเป็น 3 ขั้นตอน 

ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมการ 

    1.1 ประชุมวางแผนงานด้าเนนิงานส้ารวจประเด็นท่ีสนใจศึกษา 

    1.2 วิเคราะห์ประเด็นท่ีต้องการศึกษาและเลอืกประชากรกลุม่ตัวอย่างท่ีต้องการศึกษา  

    1.3 ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

    1.4 สรา้งเคร่ืองท่ีใชใ้นการศึกษาได้แก ่แบบสอบถาม (Questionnaire) 

    1.5 ตรวจความถูกตอ้งของเครื่องมือและด้าเนินการแก้ไขตามค้าแนะน้าของผู้ทรงคุณวุฒ ิ  

ขั้นท่ี 2 ขั้นตอนการด้าเนนิงานเก็บรวบรวมขอ้มูล 

     2.1 ด้าเนนิการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม                   

    2.2 บันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใชโ้ปรแกรมส้าเร็จรูป 

    2.3 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ 

ไคสแควร์ (Chi-square) และการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson product moment correlation 

coefficient) 
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    2.4 เรียบเรียงเอกสารรายงานการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์) 

ขั้นท่ี 3 ขั้นตอนการสรุปและน้าเสนอข้อมูล 

     3.1 สรุปการวจิัยและข้อเสนอแนะ 

     3.2 น้าเสนอผลการด้าเนนิงาน 

     3.3 ส่งเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

ผลการศึกษา 

สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

1. ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา 

นักศกึษาภาคปกตมิหาวทิยาลัยราชภัฏเลย จ้านวน 384 คน พบวา่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 67.70)  อายุ 20-22 ปี 

(ร้อยละ 52.60) ศึกษาอยู่ท่ีคณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 25.00) รายได้เฉลี่ย 1000 ถึง 5000 บาท (ร้อยละ 48.44)  

แหล่งท่ีมาของรายได้มาจากบิดามารดา (ร้อยละ 64.32) 

2. ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานดว่น 

จากการศึกษาความรู้เกี่ยวกับอาหารจานด่วน พบว่านักศึกษาภาคปกติในมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย มีความรู้

เกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วน อยู่ในระดับปานกลางค่าเฉลี่ย 0.51 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.19) เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่าข้อค้าถามท่ีมีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรกได้แก่ การรับประทานอาหารจ้าพวกผักและผลไม้ ควบคู่กับการออก

ก้าลังกายจะช่วยป้องกันการเกิดโรคอ้วนได้ดีท่ีสุด อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 0.86 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.34)  

ข้าวกล้องมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าข้าวขัดสีจนขาว อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 0.85 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.36) 

และอาหารมื้อเช้าอาจรับประทานไม่ครบ 5 หมู่ แต่ควรรับประทานหลากหลายชนิด อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 0.73  

(ส่วนเบ่ียงมาตรฐาน 0.45) 

3. ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานดว่น 

จากการศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วน โดยใช้ข้อค้าถามทางบวกได้แก่ข้อ 3, 4, 10, 11, 12, 13 

และ 15 และข้อค้าถามทางลบได้แก่ข้อ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, และ 14 พบว่านักศึกษาภาคปกติในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

มีทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.20 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.54) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อค้าถามท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดของข้อค้าถามทางบวกคือ ข้อ 11. ท่านเลือกรับประทานอาหาร

จานด่วนเพราะสะดวก รวดเร็ว ค่าเฉลี่ย 3.99 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.87) และข้อค้าถามท่ีมีค่าเฉลี่ยต่้าสุดของข้อค้าถาม

ทางลบคือ ข้อ 8. การรับประทานอาหารจานด่วนประเภทซูชิท้าให้รูปร่างดี ค่าเฉลี่ย 2.22 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.09)    

4. พฤตกิรรมการบริโภคอาหารจานด่วน 

จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน พบว่า นักศึกษาภาคปกติในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    

มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.21 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.55) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อค้าถามท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ ข้อ 15. ท่านเลือกรับประทานอาหารจานด่วน        

เพราะสะดวกต่อการรับประทาน ค่าเฉลี่ย 3.75 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.92) และข้อค้าถามท่ีมีค่าเฉลี่ยต่้าสุด  

คือ ข้อ 6. ท่านจัดงานเลีย้งสังสรรค์ในรา้นอาหารจานดว่น ค่าเฉลี่ย 2.64 (สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.17) 
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สถิตเิชิงอนุมาน (Inferential statistics) 

จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนักศึกษาภาคปกติ 

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มดีังนี้ 

1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษากับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน 

ด้วยสถติไิคสแควร์ (Chi-square) 

จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนักศึกษาภาคปกติใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีดังนี้ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษากับพฤติกรรมการบริโภค

อาหารจานด่วน ด้วยสถิติไคสแควร์ (Chi-square) จากการศึกษาพบว่า เพศ คณะท่ีก้าลังศึกษา และแหล่งท่ีมาของรายได้ 

ไมม่คีวามสัมพันธ์กับพฤตกิรรมการบริโภคอาหารจานด่วน รายละเอยีดดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 การวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ คณะที่ก้าลงัศกึษา แหล่งท่ีมาของรายได ้โดยใชส้ถิตไิคสแควร์  

ตัวแปร (n=384) 
พฤตกิรรม 

𝛘𝟐          p 
มาก น้อย 

เพศ     

  ชาย 67.74 (84) 32.26 (40) 0.146 0.702 

  หญิง 65.77 (171) 34.23 (89)   

คณะที่ก าลังศึกษา     

  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)   

  คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 68.40 (13) 31.60 (6)   

แหลง่ที่มาของรายได้      

 1)  ได้รับรายได้จากบดิามารดา     

    ใช ่ 66.50 (246) 33.50 (124) 0.29 0.864 

    ไมใ่ช ่ 64.30 (9) 35.70 (5)   

  2) ได้รับรายได้จากทุนกู้ยมื     

    ใช ่ 69.04 (255) 30.95 (39) 0.587 0.444 

    ไมใ่ช ่ 65.11 (168) 34.88 (90)   

  3) ได้รับรายได้จากงานพเิศษ     

    ใช ่ 75.00 (6) 25.00 (2) 0.270 0.603 

    ไมใ่ช ่ 66.22 (249) 33.77 (127)   

หมายเหต:ุ แสดงร้อยละ (จ้านวน)     
 

2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ รายได้ต่อเดือน ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วน ทัศนคติ

เกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วน โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพยีร์สัน 
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จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนักศึกษาภาคปกติใน 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ รายได้ต่อเดือน ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วน ทัศนคติเกี่ยวกับ 

การบริโภคอาหารจานด่วน โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สันพบวา่ ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารจาน

ด่วน มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 ในขณะท่ี

ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วน มีความสัมพันธ์ ทางลบกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน  

อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วน อายุ และรายได้ต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

จานด่วน รายละเอยีดดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ รายได้ต่อเดือน ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานด่วน 

ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานดว่น โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพยีร์สัน 

ตัวแปรทีท่ดสอบ (n=384) r p 

  อายุ 0.050 0.326 

  รายได้ตอ่เดอืน 0.014 0.788 

  ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานดว่น 0.363** <0.0001 

  ทัศนคตเิกี่ยวกับการบริโภคอาหารจานดว่น -0.107* 0.035 

หมายเหตุ: * p<0.05, ** p<0.01 
 

วิจารณ์และสรุปผล  
1. พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาภาคปกติในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.20 (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.54 ) 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปุรินทร์ ศรีศศลักษณ์ [3] ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค

อาหาร ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง 2 สถาบันพระบรมชนก กระทรวงสาธารณสุข  

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสมระดับปานกลาง ร้อยละ 86.7 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ

นักศึกษา มีตารางเรียนในแต่ละวันของสัปดาห์แตกต่างกัน จึงมีวันท่ีจ้าเป็นต้องรับประทานอาหารจานด่วน และไม่ได้

รับประทานอาหารจานด่วน พฤตกิรรมจึงจัดอยู่ในระดับปานกลาง 

2. ความรู้ในเร่ืองการบริโภคอาหารจานด่วน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจาน

ด่วน อย่างมนีัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศลาลิน ดอกเข็ม [4] ท่ีศกึษาเร่ืองการบริโภค

อาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารและ

พฤติกรรมมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอยา่งมนีัยส้าคัญระดับ 0.01 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษามีความรู้เร่ืองอาหาร

จานดว่นท้าให้ทราบว่ารับประทานมากเกินไปจะท้าให้เกิดโทษได้ 

3. ทัศนคติในเร่ืองการบริโภคอาหารจานดว่น มคีวามสัมพันธ์ทางลบกับพฤตกิรรมการบริโภคอาหารจานดว่น 

อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของอนุกูล พลศิริ [5] พบว่านักศกึษามทัีศนคติการ

บริโภคอาหารในระดับปานกลาง มคีวามสัมพันธ์กันทางลบอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะ

นักศกึษามคีวามตอ้งการบริโภคอาหารจานดว่นท่ีแตกต่างกัน 
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ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยาย และการเรียน
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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับ 

ความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยายและการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ้าลอง ในรายวิชา 

การพยาบาลผู้ใหญ่ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วทิยาลัยเชยีงราย กลุ่มตัวอยา่งเป็นนักศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์  

ชัน้ปีท่ี 3 วทิยาลัยเชยีงราย ท่ีผ่านการลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2559 รายวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่ 

กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 101 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาต่อวิธีการจัดการเรียนการสอนของ รสิตา รักสกุล (2557) ผ่านการหา  

ค่าความตรงของเนื้อหาเท่ากับ 0.88 และตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค มีค่าเท่ากับ 0.85 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็น

ของนักศกึษาตอ่การจัดการเรียนการสอนท้ังสองแบบโดยใชส้ถิต ิPaired-sample t test 

ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยายและการเรียนการสอน 

โดยใช้สถานการณ์จ้าลอง ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย  

เมื่อพิจารณาความคิดเห็นโดยรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยายอยู่ใน

ระดับมาก (x̄ = 3.96) และมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสถานการณ์จ้าลองอยู่ในระดับมาก 

(x̄ =4.15) และเมื่อพิจารณาความคิดเห็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

บรรยาย ด้านความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.01) ด้านการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.99) ด้านความ

สนใจและตั้งใจ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.98) ด้านการคิดและแก้ปัญหา อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.91) ในส่วนของความ

คิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบสถานการณ์จ้าลอง ด้านความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.20)  

ด้านการมสี่วนร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.23) ด้านความสนใจและตัง้ใจ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.01) ด้านการคิด

และแก้ปัญหา อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.19) เมื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอน 

แบบบรรยายและการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ้าลอง ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

ความคิดเห็นมีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส้าคัญทางสถิต ิ.000 

                                                 
1 สาขาการพยาบาลผูใ้หญแ่ละผูสู้งอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ วทิยาลัยเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000 
1 Adult and Ageing Nursing, Faculty of Nursing, Chiang Rai college. Chaing Rai Province 57000 
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จากผลการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยเสนอแนะว่า ควรมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีแบบผสมผสาน 

โดยใช้รูปแบบการบรรยายและการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ้าลอง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  

โดยการอภิปรายรวมถึงการสะท้อนคิด และการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากเนื้อหา  

ในการบรรยายสู่การปฏิบัติการและตัดสินใจลงมือท้าด้วยตนเองผ่านสถานการณ์จ้าลอง อีกท้ังยังก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อผู้เรียน ท้าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลสู่การตัดสนิใจทางคลินกิต่อไป  
 

ค าส าคัญ:  การเรียนการสอนแบบบรรยาย, การเรียนการสอนโดยใชส้ถานการณ์จ้าลอง, 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 Simulation-

Based 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 (x̄ = 3.96 ) and the Simulation-Based Learning was very high (x̄ = 4.15 ). When considering the opinions, it 

was found that the samples had opinions on the Lecture Method. Satisfaction was high (x̄ = 4.01), participation was high 

(x̄ = 3.99), interests and intentions was high (x̄ = 3.98), thinking and problem solving was high (x̄ = 3.91). The opinions 

on the Simulation-Based Learning, satisfaction was high (x̄ = 4.20), participation was highest (x̄ = 4.23), interests and 

intentions was high (x̄ = 4.01), thinking and problem solving was high (x̄ = 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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บทน า 
การเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์บัณฑิตในปัจจุบัน เป็นการสอนแบบศตวรรษท่ี 21 ที่เน้นเทคโนโลยีเข้ามา 

มีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยเน้นรูปแบบการส่งเสริมให้มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสะท้อนคิด  

ท้าให้นักศกึษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป [1] อกีท้ังรูปแบบการเรียนการสอนของคณะพยาบาล

นั้น มีท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และเพื่อให้นักศึกษาได้มีการปฏิบัติเสมือนจริงก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 

จึงจ้าเป็นตอ้งมกีารเรียนการสอนท่ีเน้นการปฏิบัตกิับสถานการณ์จ้าลอง เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามมั่นใจ และบรรลุวัตถุประสงค์

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ ท่ีก้าหนดไว้ท้ัง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   

การสื่อสาร  และเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ โดยหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนอีกหนึ่งรูปแบบ 

เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ้าลอง (Simulation-Based Learning : SBL) เป็นกระบวนการเรียนการสอน  

ท่ีช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยการแสดงบทบาทตามสถานการณ์ท่ีจ้าลองให้เสมือนจริง [2] ท้าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

และเป็นการฝึกทักษะก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานจริง ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ อีกท้ังยังสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด

วิเคราะห์และมีสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยต่อไป จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน 

จะมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และมีสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยทางการพยาบาล ได้แก่ งานวิจัยของ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา [3] พบว่า นักศึกษามีความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตมากขึ้นหลังได้รับการปฏิบัติ

กับหุ่นมนุษย์จ้าลอง นักศึกษาได้แสดงบทบาทตามสถานการณ์จ้าลองคล้ายจริง เกิดการเรียนรู้และทักษะก่อนขึ้นฝึก

ปฏิบัติงานจริง และจากการศึกษาผลต่อการจัดการเรียนการสอนแบบใช้สถานการณ์จ้าลองในนักศึกษาพยาบาล [4] พบว่า 

นักศกึษามคีวามพึงพอใจมาก เนื่องจากได้ใชศ้ักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มท่ี ฝึกการคิดอยา่งมีเหตุผล และมคีวามมั่นใจท่ี

จะน้าความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นสถานการณ์จริงได้  

การเรียนการสอนในอดีต จะเป็นรูปแบบการบรรยายส่วนใหญ่ โดยเฉพาะวิชาภาคทฤษฎ ีผู้สอนจะบรรยายให้ผู้ฟัง

และจดตาม ผู้ฟังจะมีส่วนร่วมเมื่อผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถาม เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาพยาบาล 

ในปัจจุบัน ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 [5] ท่ีได้ก้าหนดแนวทาง 

ในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีโดยนักศึกษา

สามารถเชื่อมโยงสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาอยา่งมวีจิารณญาณได้อยา่งเหมาะสม ดังนัน้ การเรียนการสอนในปัจจุบัน

จึงจ้าเป็นตอ้งให้นักศกึษาหรือผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมและบทบาทในการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษา 

ดังเชน่ ในรายวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่ ภาคทฤษฎ ีจึงจ้าเป็นตอ้งเน้นให้ผู้เรียนได้มีบทบาทในการเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ให้ครอบคลุมทุกด้าน สามารถเชื่อมโยงสถานการณ์จ้าลองสู่การปฏิบัติ และการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลได้จริง  

เมื่อไปสู่รายวิชาภาคปฏิบัติ นักศึกษาจะสามารถมองเห็นและคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงได้จริง จากการทบทวนวรรณกรรม

เกี่ยวกับความพึงพอใจในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  

ของรสิตา รักสกุล [6] พบวา่ นักศกึษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนอยูใ่นระดับมาก เนื่องจากนักศกึษามีส่วน

ร่วมในการเรียนรู้ ส่งเสริมกระบวนการคิด การปฏิบัติและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ท้าให้การเรียนการสอนระหว่างอาจารย์

และนักศกึษาประสบผลส้าเร็จ สอดคล้องกับการศึกษาของ เกวลี ผังดี และพมิพร์ดา ครองยุติ [7] ท่ีพบวา่ นักศกึษามีความ

พึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านวิธีการสอนท่ีให้นักศึกษาท้ากิจกรรมร่วมกับการเรียนการสอน ระดับปานกลาง 

เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามคีวามรู้และทักษะในการน้าไปปฏิบัตไิด้จริง 
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ดังนั้น การเรียนการสอนในรายวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่  จึงจ้าเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

แบบบรรยายร่วมกับการจัดรูปแบบการสอนโดยใช้สถานการณ์จ้าลอง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การวิเคราะห์  

การแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศกึษาและสามารถน้าไปใชใ้นการฝึกปฏิบัตไิด้จริงต่อไป ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศกึษา

ถึงความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 คณะพยาบาลศาสตร์ วทิยาลัย

เชยีงราย เพ่ือน้าผลการศึกษามาใชใ้นการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตอ่ไป  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย     

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยายและการเรียนการสอนโดยใชส้ถานการณ์

จ้าลอง ในรายวชิา การพยาบาลผู้ใหญ่ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชยีงราย 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยายและการเรียนการสอน  

โดยใชส้ถานการณ์จ้าลอง ในรายวชิา การพยาบาลผู้ใหญ่ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชยีงราย 
 

ขอบเขตในการวิจัย   

การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น

ต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยายและการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ้าลอง ท่ีผ่านการลงทะเบียนเรียน 

ในรายวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่ ภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2559 ตัวแปรตน้ คือ รูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยาย

และการเรียนการสอนโดยใชส้ถานการณ์จ้าลอง ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของนักศกึษา 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณจ์ าลอง หมายถงึ กระบวนการท่ีผู้สอนใชใ้นการช่วยให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก้าหนด โดยให้ผู้เรียนลงไปเล่นในสถานการณ์ท่ีมบีทบาท ข้อมูล และกติกาการเล่นท่ี

สะท้อนความเป็นจริง และมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ท่ีอยู่ในสถานการณ์นัน้ ๆ ผ่านหุ่นจ้าลองท่ีมสีภาพคล้ายกับข้อมูล

ในความเป็นจริง ในการตัดสนิใจและแก้ปัญหาต่าง ๆ 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยาย หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่

ผู้เรียนโดยการพูดบอกเล่า อธิบายเนื้อหาเร่ืองราวท่ีผู้สอนได้เตรียมการศกึษาค้นคว้ามาเป็นอยา่งดี ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับ

ฟัง อาจจะมีการจดบันทึกสาระส้าคัญในขณะท่ีฟังการบรรยายหรืออาจมีโอกาสซักถาม แสดงความคิดเห็นได้บ้างถ้า

ผู้สอนเปิดโอกาส 

ความคิดเห็นของนักศึกษา หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย ความคิดเห็นด้านความสนใจและตั้งใจ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการคิดและ

แก้ปัญหา และด้านความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

ของ รสิตา รักสกุล (2557) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีท่ี 3 วิทยาลัยเชียงราย จ้านวน 134 คน ท่ีลงทะเบียน  

ในรายวชิา การพยาบาลผู้ใหญ่  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ตอบแบบสอบถาม คือ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีท่ี 3 วิทยาลัยเชียงราย  

ท่ีลงทะเบียนในรายวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร 

Taro Yamane(8) ได้กลุม่ตัวอย่างจ้านวน 101 คน สุ่มกลุ่มตัวอยา่งโดยการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) 
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เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

 1. แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษา 

 2. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาต่อวิธีการจัดการเรียนการสอน ของ รสิตา รักสกุล (2557) 

ประกอบด้วยข้อค้าถามท้ังหมด 13 ข้อ ใช้มาตราวัดแบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) ลักษณะเป็นแบบประเมิน 

ค่า 5 ระดับ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย นอ้ยท่ีสุด  

การแปลผลแบง่เป็นระดับตามชว่งคะแนน ได้แก่ 

  คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00  แปลความหมายว่า มผีลมากที่สุด 

  คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20  แปลความหมายว่า มผีลมาก 

  คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40  แปลความหมายว่า มผีลปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60  แปลความหมายว่า มผีลน้อย 

  คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80  แปลความหมายว่า มผีลน้อยท่ีสุด 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

 ค่าความตรงของเคร่ืองมือ (Content validity index) ผู้วิจัยได้น้าเคร่ืองมือของ รสิตา รักสกุล (2557) มาใช้ 

โดยไม่ได้มกีารดัดแปลง ผ่านการหาค่าความตรงของเนื้อหามีคา่เท่ากับ 0.88  

 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ผ่านการทดลองใช้กับนักศึกษาท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจ้านวน  

30 ราย วเิคราะห์โดยใชสู้ตรสหสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Alpha Cronbach Coefficient) เท่ากับ 0.85 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ภายหลังผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย วิทยาลัยเชียงราย ผู้วิจัยได้ท้าการ  

เก็บรวบรวมขอ้มูล ดังนี้ 

1. ท้าหนังสอืของอนุญาตคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชยีงราย ในการเก็บขอ้มูล 

2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยได้ติดต่อประสานกับนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์

รูปแบบของการเรียนการสอนแบบบรรยายและการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ้าลองในรายวิชา รวมท้ังชี้แจง

เกี่ยวกับงานวิจัย และสอบถามความยินยอม ในช่ัวโมงแรกของการเปิดการเรียนวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่ 

รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ เป็นรายวิชาภาคทฤษฎี 3(3-0-6) แบ่งจ้านวนชั่วโมงการเรียนการสอนรูปแบบ

การบรรยายจ้านวน 45 ชั่วโมง โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยายจ้านวน 40 ชั่วโมง และรูปแบบการเรียน

การสอนโดยใช้สถานการณ์จ้าลองจ้านวน 5 ชั่วโมง จัดช่ัวโมงศกึษาทบทวนบทเรียนนอกหอ้งเรียนดว้ยตัวเอง 6 ชั่วโมง/

สัปดาห์ ในรายวชิาได้มกีารออกแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายและใชส้ถานการณจ์้าลอง  

โดยก้าหนดให้มีการเรียนการสอนแบบบรรยายจ้านวน 40 ชั่วโมง และการเรียนโดยใช้สถานการณ์

จ้าลองตามระบบ จ้านวน 5 ชั่วโมง โดยจัดแบ่งกลุ่มและหัวข้อในการวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนการพยาบาล

แบบองคร์วมในผู้ปว่ยท่ีมีความผิดปกติในระบบ จ้านวน 5 กลุ่ม และรับสถานการณ์จ้าลองจากอาจารย์ น้าไปวเิคราะห์

ประกอบกับการท้าความเข้าใจร่วมกับเนื้อหาท่ีได้เรียนในรูปแบบการบรรยายในห้องเรียนและการค้นคว้าหาข้อมูลใน

ชั่วโมงศกึษาทบทวนบทเรียนนอกหอ้งเรียนดว้ยตัวเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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2. ในสถานการณจ์้าลองท่ีกลุม่ได้รับ ประกอบไปด้วย สถานการณ์ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย  

อุปกรณ์ ข้อมูล บทบาทและกติกา โดยให้ผู้เรียนประเมิน และให้กิจกรรมการพยาบาล การรายงานแพทย์ 

รวมท้ังให้การพยาบาลท่ีเป็นท้ังบทบาทอิสระและตามแผนการรักษาของแพทย์ เพื่อเตรียมน้าเสนอในช่ัวโมงการจัดการ

เรียนการสอนรูปแบบบรรยายและใช้สถานการณ์จ้าลองโดยใช้หุ่นมนุษย์จ้าลองในห้องปฏิบัติการ ก่อน 1 อาทิตย์ โดยแต่

ละกลุ่มค้นคว้าหาข้อมูล ปรึกษาอาจารย์ และวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้หุ่นมนุษย์จ้าลองในห้องปฏิบัติการในช่ัวโมง

ศกึษาทบทวนบทเรียนนอกห้องเรียนด้วยตัวเอง ก่อนการน้าเสนอสถานการณ์ในชั่วโมงการเรียนการสอน 

3. หลังจากจบเนื้อหาการสอนรูปแบบการบรรยายในระบบนัน้ๆ กลุ่มท่ีได้รับสถานการณ์จ้าลอง 

น้าเสนอสถานการณ์จ้าลองผ่าน Facebook live จ้านวน 1 ชั่วโมง โดยประยุกต์ใช้ความรู้และเนื้อหาท่ี

ได้รับจากการสอนรูปแบบบรรยายและลงไปเล่นสถานการณ์ผ่านหุ่นมนุษย์จ้าลอง โดยหุ่นจะตอบสนองกับสิ่งท่ีก ลุ่ม

ปฏบัิตหิรือการให้การพยาบาล นักศกึษาตัดสินใจและแก้ไขปัญหาตามสถานการณ ์ 

4. กลุ่มอ่ืน ๆ รับชมสถานการณ์จ้าลองผ่าน Facebook live เพื่อให้มกีารอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ ์ 

ข้อมูล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียน หลังจากการน้าเสนอของกลุ่มตัวอย่าง จะมีการสรุป

ร่วมกันระหว่างกลุ่มน้าเสนอกับกลุ่มท่ีรับชม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

เกี่ยวกับเนื้อหาความรู้ การวางแผนการพยาบาลแบบองค์รวม ร่วมกันในสถานการณ์นั้นๆ นักศึกษาและอาจารย์

ร่วมกันอภปิรายเกี่ยวกับสถานการณ ์ข้อมูล และกตกิาของสถานการณ์ วธีิการเล่น พฤติกรรมการเล่น และผลการเล่น  

5. อาจารย์และนักศกึษาสรุปการเรียนรู้ท่ีได้รับจากสถานการณจ์้าลอง หลังจากนั้นอาจารย์ 

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และสรุปเนื้อหาประเด็นการเรียนการสอน 

3. ชั่วโมงสุดท้ายของการเรียนรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง 

หลังจากนัน้ให้สง่แบบสอบถามคืนภายใน 1 สัปดาห์  

4. เมื่อได้รับแบบสอบถามคืน ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของขอ้มูล 

5. น้าข้อมูลท่ีได้ไปวเิคราะห์ทางสถิติ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. ข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษาและคะแนนความคิดเห็น วิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา ค่าเฉลี่ย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 2. ข้อมูลการเปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็นของนักศึกษาต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย

และการเรียนการสอนโดยใชส้ถานการณ์จ้าลอง วิเคราะห์โดยใชส้ถิต ิPaired-sample t test (9) 
 

ผลการศึกษา 
1.   ความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยายและการเรียนการสอนโดยใชส้ถานการณ์จ้าลอง  

ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ผลพบว่า กลุ่มตัวอยา่ง 

มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก x̄  = 3.96 และมีความ

คดิเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสถานการณ์จ้าลองอยูใ่นระดับมาก x̄ =4.15 เชน่เดียวกัน ดังตารางที่ 1 

2. เมื่อพิจารณาความคิดเห็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

บรรยาย ด้านความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.01) ด้านการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.99) ด้านความ

สนใจและตัง้ใจ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.98) ด้านการคิดและแก้ปัญหา อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.91) ดังตารางที่ 1 



 
 

Proceedings 
238 

3. ความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ้าลอง ด้านความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 

(x̄ = 4.20) ด้านการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.23) ด้านความสนใจและตั้งใจ อยู่ในระดับมาก                     

(x̄ = 4.01) ด้านการคิดและแก้ปัญหา อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.19) ดังตารางที่ 1 

4. เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นโดยรวมต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยายและการเรียน 

การสอนโดยใช้สถานการณ์จ้าลอง ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นมีความแตกต่าง

กันอย่างมนีัยส้าคัญทางสถิติ .000 ดังตารางที่ 1 

5. เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นรายด้านต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยายและการเรียน 

การสอนโดยใช้สถานการณ์จ้าลอง ในรายวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่ ด้านความพงึพอใจ ด้านการมสี่วนร่วม และด้านการคิด

และแก้ปัญหา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ .010, .000 และ .000 ตามล้าดับ 

ดังตารางที่ 1 โดยค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ้าลองของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่า

ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยาย ยกเว้นด้านความสนใจและตั้งใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 

มคีวามคิดเห็นด้านความสนใจและตัง้ใจแตกตา่งกันอยา่งไมม่นีัยส้าคัญทางสถิต ิ(P=.519) ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ตารางการเปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยาย

และการเรียนการสอนโดยใชส้ถานการณ์จ้าลอง 

 

ความคดิเห็น 

รูปแบบการเรยีนการสอน

แบบบรรยาย 

(n=101) 

รูปแบบการเรยีนการสอนโดย

ใช้สถานการณ์จ าลอง 

(n=101) 

 

T test 

 

P-value 

x̄  S.D. แปลผล x̄  S.D. แปลผล 
 

4.33 
 

.000* 
โดยรวม 3.96 0.54 มาก 4.15 0.52 มาก 

รายดา้น  

- ด้านความพงึพอใจ  

- ด้านการมสี่วนร่วม  

- ด้านความสนใจและตั้งใจ  

- ด้านการคิดและแก้ปัญหา 

 

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* 

* p < .05 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
จากผลการศึกษา ความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยายและการเรียนการสอน 

โดยใชส้ถานการณ์จ้าลอง ในรายวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่ ของนักศกึษาคณะพยาบาลศาสตร์ วทิยาลัยเชยีงราย โดยรวมอยู่

ในระดับมากท้ังสองรูปแบบ แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการเรียนการสอนท้ังสองแบบนั้นเหมาะสมและสามารถน้ามา

ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี การพยาบาลผู้ใหญ่ โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในทางทฤษฎีสู่การ

ตัดสินใจปฏิบัติส้าหรับการแก้ปัญหาทางการพยาบาลได้ โดยการเรียนรู้ท้ังสองแบบมีความสัมพันธ์กันและต่อเนื่องกัน  

ซึ่งการสอนท้ังสองรูปแบบประกอบกันนั้น ชว่ยท้าให้เกิดทักษะทางด้านความรู้ ด้านปัญญา การแก้ปัญหาทางการพยาบาล 

อีกท้ังยังสามารถพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ [10] ซึ่งผู้เรียนได้จากการอ่าน ฟัง ตลอดจนการมีส่วนร่วมใน

การอภิปราย แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นพร้อมท้ังแสดงความคิดเห็นท่ีมีสาระ นอกจากนี้ กิจกรรมการเรียนรู้

แบบการใช้สถานการณ์จ้าลองยังท้าให้เกิดทักษะการตัดสินทางคลินิกและการสะท้อนคิด ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา 
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การเรียนรู้ด้วยตนเอง ท้าให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีดี ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนในศตวรรษท่ี 21 ประกอบไปด้วยทักษะ

การเรียนรู้จากการอ่าน การเขียน ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร ความร่วมมือ การท้างานเป็น

ทีม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริงในปัจจุบัน [11] 

ธรรมชาติของรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ประกอบไปด้วยเนื้อหาท่ีมีความละเอียด ยากและซับซ้อน เช่น ภาวะ

ช็อกและภาวะล้มเหลวหลายระบบ ความผิดปกติระบบประสาท ความผิดปกตขิองระบบไหลเวียนโลหิต ความผิดปกติจาก

ระบบแลกเปลี่ยนแก๊ส เป็นตน้ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบรรยาย เป็นวธีิการหนึ่ง มผีลตอ่การเรียนรู้คร้ังแรกของ

ผู้เรียน ผู้สอนสามารถปลูกฝังแนวความคิดและเจตคติท่ีพึงปรารถนาได้ ให้ผู้เรียนได้รับความรู้หลาย ๆ แนวคิดก่อนท่ีจะ

สรุปเป็นข้อคิดหรือทางเลือกท่ีเหมาะสม เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระและเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก้าหนด [12] 

หากผู้สอนเข้าใจในเนื้อหาร่วมกับใช้เทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้ดี เนื่องจากเป็นการสอนท่ีเน้นเนื้อหา

สาระและสรุปหลักการ แนวคิด น้าทางในการศึกษาด้วยตนเอง จากการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียน 

การสอนแบบบรรยายนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจกับการเรียนการสอนรูปแบบนี้ในระดับมาก (ดังตารางท่ี 1)  

เมื่อพจิารณารายข้อพบวา่ กลุ่มตัวอยา่งมีความคิดเห็นวา่ รูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยายนัน้มคีวามสอดคล้องกับ

เนื้อหาและวัตถุประสงค์ อีกท้ังสามารถเน้นประเด็นส้าคัญของเนื้อหา ถ่ายทอดเนื้อหาสาระได้มาก แต่การสอนแบบ

บรรยายนั้นผู้เรียนจะมีกิจกรรมร่วมได้นอ้ย ผู้เรียนอาจขาดความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้สู่การฝึกปฏิบัติ ดังนั้น ใน

รายวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่จึงมกีารประยุกต์และน้าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ้าลองน้ามาเป็นส่วนหนึ่ง

ในการจัดการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ้าลอง เป็นอีกรูปแบบหนึ่งท่ีถูกน้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ทางการพยาบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสบการณ์การให้การพยาบาลผู้ป่วย โดยใช้สถานการณ์จ้าลองให้ผู้เรียน

สามารถปฏิบัติการ ตัดสินใจ ลงมือท้าด้วยตนเองตามสถานการณ์เสมือนจริง ช่วยเพิ่มความสามารถในการให้การพยาบาล

ในเชงิปฏบัิตกิาร เพิ่มทักษะการคิด การแก้ปัญหา การให้เหตุผลทางคลินกิ และการสะท้อนคิด รูปแบบการเรียนการสอนวิธี

นี้มีลักษณะเป็นกระบวนการอภิปรายระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนท่ีมุ่งการน้าไปใช้ในสถานการณ์จริง ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

เร่ืองท่ีมีความสัมพันธ์ซับซ้อนได้อยา่งเข้าใจ มสี่วนร่วมในการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังฝึกทักษะการปฏสิัมพันธ์ การสื่อสาร การ

ตัดสินใจ การแก้ปัญหาและการคิด [12] โดยในสถานการณ์ในรายวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่ ประกอบด้วยกระบวนการพยาบาล

และการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลแบบองค์รวมโดยครอบคลุมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ 

ชว่ยฝึกความคิดเชิงสร้างสรรค์ และสามารถน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในทางปฏิบัตกิารทางคลินิกต่อไป ผู้เรียนได้ลงไป

เล่นในสถานการณ์ ท้าให้เกิดการเรียนรู้ การแก้ปัญหาด้วยตัวเอง แล้วสามารถน้าความรู้ท่ีได้จากการปฏิบัตินั้นมาแก้ไข

สถานการณ์ ตัดสินใจ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และจดจ้าจากการลงมือปฏิบัติ อีกท้ังมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน [13] จาก

การศึกษาพบว่า ความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ้าลองนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้าน

การมสี่วนร่วมมากท่ีสุด (ดังตารางท่ี 1) เพราะเป็นรูปแบบการเรียนใหม่สามารถเชื่อมโยงเนื้อหา ท้าให้ผู้เรียนสนุกและไม่เบ่ือ

หน่าย เรียนตามความสามารถของตนเอง ผู้ เรียนได้ปฏิ บัติและลงไปเล่นในสถานการณ์ได้  สอดคล้องกับ 

ผลการศกึษา ความพงึพอใจต่อการเรียนโดยใชโ้จทยปั์ญหาท่ีส่งเสริมความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลของ

การพยาบาลมารดาและทารกระยะคลอดปกตขิองนักศกึษาวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พบวา่ นักศกึษา

มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้โจทย์ปัญหา (Scenario) เนื่องจากช่วยส่งเสริมความสามารถในการแก้ไขปัญหาทาง 

การพยาบาล กระตุ้นให้เกิดการคิด และความสามารถในการวิเคราะห์และระบุปัญหาทางการพยาบาล(14)  และเมื่อ

พิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ้าลองนั้น  

มปีระโยชนส์ามารถน้าความรู้ไปประยุกตใ์ชไ้ด้จริง และชว่ยฝึกความคิดเชงิสร้างสรรค์ สอดคล้องกับผลของการจัดการเรียน
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การสอนโดยใช้หุ่นมนุษย์จ้าลอง (Simulation-Based Learning: SBL) ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา พบว่า 

นักศึกษามีความคิดเห็นว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้หุ่นมนุษย์จ้าลองมีประโยชน์ ช่วยให้นักศึกษามั่นใจในการปฏิบัติ 

เนื่องจากได้ฝึกปฏิบัติเสมือนการปฏิบัติจริงกับผู้ป่วย ได้ใช้การคิดวิเคราะห์และน้าความรู้ไปใช้ได้จริง การจัดการเรียนการ

สอนในลักษณะนี้น่าสนใจท้าให้นักศกึษาตื่นเตน้ ตื่นตัวตลอดเวลา และส่งเสริมการเรียนรู้มากขึน้ [3] 

นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อรูปแบบการเรียน 

การสอนโดยใชส้ถานการณ์จ้าลอง ในรายวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่ มคี่าเฉลี่ยสูงกวา่รูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยาย

ในด้านความพึงพอใจ การมีส่วนร่วม และการคิดและแก้ปัญหา อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ี .010, .000, .000 ตามล้าดับ 

อาจเนื่องมาจากเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม ่ท้าให้นักศกึษามคีวามตื่นเต้น ไมไ่ด้เรียนในห้องบรรยายเพียงอย่าง

เดียว เป็นบรรยากาศการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง ประกอบกับมีหุ่นมนุษย์จ้าลองท่ีมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการปฏิบัติ 

นอกจากนี้นักศึกษายังมีส่วนร่วมในการอภิปรายโดยใช้การสะท้อนคิดต่อสถานการณ์ในการวิเคราะห์แก้ปัญหาทาง  

การพยาบาล แต่ในด้านของด้านความสนใจและตั้งใจ นักศึกษามีความคิดเห็นว่าไม่มีผลใดๆ ในรูปแบบของการเรียน 

การสอนท้ังสองรูปแบบ อาจเนื่องมาจากในรายวิชามีเนื้อหาท่ีมาก มีความละเอียดและซับซ้อน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย  

ความพึงพอใจต่อการจัดการจัดการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน (Team-Based Learning: TBL) และการเรียนการสอนแบบ

บรรยายของนักศึกษาพยาบาล [15]  โดยการเรียนรูปแบบ TBL เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน 

การสอนการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท้างาน อีกทั้งยังส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการคิดอย่าง 

มีวิจารณญาณ และทักษะการท้างานเป็นทีมของนักศึกษา จากการศึกษาพบว่า กลุ่มท่ีเรียนแบบ TBL มีผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนและนักศกึษามคีวามพงึพอใจโดยรวมสูงกวา่การเรียนแบบบรรยายอยา่งมนีัยส้าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05  

ท้ังนี้ รูปแบบการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีนั้น ควรเป็นการสอนแบบผสมผสานในหลากหลายรูปแบบ  

ตามแนวปฏิรูปทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เ รียน โดยการอภิปรายรวมถึงการสะท้อนคิด 

 และการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากเนื้อหาในการบรรยายสู่การปฏิบัติการและตัดสินใจ

ลงมือท้าด้วยตนเองผ่านสถานการณ์จ้าลอง อีกท้ังยังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ท้าให้ผู้เรียนเกิดทักษะใน  

การแก้ปัญหาทางการพยาบาลสู่การตัดสินใจทางคลินกิต่อไป นอกจากนี้ ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน

นั้นยังส่งผลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning outcomes) อีกด้วย ซึ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีต้องเกิดแก่ผู้เรียนในการจัด 

การเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ้าลองนั้น คือ ความรู้และทักษะทางการพยาบาล โดยเพิ่มความสามารถใน 

การทักษะการปฏิบัติมากขึ้น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความมั่นใจในตนเอง และความพึงพอใจของผู้เรียน  

โดยผู้เรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง และเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจทางคลินิกต่อไป  [13] ดังนั้น 

การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีจึงส่งผลต่อทักษะปฏิบัติการพยาบาล การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนใน 

การฝึกภาคปฏบัิตจิริงจึงมคีวามจ้าเป็นอย่างยิ่ง อกีทัง้การเตรียมตัวในการปฏิบัตยิังส่งผลถึงทัศนคติท่ีดีตอ่วิชาชีพและ

ความมั่นใจสู่การปฏบัิตจิรงิ [16] 
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บทคัดย่อ 
 การวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของการพัฒนาคุณภาพบริการตามการรับรู้ของผู้รับบริการ

และผู้ให้บริการ แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกพิเศษ โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย วิธีการด้าเนินการวิจัย เป็นแบบกึ่ง

ทดลอง (Quasi-Experimental Research) เปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 ถึง เดือน 

สิงหาคม 2560  กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 2 กลุ่มคอื ผู้รับบริการ จ้านวน 400 คน  เลอืกกลุ่มตัวอยา่งด้วยวธีิการสุ่ม

อย่างง่าย และผู้ให้บริการ จ้านวน 35 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง การด้าเนินการทดลองประกอบด้วยการ

เปลี่ยนแปลง 4 ด้านคือ ด้านสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม ด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรมผู้ให้บริการ ด้านขั้นตอน 

กระบวนการและการให้สุขศึกษาและด้านวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือประเมินเป็นแบบประเมินความพึงพอใจส้าหรับ

ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 

 ผลการวิจัยพบว่า เมื่อเปรียบเทียบคะแนนการรับรู้คุณภาพบริการของผู้รับบริการหลังการทดลอง  

(x = 198.26, SD =10.91)มากกว่าก่อนการทดลอง(x = 172.43, SD =13.26) เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่า หลังทดลอง 

ค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนทดลอง อยา่งมนีัยส้าคัญทางสถิติท่ี (p < 0.05) และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนการรับรู้คุณภาพ

บริการของผู้ให้บริการหลังทดลอง  (x = 92.46, SD =13.91) มากกว่าก่อนการทดลอง (x = 77.54, SD =12.46) ในทุกด้าน  

เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่า หลังทดลองค่าคะแนนเฉลี่ยมากกวา่ก่อนทดลอง อยา่งมนีัยส้าคัญทางสถิตท่ีิ (p < 0.05) 

ค าส าคัญ:  คุณภาพบริการ, แผนกผู้ป่วยนอก, โรงพยาบาลพาน  
  

                                                 
1 โรงพยาบาลพาน จังหวัด เชียงราย 57120 
1 Phan Hospital, Chiang Rai Province 57120 

*Corresponding author e-mail: yuree8440@hotmail.com 
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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  
 

บทน า 

โรงพยาบาลเป็นสถานบริการสุขภาพท่ีส้าคัญเปรียบเสมือนท่ีพึ่งพิงยามผู้รับบริการไม่สามารถดูแลสุขภาพ

ของตนเองได้ รัฐพยายามจัดบริการท่ีมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการแตด่้วยเหตุท่ีสถาน

บริการสุขภาพของรัฐมีข้อจ้ากัดด้านทรัพยากร จึงท้าให้ผู้รับบริการต้องรอคิวการรักษานาน ยาและเวชภัณฑ์ 

งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ (พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกรและคทา บัณฑิตานุกลู, 2545) ในเชิงกลับกัน

ผู้รับบริการมีจ้านวนเพิ่มขึ้น ความต้องการด้านการบริการเกินขีดความสามารถท่ีสถานบริการของรัฐจะจัดหาให้ได้ 

ส่งผลให้ผู้รับบริการไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบริการท่ีได้รับ (พรชัย  ดีไพศาลสกุล, 2556)  

คุณภาพบริการ หมายถึง การบริการท่ีเป็นไปได้ตามความจ้าเป็นและความคาดหวังของผู้รับบริการ คุณภาพ

บริการท่ีก้าหนดโดยผู้รับบริการ เรียกว่า คุณภาพตามการรับรู้(Perceived Quality) ส่วนคุณภาพท่ีก้าหนดโดยผู้ให้บริการ

หรือเจ้าหน้าท่ีทางสุขภาพ เรียกว่า คุณภาพเชิงเทคนิค(Technic Quality) (ดวงกมล สายเทพและพนิดา ดามาพงศ์, 2550) 

ด้วยเหตุท่ีการบริการไม่สามารถจับต้องได้ซึ่งแตกต่างจากสินค้า การสร้างความไว้วางใจและความเชื่อม่ันให้กับลูกค้า  

การตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลา การเอาใจใส่ให้บริการอย่างเสมอภาคจึงเป็นการสร้างความพึงพอใจ

ให้กับลูกค้า (Wisher & Corney, 2001) ความพึงพอใจของผู้รับบริการจึงเป็นเคร่ืองบ่งชี้สิ่งท่ีเป็นไปตามความคาดหวัง

หรือไมเ่ป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการ (ชัชวาลย ์ทัตศวิัช, 2553)   

คุณภาพบริการ หมายถึง การบริการท่ีเป็นไปได้ตามความจ้าเป็นและความคาดหวังของผู้รับบริการ คุณภาพ

บริการแบ่งเป็น คุณภาพตามการรับรู้(Perceived Quality)ท่ีก้าหนดโดยผู้รับบริการและคุณภาพเชิงเทคนิค(Technic Quality)  

ท่ีก้าหนดตามหน้าท่ีของผู้ให้บริการ  คุณภาพบริการจึงเป็นช่องว่างระหว่างการรับรู้และความคาดหวังต่อผลการด้าเนินการ

ของผู้รับบริการ (ดวงกมล สายเทพและพนิดา ดามาพงศ์, 2550)  แต่ด้วยเหตุท่ีงานบริการแตกต่างจากสินค้าท่ัวไป เพราะ

งานบริการจับต้องไม่ได้ ไม่เป็นรูปธรรม การวัดคุณภาพบริการจึงต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้รับบริการเป็นหลัก  

หากผู้รับบริการรับรู้และบ่งชี้สิ่งบริการท่ีเกิดขึ้นว่าเป็นไปตามความคาดหวังหรือไม่เป็นไปตามความคาดหวัง ถือเป็น
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เครื่องบ่งชี้คุณภาพบริการ (ชัชวาลย์ทัตศิวัช, 2553) หรือผู้รับบริการรับรู้ว่าสิ่งท่ีเกิดขึ้นเกินกว่าความคาดหวังของตน 

(Wisher & Corney, 2001) ยอ่มเป็นเคร่ืองบ่งชี้คุณภาพการบริการ (Fitzsimmons and Fitzsimmons, 2004) ด้วยเชน่กัน 

แบบจ้าลอง SERVQUAL เป็นแบบวัดผลความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยกิจกรรมบริการท่ีเป็นรูปธรรม

(Tangibles) ท่ีเน้นสิ่งท่ีผู้รับบริการปรารถนาจากผู้ให้บริการกับคุณภาพบริการท่ีปรากฏขึ้นกับผู้รับบริการ (Parasuraman 

Berry &Zeithaml, 1988) แบ่งเป็น 5 ด้านคือ 1. ความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ (Tangibles) หมายถึง คุณลักษณะ

รูปธรรมของกิจกรรมการบริการได้แก่ สถานท่ีบริการ อุปกรณ์ เคร่ืองมอื พนักงาน เป็นตน้ 2. ความนา่เชื่อถือ (Reliability) 

หมายถึง ความน่าเชื่อถือท่ีมีผลต่อกิจกรรมท่ีลูกค้ามั่นใจว่า จะได้รับบริการระดับเดียวกันทุกคร้ังท่ีมารับบริการ  

ผู้ให้บริการสามารถให้บริการได้ตามท่ีประชาสัมพันธ์ไว้ 3. การตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Responsibility) 

หมายถึง ผู้ให้บริการยนิดีท่ีจะให้บริการแก่ผู้รับบริการ ผู้รับบริการสังเกตและรู้สกึได้ 4. ความเชื่อมั่น (Assurance) หมายถึง 

ความมั่นใจในบริการท่ีได้ รับของผู้ รับบริการ และ  5. ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง ความไว้วางใจ  

ของผู้รับบริการท่ีเกิดจากความเอาใจใส่ของผู้ให้บริการ  

ด้วยเหตุท่ีจ้านวนผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพาน อ้าเภอพาน จังหวัดเชยีงราย เพิ่มขึน้อยา่งต่อเนื่อง 

โดยปีงบประมาณ 2559 มีจ้านวน 18,765คน , ปีงบประมาณ 2558 มีจ้านวน 17,703คน ปีงบประมาณ 2557  

มีจ้านวน 16,846คน ตามล้าดับ (งานเวชระเบียน โรงพยาบาลพาน, 2557-2559) คลินิกพิเศษแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล

พาน อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยโดยคัดแยก

ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคเร้ือรังโดยพบว่า  ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด อัตราการเข้ารับบริการ 

28,598 คร้ัง/ปี,  23,948 คร้ัง/ปี และ 23,632 คร้ัง/ปี ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2557 ตามล้าดับ (งานเวชระเบียน 

โรงพยาบาลพาน, 2557-2559) หลังการเปิดคลินิกพิเศษได้ระยะหนึ่ง โรงพยาบาลพานได้มอบหมายให้บริษัทเอกชนแห่ง

หนึ่งส้ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เมื่อปี 2558 พบว่า ร้อยละ 93.89 ของผู้รับบริการพึงพอใจการตรวจวินิจฉัยและ

ให้ค้าแนะน้าของบุคลากรทางการแพทย ์ส่วนความพงึพอใจน้อยท่ีสุดคือ ระยะเวลาการให้บริการ โดยใชเ้วลา 2 ชม. 44 นาที

ตอ่คนและความพงึพอใจตอ่การบริการ เพื่อให้การบริการมคีุณภาพและเกิดความพงึพอใจมากขึ้น  

การวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของการพัฒนาคุณภาพบริการตามการรับรู้ของ

ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกพเิศษ โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชยีงราย  เพื่อน้าข้อมูลมาปรับปรุง

คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลพานต่อไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษากึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของ 

การพัฒนาคุณภาพบริการตามการรับรู้ของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกพเิศษ โรงพยาบาลพาน 

จังหวัดเชยีงราย เป็นการเก็บขอ้มูลก่อนทดลอง(Pre-test)และหลังการทดลอง(Post-test) ระหว่างเดอืนธันวาคม 2559 

ถึง เดือนสงิหาคม 2560           

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

           ประชากรและกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 1. ผู้รับบริการโรคเรื้อรังท่ีมารับบริการ ณ.คลินิกพิเศษแผนก

ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพาน และ 2. ผู้ให้บริการ ณ คลินิกพเิศษแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพาน  
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ขนาดและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง  

            1. ผู้รับบริการโรคเรือ้รัง ขนาดกลุ่มตัวอยา่งโดยใชสู้ตรการค้านวณกลุ่มตัวอยา่งของยามาเน ่(Yamane, 1973)  

 𝑛 =
𝑁

1 + Ne2
 

 เมื่อ n = จ้านวนกลุ่มตัวอยา่ง 

                  e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอยา่งเท่ากับ 0.05 

                  N = ขนาดของประชากร  

              จากการค้านวณได้ขนาดกลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นี้จ้านวน 390 คน 

   2. ผู้ให้บริการ ขนาดกลุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์ดังน้ี 

                เกณฑ์การคัดเลือกเข้า คือ เป็นบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในคลินิกพิเศษ ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพาน 

ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร โภชนากร นักกายภาพบ้าบัด แพทย์แผนไทย พนักงานเวรเปล พนักงานท้าบัตรและ  

ผู้ช่วยเหลอืคนไข้   

                เกณฑ์การคัดออก คือ บุคลากรท่ีปฏบัิตหินา้ที่ในคลนิกิพิเศษ ไมย่นิดใีนการให้ขอ้มูล   

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 เดือนท่ี 1 -พบกลุ่มตัวอย่าง ท้าความเข้าใจและชี้แจงวัตถุประสงค์การวจิัย การพิทักษ์สิทธ์ิของกลุ่มตัวอยา่ง

ตามจริยธรรมและเก็บขอ้มูลก่อนการทดลอง (Pre-test) 

 เดอืนท่ี 2 ถึง เดือนท่ี 6 –จัดประชุมทีมผู้ให้บริการเพื่อวางแผนพัฒนาระบบบริการ โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

                        - น้าแนวปฏิบัติ (CPG) ท่ีมีอยู่เดิมส้าหรับคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ้าเภอ (คปสอ.)  

ท่ีพัฒนาแนวปฏิบัติมาจากการพัฒนาความรู้จากงานประจ้ามาปรับเป็นคู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและ

เบาหวานส้าหรับคลินิกพิเศษและขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารสนับสนุน เพื่อเพิ่มคุณภาพบริการเชิงเทคนิคให้มี 

ความนา่เช่ือถือ (reliability) ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของแบบจ้าลอง SERVQUAL 

                        - ก้าหนดวิธีการปฏิบัติงานเรื่องการสอนสุขศึกษาโดยก้าหนดให้เป็นบทบาทพยาบาลตามหลัก 

Lifestyle Modification in Hypertension ข้ึนทะเบียนเป็นเอกสารวิธีการท้างาน (Work Instruction) เพื่อให้ผู้ ให้บริการ 

ได้รับความรู้ ทันสมัย (Up-date) กับหลักวิชาการในการดูแลผู้ป่วยความดันโลหติสูง 

                         - ก้าหนดวิธีการปฏิบัติงานเร่ืองการให้ความรู้ โดยก้าหนดให้เป็นบทบาทของทีมสหสาขาวิชาชีพ  

ในการสอนเร่ือง การออกก้าลังกาย, การท้าสมาธิบ้าบัด, การรับประทานอาหาร, การให้ค้าปรึกษาด้านยา โดยเภสัช

กรขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารวิธีการท้างาน (Work Instruction) ด้วยเหตุที่มีความทับซ้อนของโรค จ้าเป็นต้องแก้ปัญหาแบบ

องค์รวม การให้ความรู้ผ่านสหสาขาวิชาชีพจะช่วยให้ผู้รับบริการเข้าใจและแก้ปัญหาได้เหมาะสมเฉพาะตน ซึ่งเพิ่มมิติ

ความเข้าใจลูกค้า (Understanding customer) เป็นสว่นหนึ่งของแบบจ้าลอง SERVQUAL 

                             -  เพิ่มอัตราก้าลังแพทย์ 3 คน และ พยาบาลเวชปฏิบัต ิ1 คน ในการออกตรวจ และพยาบาลคัดกรองอกี 1 คน   

                         - จัดอบรมให้ความรู้ เร่ืองแนวทางการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, 

ภาวะDyslipidemia แก่พยาบาลและผู้ให้บริการ คลินิคพเิศษ โดยแพทยผ์ู้เชี่ยวชาญ  

                        - ปรับปรุงระบบการคัดกรองผู้รับบริการ โดย เพิ่มวันคัดกรอง ปรับระบบการคัดกรองและติดตาม

กลุ่มเสี่ยง จัดท้าสมุดทะเบียนกลุ่มเสี่ยง รวบรวม จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ ติดตามดูแลกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน

เพิ่มระบบคัดกรองผู้ป่วยท่ีมีภาวะแทรกซ้อน หากผิดปกติจึงส่งเข้ารับการรักษาในคลินกิพิเศษ  

                        - จัดบริการตรวจเชิงรุกในชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลท่ีเป็นไปตามนโยบายใกล้

บ้านใกล้ใจ เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงบริการและน้าส่งเฉพาะกรณีควบคุมระดับความดันโลหิตและน้้าตาลไม่ดีหรือมี



 
 

Proceedings 
246 

ภาวะแทรกซ้อน เข้าคลินิกพิเศษ เป็นการเพิ่มมิตกิารสื่อสาร (Communication) เพื่อให้ผู้รับบริการรับทราบนโยบายเชงิ

รุกของโรงพยาบาล เป็นสว่นหนึ่งของแบบจ้าลอง SERVQUAL 

                        - จัดตั้งกลุ่มไลน์NCD ของผู้ให้บริการในโรงพยาบาล และเวบไซด์ NCDCUP-PHAN ของโรงพยาบาล

พานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล เพื่อประสานงานการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง

ครบถ้วน เพื่อการเข้าถึงบริการและลดความแออัดในโรงพยาบาลเป็นการเพิ่มมิติการสื่อสาร (Communication) เพื่อให้

ผู้รับบริการรับทราบนโยบายเชงิรุกของโรงพยาบาล เป็นส่วนหนึ่งของแบบจ้าลอง SERVQUAL 

  - ปรับปรุงสถานท่ีบริการและสิ่งอ้านวยความสะดวก ได้แก่ เคร่ืองท้าน้้าเย็นเพื่อรองรับบริการน้้าดื่ม 

เพิ่มหลอดไฟให้มีแสงสว่างมากขึ้น ปรับปรุงหลังคาในจุดท่ีมีน้้าที่ร่ัวซึม ทาสีผนังกันร่ัวซึม ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศท้ังใน

ห้องตรวจและพื้นท่ีรอรับบริการ เป็นต้น เป็นการเพิ่มความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) เป็นส่วนหนึ่งของ

แบบจ้าลอง SERVQUAL 

                         - เพิ่มเติมอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ ได้แก่ เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบ Digital 

เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบพกพา เคร่ืองตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เคร่ืองชั่งน้้าหนัก เคร่ืองตรวจเท้า (Podoscope) 

เคร่ืองตรวจจอประสาทตา เคร่ืองวัดความดันลูกตาในผู้ป่วยเบาหวานและท้าแผ่น E- CHART เป็นการเพิ่มความเป็น

รูปธรรมของการบริการ (Tangibles) เป็นสว่นหนึ่งของแบบจ้าลอง SERVQUAL 

   เดือนที่ 7 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ใหบ้ริการ (Post-test) ณ.จุดท้าบัตร จุดคัดกรอง จุด

ตรวจรักษาของแพทย์ จัดสอนสุขศึกษาของพยาบาลและการให้ความรู้โดยผู้ให้บริการ /ทีมสหสาขา และจุดรับยาและให้

ค้าปรึกษาด้านยาของเภสัชกร 

 เครื่องมอื 

           เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยนี้ มี 2 ชุดคือ ชุดท่ี 1 แบบประเมินความพึงพอใจส้าหรับผู้รับบริการ  ชุดท่ี 2  

แบบประเมินความพงึพอใจส้าหรับผู้ให้บริการ    

            ชุดท่ี1 แบบประเมินความพึงพอใจส้าหรับผู้รับบริการ ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาท่ีป่วย สิทธิการรักษาและโรคประจ้าตัว และส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจ 

ตอ่บริการท่ีได้รับของผู้รับบริการ พัฒนามาจากงานวจิัยเร่ือง การเปรียบเทียบการวัดคุณภาพบริการระหว่างโรงพยาบาล

เอกชนและโรงพยาบาลรัฐ โดยการประยุกต์ใช้แบบจ้าลอง SERVQUAL ของจุไรรัตน์  ชุตินันท์ (2554) แบบประเมินความ 

พึงพอใจนี้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ วัดด้วยความพึงใจด้านอาคารสถานท่ี 

และสิ่งแวดล้อม 2) ด้านการตอบสนองและการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ วัดด้วยความพงึพอใจด้านการมสี่วนร่วมของ

ผู้ให้บริการ 3) ด้านความเชื่อถือไว้วางใจ วัดด้วยความพึงพอใจด้านขั้นตอน กระบวนการและการได้รับความรู้ และ  

4) ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้ รับบริการ วัดด้วยบุคลิกภาพและพฤติกรรมผู้ให้บริการ จ้านวนรวมท้ังสิ้น 45 ข้อ  

ลักษณะเคร่ืองมอืเป็น Rating Scale 5 ระดับ คือ  

 คะแนน 5 หมายถงึ เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

 คะแนน 4 หมายถงึ เห็นด้วย  

 คะแนน 3 หมายถงึ ไมแ่นใ่จ  

 คะแนน 2 หมายถงึ ไมเ่ห็นดว้ย  

 คะแนน 1 หมายถงึ ไมเ่ห็นดว้ยอย่างย่ิง   
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เกณฑ์การแปลผล แบบมาตราอัตรภาคชัน้ (Interval scale) 5 ระดับ  (Strickland, Lenz & Waltz, 2010) ดังนี้ 

 ค่าคะแนนระหว่าง  45- 81  คะแนน แปลวา่ คุณภาพบริการระดับน้อยมากที่สุด 

 ค่าคะแนนระหว่าง  82-117  คะแนน แปลวา่ คุณภาพบริการระดับน้อย  

 ค่าคะแนนระหว่าง 118-153 คะแนน แปลวา่ คุณภาพบริการระดับปานกลาง 

 ค่าคะแนนระหว่าง 154-189 คะแนน แปลวา่ คุณภาพบริการระดับมาก  

 ค่าคะแนนระหว่าง 190-225 คะแนน แปลวา่ คุณภาพบริการระดับมากที่สุด 
   

ส่วนท่ี 3 แบบแสดงความคิดเห็น เป็นข้อค้าถามปลายเปิดท่ีผู้ให้บริการสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิได้

ในประเด็นต่าง ๆ  

คุณภาพเคร่ืองมือเมื่อได้พัฒนาเคร่ืองมือแล้ว น้าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ประกอบด้วยด้านการปฏิบัติ

การแพทย์ 1 คน, ด้านการปฏิบัติการพยาบาล 1 คน และ ด้านการศึกษา 1 คน จากนั้นน้าไปทดสอบค่าความเท่ียงกับ

ผู้รับบริการในคลินิกพเิศษ ท่ีโรงพยาบาลแม่ลาว จ้านวน 30 คนได้เท่ากับ 0.84  

ชุดท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจส้าหรับผู้ให้บริการ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ 

เพศ อายุ ระดับการศกึษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาท่ีการท้างานในคลนิกิพิเศษ การได้รับการอบรม/ความรู้ทางวิชาการ

เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและมาตรฐานพฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศและการมีส่วนร่วม  

ในการดูแลผู้รับบริการ ณ. คลินิกพิเศษ แผนกผู้ป่วยนอกตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนามาจากงานวิจัยของจุไรรัตน์   

ชุตินันท์ (2554) แบบประเมินความพึงพอใจนี้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ  

วัดด้วยความพึงใจด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 2) ด้านการตอบสนองและการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ  

วัดด้วยความพงึพอใจด้านการมีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ 3) ด้านความเชื่อถือไวว้างใจ วัดด้วยความพงึพอใจด้านขั้นตอน 

กระบวนการและ 4) ด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ วัดด้วยการท้างานเป็นทีมของผู้ให้บริการ จ้านวนรวมท้ังสิ้น  

24 ข้อ ลักษณะเคร่ืองมอืเป็น Rating Scale 5 ระดับ คือ    

 คะแนน 5 หมายถงึ เห็นดว้ยอย่างย่ิง 

 คะแนน 4 หมายถงึ เห็นด้วย  

 คะแนน 3 หมายถงึ ไมแ่นใ่จ  

 คะแนน 2 หมายถงึ ไมเ่ห็นดว้ย  

 คะแนน 1 หมายถงึ ไมเ่ห็นดว้ยอย่างย่ิง   

เกณฑ์การแปลผล แบบมาตราอัตรภาคชัน้ (Interval scale) 5 ระดับ  (Strickland, Lenz & Waltz, 2010) ดังนี้ 

 ค่าคะแนนระหว่าง  24-43  คะแนน แปลวา่ คุณภาพบริการระดับน้อยมากที่สุด 

 ค่าคะแนนระหว่าง  44-63  คะแนน แปลวา่ คุณภาพบริการระดับน้อย 

 ค่าคะแนนระหว่าง  64-83  คะแนน แปลวา่ คุณภาพบริการระดับปานกลาง 

 ค่าคะแนนระหว่าง  84-103 คะแนน แปลวา่ คุณภาพบริการระดับมาก 

 ค่าคะแนนระหว่าง 104-123 คะแนน แปลวา่ คุณภาพบริการระดับมากที่สุด 

ส่วนท่ี 3 แบบแสดงความคิดเห็น เป็นข้อค้าถามปลายเปิดท่ีผู้ให้บริการสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิได้

ในประเด็นต่าง ๆ  

คุณภาพเคร่ืองมือเมื่อได้พัฒนาเคร่ืองมือแล้ว น้าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ประกอบด้วยด้านการปฏิบัติ

การแพทย์ 1 คน, ด้านการปฏิบัติการพยาบาล 1 คน และ ด้านการศึกษา 1 คน จากนั้นน้าไปทดสอบค่าความเท่ียงกับ

ผู้รับบริการในคลินิกพเิศษ จ้านวน 10 คน ได้เท่ากับ 0.74  
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ชุดท่ี 3 แบบแสดงความคิด เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้แสดงความคิดเห็นในแต่ละด้านของคุณภาพ

บริการ ซึ่งผลจากการแสดงความคิดเห็นจะถูกน้ามารวบรวม จัดหมวดหมู่ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลท่ัวไป ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ้านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลผล

การเปรียบเทียบคุณภาพบริการตามการรับรู้ของผู้รับบริการก่อนและหลังการทดลอง วิเคราะห์ด้วยสถิติ pair-t test 

และการเปรียบเทียบคุณภาพบริการตามการรับรู้ของผู้ให้บริการกอ่นและหลังการทดลอง วเิคราะห์ด้วยสถติ ิpair-test 

และข้อมูลแสดงความคิดเห็น ใชก้ารสรุปความคิดเห็นท่ีเหมอืนกันไวด้้วยกัน น้าเสนอเป็นขอ้ความ 

 การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 ผู้วิจัยด้าเนินการโดย ชี้แจงวัตถุประสงค์ ประโยชน์ในการท้าวจิัยแก่กลุ่มตัวอย่าง ขอความร่วมมอืในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ชี้แจงให้ทราบสทิธ์ิในการเข้าร่วมการทดลองและขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามทัง้ก่อนและหลัง

การทดลอง ชี้แจงให้ทราบว่าข้อมูลทุกข้อผู้วิจัยถือเป็นความลับ จะไม่ระบุชื่อกลุ่ มตัวอย่างแต่จะระบุเป็นรหัส

แบบสอบถาม ข้อมูลท่ีได้จะน้าเสนอเป็นภาพรวมท้ังหมดและน้ามาใช้เฉพาะการศึกษาเท่านัน้ กลุ่มตัวอย่างมีสิทธิ์ท่ีจะ

ถอนตัวได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลและการกระท้าดังกล่าวจะไมม่ผีลตอ่กลุม่ตัวอย่างแตอ่ย่างใด  
 

ผลการศึกษา 
การน้าเสนอผลการศึกษาครัง้นี้แบ่งเป็น 2 ส่วนคอื ข้อมูลท่ัวไปและการเปรียบเทียบคุณภาพบริการ ดังนี ้ 

            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

ดันโลหิตสูงมากท่ีสุดและเป็นโรคดังกล่าวมานานกว่า 10 ปี ร้อยละ42.50 ใช้สิทธิผู้สูงอายุ ร้อยละ 56.00 เหตุท่ีมาใช้

บริการคลนิกิพิเศษเนื่องจากคาดหวังบริการท่ีด ี ส่วนผู้ให้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงเชน่เดียวกัน 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 ไม่เคยได้รับการอบรมเร่ืองโรคความดันโลหิตสูง 

ร้อยละ 45.71 ไม่เคยได้รับการอบรมมาตรฐานพฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ และร้อยละ 91.43 เคยมีส่วนร่วม

ในการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูง ณ คลินกิพิเศษ แผนกผู้ป่วยนอกตามมาตรฐานวชิาชีพ  

 ส่วนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพบริการตามการรับรู้ของผู้รับบรกิารก่อนและหลังการทดลอง 

            ผลการวิจัยพบว่า ผู้รับบริการรับรู้คุณภาพบริการโดยรวมก่อนการทดลองอยู่ระดับมากหลังการทดลอง

เพิ่มขึ้นเป็นระดับมากท่ีสุด ผู้ให้บริการรับรู้คุณภาพบริการโดยรวมก่อนการทดลองอยู่ระดับปานกลางหลังการทดลอง

เพิ่มขึ้นเป็นระดับมาก และผลการเปรียบเทียบคุณภาพบริการตามการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้ให้บริการก่อนและหลัง

การทดลองมคีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คะแนนการรับรู้คุณภาพบริการของผู้รับบริการ (n=400 คน) 

ก่อนและหลังการทดลอง 

คุณภาพบริการของผู้รับบรกิาร ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง T test P value 

x̄  SD x̄  SD 

ด้านอาคารสิ่งแวดลอ้ม สถานท่ี   34.71 2.86 39.09 2.40 37.847 0.00 

ด้านการเข้าถึงขัน้ตอน/กระบวนการให้บริการ      

      การได้รับความรู้ 

49.46 4.60 56.65 3.96 46.871 0.00 

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

อุปกรณ ์เครื่องมือทางการแพทย์ 
37.79 3.51 43.34 2.88 42.101 0.00 

รวม  172.43 13.26 198.26 10.91 60.139 0.00 
 

  จากตารางท่ี 1 พบว่า หลังการทดลอง ผู้รับบริการมีคะแนนการรับรู้คุณภาพบริการ (x̄  = 198.26, SD 

=10.91)มากกว่าก่อนการทดลอง(x̄  = 172.43, SD =13.26)ในทุกด้าน เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่า หลังทดลองค่า

คะแนนเฉลี่ยมากกวา่ก่อนทดลอง อยา่งมีนัยส้าคัญทางสถิตท่ีิ (p < 0.05)  
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คะแนนการรับรู้คุณภาพบริการของผู้ให้บริการ (n=35 คน)

ก่อนและหลังการทดลอง 

คุณภาพบริการของผู้ให้บริการ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง T test P value 

x̄  SD x̄  SD 

ด้านอาคารสิ่งแวดลอ้ม สถานท่ี   29.17 5.06 34.17 4.53 6.585 0.00 

ด้านการเข้าถึงขัน้ตอน/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 

ด้านการมสี่วนร่วมของผู้ให้บริการ 16.26 3.28 19.94 3.50 7.687 0.00 

รวม 77.54 12.46 92.46 13.91 7.523 0.00 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า หลังการทดลอง ผู้ให้บริการมีคะแนนการรับรู้คุณภาพบริการ (x̄  = 92.46, SD =13.91) 

มากกว่าก่อนการทดลอง (x̄  = 77.54, SD =12.46) ในทุกด้าน เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่า หลังทดลองค่าคะแนนเฉลี่ย

มากกวา่ก่อนทดลอง อยา่งมนีัยส้าคัญทางสถิตท่ีิ (p < 0.05)  

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการและผู้ให้บริการมคีวาม

สอดคล้องกันในประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้  

ภาพรวม หลังทดลองมกีารเปลี่ยนแปลงท่ีดขีึน้ การใช้ระยะเวลาในการรอคอยลดลงเหลอื 1 ชั่วโมง 30 นาที 

ด้านบุคลากร ผู้รับบริการต้องการให้เพิ่ม พยาบาลและ/หรือเจ้าหน้าท่ี ผู้ให้บริการต้องการให้เพิ่มจ้านวน

แพทย ์พยาบาล  
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ด้านขั้นตอน/กระบวนการ/การให้ความรู้ ผู้รับบริการต้องการให้ลดขั้นตอนการบริการให้กระชับขึ้น ควรมี

การให้สุขศึกษาอย่างสม่้าเสมอตอ่เนื่อง เพิ่มวธีิการให้สุขศึกษาหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เชน่ ฉายทางทวีชีว่งรอตรวจ 

วดิีโอ เป็นต้น ผู้ให้บริการต้องการขั้นตอน กระบวนการควรจัดระบบการเรียกตรวจใหม ่

 ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ผู้รับบริการต้องการให้เพิ่มจ้านวนเก้าอี้ให้เพียงพอ เพิ่มความสะอาดของห้องน้้า 

ปรับเคร่ืองเสียงให้ชัดเจน กระจายเสียงท่ัวถึง เป็นต้น  ผู้ให้บริการต้องการให้เพิ่มจ้านวนเก้าอี้ให้เพียงพอ ควรปรับปรุง 

การจัดวางโต๊ะคอมพิวเตอร์ ควรเพิ่มป้ายตามจุดต่าง ๆ ให้เพียงพอ เพิ่มเคร่ืองขยายเสียง ปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้ 

มสีีสรรสวยงาม เย็นตา ด้วยการทาสีใหม ่ 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลอง ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยการรับรู้คุณภาพบริการโดยรวม มากกว่าก่อน 

การทดลอง อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ท้ังในด้านสถานท่ี สิ่งแวดล้อม ด้านขั้นตอน /กระบวนการ/การให้ความรู้  

ด้านบุคลากรและด้านอื่น ๆ  เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนระยะเวลาการรอคอยท่ีลดลงจาก 2 ชั่วโมง 44 นาทีเป็น 1 ชั่วโมง 

30 นาที อธิบายได้ว่า วิธีการด้าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลพานส่งผลให้ผู้รับบริการพึงพอใจสูง 

เนื่องจากก่อนการด้าเนินงานยังไม่มีการพัฒนาคุณภาพบริการท่ีชัดเจน การจัดล้าดับคิวการรอรับการรักษาจากแพทย์ 

เดิมโรงพยาบาลพานไม่มีกิจกรรมระหว่างการรอจึงท้าให้ผู้รับบริการไม่พึงพอใจ ด้วยเหตุระยะเวลารอคอยนาน  

เป็นปัจจัยท่ีผู้รับบริการมักจะประเมนิคุณภาพบริการไปในทางลบ(Katz, Larson, and Larson,1991) หลังการพัฒนาคุณภาพ

บริการ โรงพยาบาลพานจัดให้มีการสอนสุขศกึษาหลัก Lifestyle Modification in Hypertension โดยพยาบาลสอนสุขศึกษาเรื่อง 

การสอนการออกก้าลังกาย, การท้าสมาธิบ้าบัด,การรับประทานอาหารโดยทีมสหสาขาวิชาชีพและการให้ค้าปรึกษาด้าน

ยาโดยเภสัชกร ท้าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าระยะเวลารอคอยลดลง สอดคล้องกับการศึกษาของดวงกมล สายเทพและพนิดา 

ดามาพงศ ์(2550) ท่ีพบวา่ ผู้รับบริการมักคาดหวังคุณภาพบริการในเร่ือง ความรวดเร็วในการรับบริการ รอไมน่าน ตรวจ

รักษาตรงเวลา ขั้นตอนไมซ่ับซ้อน  งานวจิัยนี้ยังพบวา่ บุคลิกภาพและพฤตกิรรมของผู้ให้บริการมคีะแนนสูงขึ้น สอดคล้อง

กับการศกึษาของดามพวรรณ คูณค้้าและเบญจมาศ เป็นบุญ (2556) ท่ีพบวา่ ผู้รับบริการท่ีแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ท่ีได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาการป่วยและการรักษาของตน ท้าให้เกิดความเชื่อถือ

ไว้วางใจต่อระบบการรักษาของโรงพยาบาล รวมท้ังนโยบายใกล้บ้านใกล้ใจท้าให้เกิดการรับระบบการคัดกรอง ลดความ

แออัดของแผนกผู้ป่วยนอก ท้าให้ผู้รับบริการพึงพอใจสอดคล้องกับการศึกษาของ สุวิมล ค้าย่อย (2555)และการศึกษา

ของสิทธิชัย ยกถาวร (2554) ท่ีพบว่า การมีป้ายบอกขั้นตอนการบริการท่ีชัดเจน มีการจัดล้าดับการตรวจอย่างเหมาะสม 

ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เจ้าหน้าที่อ้านวยความสะดวกส่งผลให้ผู้รับบริการพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ

ระดับมากที่สุด นอกจากนั้นการจัดการเป็นรูปธรรมของการบริการท่ีแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพาน ผ่านการจัด

สถานที่ สิ่งแวดล้อมมีผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับการศึกษาของรัฐพงษ์ อุดมศรีและสุชีพ 

พิริยสมิทธ์ิ (2552) ท่ีพบว่า เครื่องมือที่มีสภาพดีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เอกสารแนะน้าการรักษาพยาบาล ห้องน้้าที่

สะอาด มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับสูง ดังนั้นคุณภาพบริการจึงบ่งชี้ผ่านการจัดการเป็น

รูปธรรมของการบริการ ซึ่งแสดงให้เห็นผ่าน อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม การตอบสนองความต้องการ การสร้างความ

มั่นใจ ความไว้เนื้อเชื่อใจ ผ่านขั้นตอน กระบวนการ การให้ความรู้และพฤติกรรมการให้บริการผ่านความรู้ความเข้าใจใน

แผนการรักษา การดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือด้วยความจริงใจของผู้ให้บริการ/ทีมสหสาขาวชิาชีพมีผลต่อความคาดหวังและ

การรับรู้คุณภาพบริการของผู้รับบริการ (พรชัย ดีไพศาลสกุล, 2555) ส่วนผู้ให้บริการประเมนิคุณภาพบริการก่อนพัฒนา

คุณภาพบริการเพียงระดับปานกลางและหลังการพัฒนาในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติยังพบความแตกต่างกัน
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อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยเฉพาะด้านการท้างานเป็นทีมและความเข้าใจกระบวนการ /ขั้นตอนการท้างาน รวมท้ัง

สอดคล้องกับความคิดเห็นท่ีผู้ให้บริการต้องการปรับปรุงขั้นตอน กระบวนการเรียกรับใหม่ อีกด้วยแสดงให้เห็นว่า ผู้

ให้บริการมีความตั้งใจในการท้างานเพื่อให้เกิดคุณภาพบริการอย่างแท้จริง ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของวาปี ครองวิริยะ

ภาพและสุชาดา รัชชุกูล (2558) ท่ีพบวา่ ผู้ให้บริการไมเ่ข้าถึงความคาดหวังของผู้รับบริการ  

โดยสรุปถึงแม้ว่าผลหลังการทดลองจะมีความแตกต่างจากก่อนทดลอง แต่จากข้อเสนอแนะ โรงพยาบาลพาน 

ยังคงต้องไปปรับปรุงเร่ือง ขั้นตอน กระบวนการให้ลดความซับซ้อนลง การให้ความรู้ท่ีสม่้าเสมอ ต่อเนื่อง ด้านอาคาร 

สถานท่ี และเพิ่มจ้านวนบุคลากร เพื่อเพิ่มระดับคุณภาพบริการตอ่ไปในอนาคต  
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หนึ่งจากเงินบ้ารุงในงบโครงการพเิศษของโรงพยาบาลพาน  สุดท้ายน้ีขอขอบคุณ คณะเจ้าหนา้ที่ ท่ีปฏบัิตงิานในคลินิก

พเิศษ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชยีงราย ตลอดจนผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องในการท้าวิจัยคร้ังน้ีทุกท่านท่ีได้

กรุณาให้การสนับสนุน ชว่ยเหลอื และให้ก้าลังใจแก่คณะผู้วิจัย จนงานวจิัยส้าเร็จลง 
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อากาศยานการเกษตรขนาดเล็กกึ่งอัตโนมัตแิบบ  6  ใบพัด 

Small agricultural aircraft semi autonomous type six rotors 

ศริิชัย ลาภาสระน้อย เก รียงกมล 1  มงคลเมอืง1  และกฤ ษ ฎา  ท าสันเท ียะ 1  

Sirichai  Lapasanoi1 , Kreanngamol  Mongkolmaung1 and Kritsada  Thasontea1  
 

บทคัดย่อ 
อ า ก า ศ ย า น ไ ร้ นั ก บิ น ใ น ปั จ จุ บั น มี ส ม ร ร ถ น ะ ท่ี ดี   เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร บิ น ใ น ทุ ก ส ภ า พ อ า ก า ศ   ข น า ด ก ะ ทั ด รั ด 

น ้ า ห นั ก เ บ า  แ ล ะ น้ า ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ง า น ไ ด้ ห ล า ก ห ล า ย  ก า ร พั ฒ น า อ า ก า ศ ย า น อั ต โ น มั ติ ช นิ ด  6 ใ บ พั ด  ท่ี น้ า เ ส น อ ใ น

บ ท ค ว า ม นี ขั บ เ ค ลื่ อ น ด้ ว ย ม อ เ ต อ ร์ ไ ฟ ฟ้ า แ บ บ ไ ร้ แ ป ร ง ถ่ า น ย ก น ้ า ห นั ก ไ ด้ สู ง สุ ด  3.5 kg. ค ว บ คุ ม ค ว า ม เ ร็ ว ร อ บ ด้ ว ย  ESC 

แ บ ต เ ต อ ร่ี ลิ เ ที ย ม โ พ ลิ เ ม อ ร์  12 V. ค ว า ม จุ  6,000 mA/hr. ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม ก า ร บิ น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย   ไ ม โ ค ร ค อ น โ ท ร ล เ ล อ ร์  

ARM Cortex M4 core 32-bit  อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ เ ซ็ น เ ซ อ ร์   ไ จ โ ร ส า ม แ ก น  ตั ว วั ด ค ว า ม เ ร่ ง  เ ข็ ม ทิ ศ ท า ง  ร ะ บุ ค ว า ม สู ง พิ กั ด

ต้ า แ ห น่ ง   GPS/GNSS แ ล ะ โ ป ร แ ก ร ม ค ว บ คุ ม ร ะ บ บ  ArduPilot  ตั ว ล้ า ติ ด ตั ง ถั ง บ ร ร จุ  2 ลิ ต ร  ม อ เ ต อ ร์ ป้ั ม  12V 10 วั ต ต์

แ ร ง ดั น  0.8 Bar หั ว ฉี ก พ่ น 0.01 ม ม .  จ้ า น ว น  3 หั ว   แ ล ะ วิ ท ยุ บั ง คั บ ค ว บ คุ ม ภ า ค พ ื น   ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ พ บ ว่ า  เ ส ถี ย ร ภ า พ

การบินด้วยตัวเ องกึ่ง อัตโ นมั ตแิน วแก นการ บิ น  รักษาระดับการบิน หยุด นิ่ง ท่ี ความสูงตา่ง ๆ กระท้าตามแผ นการ บิ น ไ ด้

อย่างแหมน่ย้า  ก ้าหนดต้าแหนง่การบิน 18 จุด ระยะห่างแถวบิน 3.2-3.6 เมตรท่ีความสูง 2 เมตร  มคีวามเร็วเดินทาง 

200 cm/sec ร ว ม ร ะ ย ะ ท า ง  1.44 กิ โ ล เ ม ต ร  ใ ช้ เ ว ล า ป ฎิ บั ติ ภ า ร ะ กิ จ ทั ง สิ น  6  น า ที  ค ร อ บ ค ลุ ม พ ื น ท่ี  3,200 ต า ร า ง เ ม ต ร

ห รื อ  2 ไ ร่   ค ว า ม ค ล า ด เ ค ลื่ อ น จ า กต้ า แ หน่ ง แ ล ะ คว า ม สู ง   0.3 – 1.2 แ ล ะ  0.1 -0.3 ต า ร า ง เ ม ต ร  ต า ม ล้ า ดั บ ภ า ย ห ลั ง

จา กกา รบินน้าแบตเตอรีประจ ุไ ด้ 5,152 mA/hr สามารถบินไ ด้ 10-12 นาที ตอ่ประจ ุหนึ่งครั ง  
 

ค าส าคัญ:  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. 18-

point 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 
 

บทน า 
ภ า ค เ ก ษ ต ร ก็ ยั ง มี ค ว า ม ส้ า คั ญ ใ น ก า ร ห ล่ อ เ ลี ย ง ป า ก ท้ อ ง ป ร ะ เ ท ศ  เ ป็ น ภ า ค ส่ ว น ท่ี มี ฐ า น ป ร ะ ช า ก ร ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง 

จ้ านวนมาก ด้ วยรากเหง้ าของประเทศไทยค่ อนข้ างอุ ดมสมบู รณ์ มี สภาพภู มิ ศาสตร์  และภู มิ อากาศท่ี เหมาะจะท้ าไร่  ท้ านา  

ท้ าสวน ได้ ตลอดทั งปี  การเพิ่ มผลผลิ ตทางการเกษตรกรรมด้ วยเคร่ื องพ่ นยาสารเคมี เข้ าสู่ ร่ างกายได้ ง่ าย การลดอั นตราย 

โดยการน้ า นวั ตกรรมและเทคโ นโ ลยี ใหม่  มาประยุ กต์ ใช้ กั บการเกษตรตามสภาพความเป็ นจริ งของพ ื นท่ี  โดยการพั ฒ นา

อากาศยานไร้ นั กบิ น (Unmanned Aerial Vehicle) ท่ี สามารถบิ นได้ อั ตโนมั ติ ระบบควบคุ มการบิ นด้ วยวิ ธี การเขี ยนโปรแกรม 

การควบคุ มบนชุ ดไ มโค รคอนโ ทร ลเลอร์ ขนาดเล็ ก หรื อสมองกลฝ ั งตั ว (Embedded) ท่ี จั ดท้ าแผนการบิ นไ ว้ ก่ อนล่ ว ง ห น้ า  

ไ ด้ มี การวิ จั ยและพั ฒนากั นมานานแล้ ว  จ ากก ารศึ กษาผลงา นวิ จั ยในประเทศท่ี ผ ่ านมา ตั วอย่ างอากา ศยานการเกษ ต ร  

บริ ษั ท  DJI AGRAS MG-1 [9]   Yamaha RMAX [10]   Bug Away Thailand รุ่ น BA 5L [8]  และเฮลิ คอปเตอร์  รุ่ น NZ166 [4]  

ซึ่ งมุ่ งเน้ นการให้ บริ การฉี ดพ่ นหรื อจ้ าหน่ ายในภาคอุ ตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญ่  ต้ นทุ นสู ง   อากาศยานการเกษตร

ขนาดเล็กกระทัดรัด เหมาะสมกับพ ืนท่ีแปลงการเพาะปลูก  ผลไมต้น้สูง  แปลงการเกษตรผสมผสานหรื อชุมชุ นขนาดเล็ ก 
 

ขั้นตอนและวิธีการ 

1. อากาศยานมัลตโิรเตอร์ชนิด  6 ใบพดั 

อากาศยานท้ าจ ากอลู มิ เนี ยม พั บ เก็ บแข นได้ เคลื่ อ นย้ า ยสะ ดวก ยึ ดมอเตอร์ ท่ี ติ ดตั งใ บพั ด 10x4.6 นิ ว กั บแผ่ น 

อี ฟ๊ อกซี  แรงยก (Lift :F ) จากการหมุ นใบพั ดท่ี ขั บเคลื่ อนด้วยมอเตอร์ ไฟฟา้แสดงในรู ปท่ี  1 แรงท่ี กระท้ าบนตั วล้ าโดยท่ั วไป

ประกอบด้ วย แรงฉุ ด (Drag) แรงขั บ (Thrust) น ้ าหนั ก (Weight) และ เกิ ดจากองค์ ประกอบความเฉื อน  ความดั นท่ี กระท้ า 

ในทิ ศทางตั งฉากกั บทิ ศทางการบิ น เป็ นแรงท่ี ท้ าให้ ลอยในอากาศ (Hovering)  โดยควบคุ มให้ ความเร็ วใบพั ด [2] ทั งหกตั ว  

(F1 ถึ ง F6) ความเร็ วและมี ทิ ศทางใ บพั ดหน้ า -หลั งตรงข้ ามกั น ทิ ศทางเคลื่ อนท่ี เอี ยงซ้ า ย/ขวาแกนเอี ยง (Roll) เอี ยงหน้ า

แ ล ะ  ห ลั ง แ ก น ร ะ ดั บ  (Pitch) ส่ ว น แ ก น ก า ร ห มุ น  (Yaw) ส้ า ห รั บ ก า ร ห มุ น ตั ว  เ พื่ อ ใ ห้ อ า ก า ศ ย า น ส า ม า ร ถ บิ น ไ ด้ เ อ ง 

โ ด ย ก า ร รั ก ษ า เ ส ถี ย ร ภ า พ  แ ล ะ ท่ า ท า ง ก า ร บิ น ใ น  ตั ว ค ว บ คุ ม ก า ร บิ น  ( Flight Controller) ค ว บ คุ ม ใ ห้ อ า ก า ศ ย า น ท น ต่ อ 

การรบกวนท่ีเกิดจากแรงลมหรื อแปรปรวน 
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ภาพที่ 1 การสร้างแรงยกตัวล้าอากาศยาน 6 ใ บพัด 
 

ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ใ บ พั ด แ น ว ร า บ ห นึ่ ง อั น ห รื อ ม า ก ก ว่ า นั น  ใ บ พั ด ด้ า น บ น ค ว า ม โ ค้ ง ม า ก ก ว่ า ด้ า น ล่ า ง  อ า ก า ศ  

ท่ี บ ริ เ ว ณ ผ ิ ว ปี ก ด้ า น บ น ต้ อ ง เ ค ลื่ อ น ท่ี ไ ด้ ร ะ ย ะ ท า ง ไ ก ล ก ว่ า อ า ก า ศ ท่ี บ ริ เ ว ณ ผ ิ ว ปี ก  อั ต ร า เ ร็ ว ข อ ง อ า ก า ศ ท่ี บ ริ เ ว ณ ผ ิ ว ปี ก

ด้ า น บ น จ ะ สู ง ก ว่ า ท่ี ผ ิ ว ปี ก ด้ า น ล้ า ง  ท้ า ใ ห้ ค ว า ม ดั น ข อ ง อ า ก า ศ ท่ี ผ ิ ว ปี ก ด้ า น ล่ า ง ม า ก ก ว่ า ท่ี ผ ิ ว ปี ก ด้ า น บ น  เ กิ ด แ ร ง ย ก ขึ น  

ค่าของแรกยกดังกล่าวหาได้จา กสมการมูลฐานของแรงยกตามหลักกา รของเบอร์นูลลดีังนี  
 

                               𝐹 = (
1

2
𝑉 2) 𝐴𝐶𝐿                                 (1) 

 

เ มื่ อ  𝐹 แ ท น ด้ ว ย แ ร ง ย ก ห น่ ว ย นิ ว ตั น    ค ว า ม ห น า แ น่ น ข อ ง อ า ก า ศ (1.164) [7] ลู ก บ า ศ ก์ เ ม ต ร  𝑉 อั ต ร า

ความเร็วของอากาศ m/sec  𝐴 แทนพื นท่ีผิวของใ บพัดตารางเม ตร (m2) และ 𝐶𝐿  ค่าสัมประสิทธ์ิของแรงยก เท่ากับ (1.7)  

การหมุนใ บพัดดว้ยมอเตอร์ไฟฟา้กระแสตรงไ ร้แปรง ถ่านควบคุมความเร็วแรงดันไฟฟา้เฉลี่ย (𝑉𝐵𝑙) [1] จ่ายให้กับขดลวด

มอเตอร์ดังนี  
                            𝑉𝐵𝑙 = 𝑣𝑅 + 𝑣𝐿𝑚 + 𝑒 
 

 ดังนั น                       𝑉𝐵𝑙 = 𝑅𝑖 + 𝐿𝑚
𝜕𝑖

𝜕𝑡
+

𝜔

𝐾𝑣
                (2) 

 

โ ด ย 𝑒  แ ท น แ ร ง เ คลื่ อน เ ห นี ยว น้า ตา้น กลั บ (emf)  𝑅 ค่ า ค ว าม ตา้ นท าน ขด ลวด  𝐿𝑚 ค่ า ค ว าม เ หนี่ยวน้าขดลวด  

𝜔 ค ว า ม เ ร็ ว เ ชิ ง มุ ม  (rad/sec) แ ล ะ   𝐾𝑣  แ ท น ค่ า ค ง ท่ี แ ร ง ดั น ต่ อ ร อ บ  (rad/sec/volt)  ใ น ก ร ณี นี เ ลื อ ก ม อ เ ต อ ร์ เ บ อ ร์  2213  

ข น า ด   930  𝐾𝑣  ค ว า ม ต่ า ง ศั ก ย์ ข อ ง ไ ฟ ฟ้ า แ บ ต เ ต อ ร่ี  12 V.  ป ร ะ ม า ณ ก า ร ค ว า ม เ ร็ ว ใ น ห น่ ว ย ร อ บ ต่ อ วิ น า ที ต่ อ โ ว ล ต์   

11,100 rpm  คิ ด เ ป็ น  1,162 rad/sec   ใ บ พั ด ไ ด้ อั ต ร า เ ร็ ว เ ฉ ลี่ ย   𝑉  เ ท่ า กั บ  73.8 m/sec  ค ว า ม ย า ว  10 นิ ว  มี พ ื น ท่ี   𝐴   

วั ด ไ ด้  1.12 x 10-3 m2 เ มื่ อ น้ า ไ ป แ ท น ใ น ส ม ก า ร ท่ี  (1) จ ะ ท้ า ใ ห้ มี แ ร ง ย ก สู ง สุ ด  6.03  นิ ว ตั น ต่ อ ม อ เ ต อ ร์ ห นึ่ ง ลู ก  ดั ง นั น

อากา ศยานไ ร้นักบนิชนดิ  6 ใ บพัดรับน ้าหนักไ ด้สูงสุด 3.5 kg. 
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ภาพที่ 2 รายละเอยีดระบบควบคุมการบิน 

 

2. ระบบควบคุมการบนิอัตโนมัติ 

การควบคุมการบินส่วนหลักได้แก่ อเิล็กทรอนิกสป์ระกอบกา รบิ นบ นตัวล้า รู ปท่ี 2  และระบบควบคุมภา ค พ ื น 

GCS บ อ ร์ ด ค ว บ คุ ม ก า ร บิ น โ ด ย เ ลื อ ก ใ ช้ ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม  ArduPilot  [5] ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ArduPilot ARM Cortex M4 core  

32-bit (PixHawk )[3] ค ว บ คุ ม ก า ร ท ร ง ตั ว ม า พ ร้ อ ม กั บ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ เ ซ็ น เ ซ อ ร์ ไ จ โ ร ส า ม แ ก น ST Micro 16-bit ตั ว วั ด

ความเร่งสามแกน ST Micro 14-bit  ตัววัดแรงดันบอกความสูง MEAS เข็มทิศทาง MPU600 ระบุความสูงพิกั ดต้าแหน่ง  

GPS /GNSS [6] Ublox GPS NEO-M8N พ ร้ อ ม โ ม ดู ล เ ข็ ม ทิ ศ  เ ซ็ น เ ซ อ ร์ วั ด แ ร ง ดั น  ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ้ า   น้ า ส่ ง อ อ ก สั ญ ญ า ณ

เอาตพ์ุตขับเคลื่อนมอเตอร์ทั ง 6 ตัว  

3. การควบคุมจากภาคพืน้ดนิแบบไรส้าย 

ก า ร ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร ร ะ ห ว่ า ง อ า ก า ศ ย า น กั บ ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ค พ ื น ดิ น มี  2 ช่ อ ง ท า ง ห ลั ก  ซึ่ ง ใ ช้ ค ลื่ น ค ว า ม ถี่ แ บ บ ไ ร้

ส า ย ท่ี ต้ อ ง ไ ม่ ทั บ ซ้ อ น กั น ก า ร ติ ด ต่ อ ด้ ว ย วิ ท ยุ บั ง คั บ ย่ า น ค ว า ม ถี่  2.4 GHz เ พื่ อ ค ว บ คุ ม ใ น ร ะ ย ะ ส า ย ต า นั ก บิ น ใ ช้ ใ น 

ก า ร น้ า เ ค ร่ื อ ง ขึ น-ล ง  ร ว ม ถึ ง ห า ก เ กิ ด ก ร ณี ฉุ ก เ ฉิ น ท่ี เ ค ร่ื อ ง  ห รื อ ค ว บ คุ ม ก า ร บิ น ผ ิ ด ป ก ติ เ กิ ด ขึ น  ช่ อ ง สั ญ ญ า ณ   

CH1-CH6 ใ ช้ เ ลื อ ก โ ห ม ด ก า ร บิ น จ า ก ส วิ ต ช์  CH 5 ค ว บ คุ ม โ ห ม ด ก า ร บิ น  Stabilize โ ห ม ด ก า ร บิ น อั ต โ น มั ติ (Auto) ป ฎิ บั ติ

ตามภารกิจอาทเิชน่ บินไ ปยังจุดท่ีก้าหนด รอเวลา บินวนเป็นวงกลม  ลอยตัวหยุดน่ิง (Loiter) หมุนตัว ถ่ายภาพ ลงจอด  

บิ น ก ลั บ จุ ด ป ล่ อ ย  เ ป็ น ต้ น  ก า ร ค ว บ คุ ม แ ล ะ ติ ด ต า ม ก า ร บิ น ด้ ว ย  Telemetry ใ น โ ห ม ด ก า ร บิ น อั ต โ น มั ติ  เ ป็ น ก า ร สื่ อ ส า ร

ข้ อ มู ล แ บ บ ส อ ง ทิ ศ ท า ง ด้ ว ย ค ลื่ น ค ว า ม ถี่   433 MHz ส า ม า ร ถ ติ ด ต่ อ โ ด ย ต ร ง กั บ โ ป ร แ ก ร ม  Mission Planner  

บนระบบปฏบัิตกิาร Windows หรือแอปพลเิคชันใ นระบบ Android  โ ดย 3DR Services  [3] บนสมารท์โ ฟน   
 

ผลการด าเนินงาน 

อ า ก า ศ ย า น ไ ม่ เ พี ย ง แ ต่ บิ น อั ต โ น มั ติ ไ ด้ เ ท่ า นั น  ก า ร บิ น เ ข้ า ถึ ง แ ล ะ อ อ ก จ า ก ต้ า แ ห น่ ง ท่ี ก้ า ห น ด ไ ด้ แ ม่ น ย้ า เ ป็ น สิ่ ง ท่ี

ส้าคัญอยา่งยิ่ง เพราะนั นหมายถึงความคลาดเคลื่อนจากภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย ทั งนี ขึ นอยูก่ับปัจจ ัยหลายอยา่ง เชน่  

รู ป ท ร ง อ า ก า ศ ย า น  ส ภ า พ อ า ก า ศ ทิ ศ ท า ง ต้ า น ห รื อ ต า ม ล ม  ค ว า ม เ ร็ ว เ ข้ า ถึ ง เ ป้ า ห ม า ย แ ล ะ ร ะ ย ะ ห่ า ง จ า ก จุ ด ห ม า ย ถั ด ไ ป   

เ ป็ น ต้ น  เ งื่ อ น ไ ข เ ห ล่ า นี ต้ อ ง ท ด ส อ บ บิ น ห ล า ย  ๆ  ค รั ง  น้ า ม า ก้ า ห น ด ห า ค่ า พ า ร า มิ เ ต อ ร์ ค ว บ คุ ม ก า ร บิ น ท่ี เ ห ม า ะ ส ม  

จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ ก้ า ห น ด แ ผ น ก า ร บิ น แ ล ะ น้ า ผ ล บั น ทึ ก ก า ร บิ น  (Log File) จ้ า แ น ก ข้ อ มู ล ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม  Matlab  

น้ า ผ ล เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ โ ป ร แก ร มส าร ส น เ ท ศ ภู มศิ า สต ร์  พ บ ว่ า เ ส้ น ท า ง ก า ร บิ น เ ข้ า หา-อ อก จา กต้ าแ ห นง่  ไ ป ยั ง  Waypoint 

ถัดไ ปท้าไ ด้อยา่งดี ยังคงรักษาระดับความสูง ควา มเร็วในกา รบินอัตโ นมัติได้ 
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การทดสอบการบินโ ดยควบคุบจากนักบนิภายนอกภาพ ท่ี 3 ก ) ตดิตั งถังบรรจุขนาด 2 ลิตร พร้อมมอเตอร์ป้ั ม  

12 V. ความดัน 0.8 Bar. ตอ่กับสายยาง 6 mm. กับหัวฉีดพน่หมอกขนาด 0.1 mm. จ้า นวน 3 หัว น ้าหนักพร้อมบิน 1.5 

kg วัดค่ากระแสไ ฟฟา้ นา้มาเปรียบเทียบกับ บันทึกการบิน 
 

       
ก) ควบคุมการบินจา กนกับนิภายนอก   ข) ปรับเที ยบวัดค่ากระแสไ ฟฟา้ 

ภาพที่ 3 การทดสอบบินใ นโหมดควบคุมด้วยนักบนิภายนอก 
 

อ า ก า ศ ย า น เ ก ษ ต ร เ มื่ อ บ ร ร จุ น ้ า  1 ลิ ต ร  บิ น ฉี ด พ่ น น ้ า  ดั ง รู ป ท่ี  4 แ ล ะ  5  จ า ก ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ พ บ ว่ า พ ลั ง ง า น 

ใ ช้  แ ร ง ดั น ไ ฟ ฟ้ า เ ฉ ลี่ ย  10.51 V. ท่ี ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ้ า  34.4 A ก้ า ลั ง ไ ฟ ฟ้ า เ ฉ ลี่ ย  350 Watts  ใ ช้ เ ว ล า ฉี ด พ่ น  2.56 น า ที  แ ล ะ 

เมื่อน้าแบตเตอรีมาชาร์จไ ด้ 2,356 mA/hr 
 

         
ภาพที่ 4 น ้าหนักบรรทุก 1 ลิตร บนิฉีดพ่น 

 

ก) แรงดันไฟฟา้แบตเตอรี 

 
ข) ก ระแสไ ฟฟา้                                            ค) พลังงานไฟฟา้ที่ใ ชต้อ่เท่ียวบิน 

ภาพที่  5  วเิคราะห์พลังงานไฟฟา้เม่ือบรรจุน ้า 1 ลิตร   
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การทดสอบบรรจุน ้า 1.5 ลิตร บินฉีดพน่น ้าพบวา่ใ ชแ้รงดัน เฉลี่ย 10.3 V กระแสไฟ 50.2 A กระแสสูงสุด  

68 A ก้าลังไ ฟฟา้เฉลี่ย 450 วัต ต ์มีระยะเวลาฉีดพน่ 2.22 นาที ดัง ภาพท่ี 6 

 

ภาพที่ 6 พลังงานไฟฟา้เม่ือบรรจุน ้า 1.5 ลิตร 

            ทดสอบบิ นพ่ นน ้ าอั ตโนมั ติ ในสนามฟุ ตบอลดั งแสดงในภาพ ท่ี  7 โดยก้ าหนดต้ าแหน่ งการบิ น 18 จุ ด ระยะห่ างแถว

บิ น 3.2-3.6 เมตรท่ี ความสู ง 2 เมตร  มี ความเร็ วเดิ นทาง 200 cm/sec  รวมระยะทาง 1.44 กิ โลเมตร ใช้ เวลาปฎิ บั ติ ภาระกิ จ

ทั งสิ น 6  นาที ครอบคลุมพ ืนท่ี 3,200  ตารางเมตร หรือ  2 ไร่  ภายหลังจากการบินน้าแบตเตอรี มาชาร์จได้ 5,152 mA/hr 

 

    
ก)บันทึกการบิน Google Map    ข) ติดตามกา รบินด้วยสมารโ์ พน 

ภาพที่ 7 จัดท้าแผนกา รบินอัตโนมัติ 
 

              บันทึกการบินใ นภาพ ท่ี 7 น้ามาความคลาดเคลื่อนจา กต้าแหนง่ไ ด้ภาพ ท่ี 8 ก) และความสูง ภาพ ท่ี 8  

ข)  พบวา่เลื่อนไปตากต้าแหน่งเดิมใ นช่วง  0.3 – 1.2 และความสูง 0.1 -0.3 ตารางเมตร   
 

        

ก) ความคาก เคลื่อนจากต้าแหน่ง       ข) ระดับความสูง 

ภาพที่ 8 ผ ลความคลาดเคลื่อนจากก ารบินอัตโ นมัติ 
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สรุปผล 

 การพัฒนาและทดสอบอากาศยานแบบ 6 ใบพัด ใชว้ัสดุโครงสร้างไมซ่ั บซ้อนน ้าหนั กเบาแขนอลู มิ เนี ยมยดึมอเตอร์

ช่ วยระบายค วาม ร้ อน ลดการรบกว นส นา มแม่ เ หล็ กจ ากส าย ไ ฟ  ยึ ดด้ วยแผ่ นปริ น ท์ อี พ็ อกซี่ มี ควา มยื ดห ยุ่ นสู ง ยางล อ ง 

ลดแรงการสั่ นสะเทื อนจากมอเตอร์ พั บแกนมอเตอร์ เก็ บได้ กะทั ดรั ด การน้ าร่ องด้ วยจ้ านวนดาวเที ยมท่ี มากขึ นท้ าใ ห้ กา ร

ห า ต้ า แ ห น่ ง ท่ี ถู ก ต้ อ ง แ ม่ น ย้ า ใ น โ ห ม ด ก า ร ท้ า ง า น อั ต โ น มั ติ เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ ค ว า ม เ ร็ ว ค ง ท่ี  แ ล ะ ก า ร ฉี ด พ่ น เ พื่ อ ใ ห้ แ น่ ใ จ ว่ า ก า ร

เพาะปลู กจะได้ รั บสเปรย์ เหมื อนกั นได้  อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพเหมาะกั บการบิ นใกล้ กั บมนุ ษย์  หรื อสิ่ งปลู กสร้ าง   ความเสี่ ยง

หรื อเป็ นอั นตราย ได้ อย่ างสะดวก ลดระยะเวลา ช่ วยทุ่ นแรง ประหยั ดค่ าใช้ จ่ าย ท่ี ต้ องใช้ คนแบกถั งน ้ ายา แล้ วเดิ นฉี ดหรื อ

พน่ยาไปตามท้องไร่นาหรื อสวน ตน้ไมสู้ง ๆ ก็ไมส่ามารถท่ีจะขึ นไปพน่อยา่งท่ัวถึ ง บางครั งก็ต้องเดินเยี ยบข้ าวต้ นเล็ก ๆ ให้

เสี ยหายไปอี ก  อย่ างไรก็ ตาม ปั จจุ บั นอากาศยานการเกษตร มี ราคาท่ี แพงอยู่ มาก เมื่ อเที ยบกั บราคาค่ าจ้ างคนงานพน่ยา  

ท่ี ร า ค า อ ยู่ ท่ี  60-100 บ า ท ต่ อ ไ ร่  ต้ อ ง เ รี ย น รู้ เ ร่ื อ ง ร ะ บ บ ต่ า ง ๆ ท่ี ซั บ ซ้ อ น  แ บ ต เ ต อ ร่ี ท่ี มี ร า ค า แ พ ง  เ ค ร่ื อ ง บิ น มี ปั ญ ห า  

เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ  เ ช่ น แ บ ต เ ต อ ร่ี เ สื่ อ ม  บิ น ช น ต้ น ไ ม้  อุ ป ก ร ณ์ ขั ด ข้ อ ง  ท้ า ใ ห้ เ ค ร่ื อ ง ต ก  ก็ จ ะ เ กิ ด ค ว า ม เ สี ย ห า ย  ก า ร บิ น พ่ น ย า 

เนื่องจากเคร่ืองบินบรรทุกน ้ายาได้ไมม่าก จึงตอ้งลงมาเตมิน ้ายากันบ่อย และเปลี่ยนแบตเตอร่ีท่ีใชไ้ปในแต่ ละเท่ียวอกีด้วย 
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การเปรียบเทียบลักษณะรูปทรงของแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพทาง 

ความร้อนและอายุการใช้งานเพื่อเป็นเชื้อเพลงิทดแทน 

A comparison of the shape of the biomass fuel effecting to the thermal 

efficiency and lifetime as a renewable fuel 

กานต ์  วริุณพันธ ์1* ธนารักษ ์ สายเป ลี่ยน 1 และ ชุมพล ชัยป ระเดิมศักดิ1์   

Kant Wirunphan1*, Thanarak Saiplean1 and Chumphon and Chaipradermsak1 

 

บทคัดย่อ 
 ง า น วิ จั ย นี เ ป็ น ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ลั ก ษ ณ ะ รู ป ท ร ง พ ื น ท่ี ห น้ า ตั ด ข อ ง แ ท่ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง ชี ว ม ว ล ท่ี มี ผ ล ต่ อ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  

ในการให้ พลั งงานความร้ อนและอายุ การใช้ งานเพื่ อเป็ นเชื อเพลิ งทดแทน9ในการด้าเนิ นงานวจิัยนี จะใช้ ใบยู คาลิปตั สมาท้า

ก า ร ย่ อ ย ใ ห้ มี ข น า ด เ ล็ ก โ ด ย ผ ่ า น รู ต ะ แ ก ร ง ข น า ด  50 × 50 มิ ล ลิ เ ม ต ร  แ ล ะ ใ ช้ ใ บ ยู ค า ลิ ป ตั ส ผ ส ม กั บ แ ป้ ง มั น แ ล ะ น ้ า   

ใ น อั ต ร า ส่ ว น  7:3:1 จ า ก นั น น้ า ม า อั ด ขึ น รู ป เ ป็ น แ ท่ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง ชี ว ม ว ล โ ด ย มี พ ื น ท่ี ห น้ า ตั ด  4 ลั ก ษ ณ ะ  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 

พ ื นท่ี หน้ าตั ดรู ปทรงห้ าเหลี่ ยม พ ื นท่ี หน้ าตั ดรู ปทรงสี่ เหลี่ ยม พ ื นท่ี หน้ าตั ดรู ปทรงสามเหลี่ ยม และพ ื นท่ี หน้ าตั ดรู ปทรงกลม

โ ดนั ท โ ดยแต่ ละลั กษณะจะมี รู ตรงกลางขนาดเส้ นผ่ านศู นย์ กลาง 14.5  มิ ลลิ เมตร และมี พ ื นท่ี หน้ าตั ดเท่ ากั บ 125fตาราง

มิ ลลิ เมตร ค่ าความคลาดเคลื่ อนประมาณร้ อยละ 10 ของขนาดพ ื นท่ี หน้ าตั ด จากนั นน้ าแท่ งเชื อเพลิ งชี วมวลท่ี ผ ่ านการอั ด

ขึ น รู ป ไ ป อ บ ไ ล่ ค ว า ม ชื น ใ ห้ ไ ด้ ค่ า ค ว า ม ชื น ท่ี  8 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  แ ล ะ ท ด ส อ บ ห า ค่ า พ ลั ง ง า น ค ว า ม ร้ อ น  ด้ ว ย เ ค ร่ื อ ง

AutodBombdCalorimeter.ท ด ล อ ง ห า อั ต ร า ก า ร สิ น เ ป ลื อ ง โ ด ย ก า ร ต้ ม น ้ า ท่ี อุ ณ ห ภู มิ  70 อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส  แ ล ะ เ ป รี ย บ เ ที ย บ

พลังงานความร้ อนของแต่ ละลั กษณะพ ื นท่ีหน้ าตั ด และทดสอบหาปริ มาณเถ้ าในแท่ งเชื อเพลิงชี วมวล ผลการทดลองพบว่ า

แท่ งเชื อเพลิ งชี วมวลจะให้ ค่ าพลั งงานความร้ อนสู งสุ ดอยู่ ท่ี 4,194.80dแคลอร่ี /กรั ม ลั กษณะพ ื นหน้ าตั ดรู ปทรงสามเหลี่ ยม

ให้คา่ความชื นต่้ าสุ ดท่ี 5.14dเปอร์ เซ็ นต ์ ลักษณะพ ืนท่ี หนา้ตัดรู ปทรงห้ าเหลี่ ยมมี อั ตตราการสิ นเปลื องเชื อเพลิ งน้ อยท่ี สุ ดท่ี  

0.74fกิโลกรัม/ชั่วโมง และลักษณะพ ืนท่ีหนา้ตัดรูปทรงกลมโดนัทให้ ปริมาณเถ้าน้ อยสุดท่ี 7.5 เปอร์เซ็นต ์   
 

ค าส าคัญ:  แท่งเชื อเพลงิชีวมวล, ตัวประสาน, ใ บยูคาลิปตัส 
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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 
 

บทน า  

ปั จจ ุ บั นการ ใ ช้ พ ลั ง ง า น เ ชื อ เ พลิ ง ข อ ง ป ระ ช า ช น โ ด ย เฉ พ า ะใ น ช น บ ท จะ ใ ช้ พ ลั ง ง า น เ ชื อ เ พลิ งถ่ า นไ ม้ แ ล ะฟื น เ ป็ น

ส่วนมากซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่ อพ ื นท่ี ป่าไม้ ในประเทศไทย จากข้อมูลการส่งเสริ มพลั งงานพบว่ าประเทศไทยใช้ ฟื นและถ่ านไม้

ซึ่ งคิ ดเป็ นร้ อยละ 16.7 เมื่ อเที ยบกั บการใช้ พลั งงานอื่ น ๆ ประกอบกั บพ ื นท่ี ป่ าไม้ ในประเทศไทยลดลงเหลื อร้ อยละ 25.62 

ของพ ื นท่ี ป่ าไม้ ทั งหมดในประเทศไทย พลั งงานเชื อเพลิ งท่ี น้ ามาใช้ นั นจะมี อยู่ ด้ วยกั นหลายรู ปแบบขึ นอยู่ กั บสภาพพ ื นท่ี ใน 

การใช้ งานและวั ตถุ ดิ บ เช่ น ถ่ านไม้  ฟื น ก๊ าซและน ้ ามั น การหาพลั งงานเชื อ เพลิ งทดแ ทนจึ งเ ป็ นเร่ื องน่ าสนใ จ  พลั งงาน

หมุ นเวี ยนท่ี นิ ยมกั นมากไ ด้ แก่ ไ ม้ ฟื น ถ่ าน กาก อ้ อยและแกลบ ซึ่ งส่ วนใหญ่ จะ ถู กน้ ามาใช้ เป็ นเชื อเพลิ งใ นการหุ งต้ มของ

ครั วเรื อนในชนบทและในอุ ตสาหกรรมอาหาร เพื่ อให้ มั่ นใจว่ าในอนาคตจะมี พลั งงานใช้ กั นอย่ างพอเพี ยงจึ งต้ องพิ จารณา

แหล่ งพลั งงานทุ กชนิ ดท่ี สามารถน้ ามาใช้ และเอื อประโยชน์   พลั งงานหมุ นเวี ยนเป็ นพลั งงานท่ี สะอาดแต่ ยั งไม่ สามารถเป็ น

พลั งงานขาดขนาดใหญ่ ไ ด้ รวมทั งราคาสู งมาก การน้ าพลั งงานทดแทนอ่ื น  ๆ มาใ ช้ ใ ห้ เกิ ดประโ ยชน์ จึ งเป็ นสิ่ งจ้ าเป็ นและ

เร่ งด่ วนโดยท่ี ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรมจึ งมี สิ่ งสู ญเสี ยและสิ่ งเหลื อใช้ จากภาคเกษตรกรรม โรงงานอุ ตสาหกรรม

ด้ า น เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ต่ า ง  ๆ เ ช่ น ช า น อ้ อ ย เ น่ า เ ป่ื อ ย ก ะ ล า ม ะ พ ร้ า ว ก ะ ล า ป า ล์ ม ก ะ ล า ต า ล เ ป ลื อ ก ผ ล ไ ม้ ห รื อ วั ช พื ช ต่ า ง  ๆ  

อ ยู่ จ้ า น ว น ม า ก ก า ร น้ า ช า น อ้ อ ย เ น่ า เ ป่ื อ ย เ ศ ษ วั ส ดุ ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร ห รื อ วั ช พื ช ต่ า ง  ๆ เ ห ล่ า นี ม า ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น 

การใชท้ดแทนฟื นและถ่านนั นก่ อให้ เกิดพลั งงานเชื อเพลิงทดแทนส้าหรั บหุงตม้ในครัวเรื อนในราคาท่ีถูกและเป็ นแนวทางหนึ่ ง

ท่ี จะช่ วยรั กษาและอนุ รั กษ์ ทรั พยากรป่ าไม้ ของชาติ ท่ี ส้ าคั ญอี กด้ วย [1,2] มหาวิ ทยาลั ยเทคโ นโลยี ราชมงคลล้ านนา ตาก  

เป็นสถาบันการศกึษาระดั บอุ ดมศกึษา ตั งอยูเ่ลขท่ี  41 ถนนพหลโยธิ น หมูท่ี่ 7 ต้าบลไมง้าม อ้าเภอเมื อง จังหวัดตาก มเีนื อท่ี

โดยประมาณ 191 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา พ ืนท่ีทั งหมดประกอบด้วยโรงฝ ึกปฏบัิตงิาน ส้านักงาน อาคารเรียนและอาคารตา่ง ๆ 

ประมาณร้ อยละ 50 พ ื นท่ี ท่ี เป็ นสวนหย่ อมและต้ นไม้ ประมาณร้ อยละ 50 ของพ ื นท่ี   ซึ่ งต้ นไม้ ท่ี ส้ ารวจพบในเขตพ ื นท่ี ภายใ น

ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล ล้ า น น า  ต า ก  นั น จ ะ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ห ล า ก ห ล า ย ช นิ ด โ ด ย ส่ ว น ม า ก จ ะ เ ป็ น ต้ น ไ ม้ ยื น ต้ น  

และจะผลิใบตลอดปี   
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จา กกา รส้ ารวจวิ ธี การเก็ บและก้ าจ ั ดใบไม้ ของเจ้ าหน้ าที่ ภายในมหาวิ ทยาลั ยเทคโ นโลยี รา ชมงคลล้ านนา ตาก  

ใ นอดี ตท่ี ผ ่ านม าจ ะนิ ยมเผ าท้ าลายทิ งบริ เวณกลางแจ้ ง การก้ าจ ั ดขยะมู ลฝอยโดยวิ ธี การเผ าท้ าลายทิ งกลางแจ ้ งจะเกิ ด 

ฝ ุ่ นละอองและควั นเขม่ าจากการเผาไหม้ และผลจากการเผาไหม้ นั นจะมี ก๊าซต่ างๆ เกิ ดขึ นซึ่ งก๊ าซจะขึ นอยู่ กั บลั กษณะของ

ข ย ะ มู ล ฝ อ ย ท่ี น้ า ม า เ ผ า ท้ า ล า ย เ ช่ น  ก๊ า ซ ค า ร์ บ อ น ม อ น น อ ก ไ ซ ด์  ก๊ า ซ ซั ล เ ฟ อ ร์ ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์  ส า ร ป ร ะ ก อ บ ข อ ง แ ม ง ก า นี ส 

ทองแดง ตะกั่ ว ฝ ุ่ นละอองและสารประกอบอนิ นทรี ย์ ของตะกั่ วท่ี เป็ นพิ ษต่ อร่ างกาย ต่ อบรรยากาศและสิ่ งแวดล้ อมต่ าง  ๆ 

ตอ่มาได้เปลี่ยนวธีิ การเก็ บก้าจั ดขยะโดยการฝ ังกลบแตย่ั งต้ องมี การรวบรวมขยะแล้ วท้าการขนยา้ยขยะไปยั งบ่ อฝ ังกลบท้ า

ให้ เกิ ดค่ าใช้ จ่ ายตามมา วิ ธี การฝ ั งกลบนั นจะต้ องใ ช้ พ ื นท่ี ใ นการฝ ั งกลบเป็ นจ้ านวนมากและส่ งผ ลกระทบตามมาคื อท้ าใ ห้

เกิดการส่งกลิ่นเนา่เหม็น เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุและแพร่ เชื อโรค ส่งผลกระทบตอ่การปนเป้ือนตอ่แหล่ งน ้าบนดินและใตด้ิน 
 

           
               ภาพที่ 1 ลักษณะต้นไ มย้นื ตน้บริเวณสนาม                 ภาพที่ 2 ลักษณะต้นไ มร้อบถนนภายใน  

                         มทร.ลา้นนา ตาก                                                    มทร.ลา้นนา ตาก                    
 

           
ภาพที่ 3 ลักษณะการจัดเก็บขยะประเภทใ บไ ม ้       ภาพที่ 4 การก้าจัดขยะโ ดยการเผ าท้าลายทิ ง 

                       ของ มทร.ลา้นนา ตาก                               กลางแจ ้งของ มทร.ลา้นนา ตาก  
 

จากปัญหาการจัดเก็บและก้าจัดขยะประเภทใบไมแ้ละเศษวัชพื ชตา่งๆ ของเจ้าหนา้ท่ีภายในมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้ านนา ตาก จา กที่ ไ ด้ กล่ าวมาแล้ วนั น เพื่ อเป็ นการสนองตอบต่ อนโ ยบายของภาครั ฐใ นเร่ื องของการส่ งเ ส ริ ม 

การอนุ รั กษ์ พลั งงาน การค้ นหาพลั งงานทดแทนและการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการใช้ พลั งงาน คณะผ ู้ ด้ าเนิ นงานโครงการวจิัย

ได้ เล็ งเห็ นประโยชน์ และคุ ณค่ าของขยะประเภทใบไม้ และวั ชพื ชท่ี ถู กน้ าไปฝ ั งกลบเหล่ านั น  จึ งได้ มี แนวคิ ดท่ี จะน้ าใบไม้ และ

วัชพชืเหล่านั นมาท้าการผลิตเป็นแท่งเชื อเพลิงชี วมวลเพื่ อใช้ เป็นพลังงานเชื อเพลิงทดแทนการใชถ้่านไมถ้่านฟื นของประชากร

ต่ อ ไ ป ใ น อ น า ค ต จึ ง ไ ด้ เ ส น อ โ ค ร ง ง า น วิ จั ย เ ร่ื อ ง  “ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ลั ก ษ ณ ะ รู ป ท ร ง ข อ ง แ ท่ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง ชี ว ม ว ล ท่ี มี ผ ล ต่ อ
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ประสิ ทธิ ภาพทางความร้ อนและอายุ การใช้ งานเพื่ อเป็ นเชื อเพลิ งทดแทน ” (A comparison of the shape of the biomass fuel 

affecting to the thermal efficiency and lifetime as a renewable fuel.) 
 

วัสดุ เคร่ืองมืออุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

1. วั ต ถุ ดิ บ ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร ท ด ล อ ง คื อ ใ บ ยู ค า ลิ ป ตั ส  โ ด ย ท้ า ก า ร ตี ย่ อ ย ส้ า เ ร็ จ ผ ่ า น ก า ร ร่ อ น ด้ ว ย ต ะ แ ก ร ง ข น า ด  

50 x 50 มิ ลลิ เมตร (เนื่ องจากใบยู คาลิ ปตั สให้ พลั งงานความร้ อนสู งท่ี สุ ด ปริ มาณเถ้ าท่ี ต่้ าและความชื นต่้ าท่ี สุ ด อ้ างอิ งจาก

โครงงานเร่ือง การศกึษาแนวทางการผลิตเชื อเพลิงอัดแท่งจากใบไมเ้พื่อเป็นพลังงานทดแทนของนางสาวนภิาพรรณ นันตาวงศ ์

และนางสาวศวิไิล เขนว่ม สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนาตาก) [3] 

 2. ใ ชอ้ัตราส่วนผ สมใบยูคาลิปตัส: แป้งมัน: น ้า ท่ี 7:3:1 ส้าหรับอัดขึ นรูปเชื อเพลงิอัดแท่งจากใ บยูคาลิปตัส 

 3. อั ด ขึ น รู ป แ ท่ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง ชี ว ม ว ล ท่ี มี ลั ก ษ ณ ะ พ ื น ท่ี ห น้ า ตั ด  4  ลั ก ษ ณ ะ  ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย พ ื น ท่ี ห น้ า ตั ด ห้ า เ ห ลี่ ย ม 

พ ื น ท่ี ห น้ า ตั ด สี่เห ลี่ ยม  พ ื น ท่ี ห น้ า ตั ด ส ามเ ห ลี่ ยม แล ะพื น ท่ีห น้ าตั ดกล ม โ ดนั ท  โ ด ย แ ต่ ล ะ ลักษ ณ ะจ ะ มรูี ต ร งก ลาง ขน าด เส้น

ผ ่านศูนย์กลาง 14.5  มลิลเิมตร และมีพื นท่ีหน้าตัดเท่ากั บ 125  ตารา งมลิลเิมตร ค่าความคลาดเคลื่อนประมาณ ร้ อ ย ล ะ

1 0  ข อ ง ข น า ด พ ื น ท่ี ห น้ า ตั ด  ( อ้ า ง อิ ง จ า ก ก ลุ่ ม ข อ ง  น า ย ศุ ภ ก ฤ ษ  เ ห ล็ ก เ พ็ ช ร์  น า ย ท ศ พ ร  ค้ า ศ รี  ท่ี ไ ด้ ผ ่ า น ก า ร ส อ บ หั ว ข้ อ

โ ค ร ง ง า น ม า แ ล้ ว เ ร่ื อ ง ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ เ ป รี ย บ เ ที ย บ อิ ท ธิ ผ ล ข อ ง รู ป ท ร ง ท่ี มี ผ ล ต่ อ อ า ยุ ก า ร ใ ช้ ง า น แ ล ะ ก า ร ใ ห้ พ ลั ง ง า น  

ความร้อนของเชื อเพลงิถ่านอัดแท่งจากซ ังข้าวโพด) [4] 

 4. แท่งเชื อเพลงิชีวมวลมีความชื นไม่เกิน 8  เปอร์เซ็นต์ ตามมาตรฐา น (มผ ช.25 3 8 /25 47)  
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 (ก)  ลักษณะรูปทรงห้าเหลี่ยม  (ข)  ลักษณะรูปทรงสามเหลี่ยม 

            (ค)  ลักษณะรูปทรงสีเ่ หลี่ยม           (ง)  ลักษณะรูปทรงกลมโดนัท 

5. เครื่องตีย่อยเศษใ บไ ม ้ส้า หรับยอ่ยใ บไ มโ้ ดยใชใ้ บมดีหมุนตใี ห้ใบไม้ร่วงผ ่านตะแกรง 

6. เ ค ร่ื อ ง อั ด ขึ น รู ป แ ท่ ง เ ชื อ เ พ ลิง แบ บ เ ก ลีย ว อัด  ส้ า ห รั บ อั ด แ ท่ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง ก่ อ น อั ด จ ะ ตอ้ ง ท้ ากา ร ย่ อย ก่ อน เสมอ 

การบดอัดของวัสดุท่ีเกิดจาก แรงขัดสขีองวัสดุกับเกลียวภายใต้แรงดันสูง  

                        (ก)                                                         (ข) 

ภาพที่ 6  เครื่องท่ีใชใ้ นการทดลอง 

(ก) เครื่องตีย่อยเศษใ บไ ม ้  (ข)  เครื่องอัดขึ นรูปแท่งเชื อเพลงิแบบเกลียวอัด  

  (ก)                                                      (ข) 

(ค)                                                                           (ง) 

42 

43
 

39 39.5 

29
 

49 

ภาพที่  5  ลักษณะพื นท่ีหน้าตัดทั ง 4 ลักษณะ  
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7. เตาอบไล่ความชื นแบบขดลวดความตา้นทานใชส้้าหรับอบแท่งเชื อเพลิงเพื่อให้ได้คา่ความชื นไมเ่กิน 8 เปอร์เซ็นต์ 

8. เครื่อง Auto Bomb Calorimeter เครื่องมือตรวจวัดค่าพลังงานความร้อน 

 

          
                        ภาพที ่7  เตาอบไ ล่ความชื น                 ภาพที่ 8  เครื่อง Auto Bomb Calorimeter 
 

 9. เ ค ร่ื อ ง ชั่ ง ส้ า ห รั บ ชั่ ง วั ต ถุ ดิ บ ใ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ ดิ จิ ต อ ล  4 ต้ า แ ห น่ ง  ข น า ด  5,000 ก รั ม ใ ช้ ส้ า ห รั บ ชั่ ง แ ท่ ง

เชื อเพลงิชีวมวลท่ีผ่านการอัดขึ นรูปมาแล้ว  

 10. เ ต า ถ่ า น ส้ าห รั บ หุง ตม้ หรื อ เ ต าอั งโ ล่  แ ล ะ ภ า ช น ะใ นก าร บ ร รจุ น ้า คว าม จุป ร ะม าณ 2  ลิ ต ร  ใ ช้ ส้ า ห รั บ ก ารต้ ม

น ้าใ นการทดลองเพื่อหาอัตรากา รสิ นเปลอืงเชื อเพลงิชีวมวล 

11. เ ท อ ร์ โ ม มิ เ ต อ ร์  เ ป็ น อุ ป ก ร ณ์ ท่ี ส า ม า ร ถ ใ ช้ วั ด อุ ณ ห ภู มิ ท่ั ว  ๆ  ไ ป  ไ ป ใ ช้ วั ด อุ ณ ห ภู มิ ข อ ง น ้ า โ ด ย ก า ร จุ่ ม

เทอร์โมมิเตอร์ลงในน ้าที่ตม้ 

 12. นาฬกิาจ ับเวลาเป็นเครื่องมือใ ชจ้ับเวลาใ นการต้มน ้าเดือด จ ะมีรอบเวลาบอกเป็น วนิาที 

 13. ภาชนะผสมวั ตถุ ดิ บ ใช้ ส้ าหรั บผสมใบไม้ ท่ี ผ ่ านการย่ อยแล้ วกับตั วประสาน เพื่ อน้ าไปอั ดขึ นรู ปด้ วยเคร่ื องอั ด

ขึ นรูปแท่งเชื อเพลงิแบบเกลียวอัด 
 

วิธีการศกึษา 

 1. ศึ กษาทฤษฎี ท่ี เกี่ ยวข้ อง การค้ นคว้ าหาข้ อมู ลท่ี เกี่ ยวข้ องในการการผลิ ตแท่ งเชื อเพลิ งชี วมวลได้ มาจา ก ก า ร

ค้นควา้จากแหล่งความรู้คอืห้องสมุดและอนิเตอร์ เน็ ต 

 2. เงื่อนไ ขการทดลอง 

 2.1dวัตถุดบิท่ีใชใ้ นการท้าแทง่เชื อเพลงิชีวมวลคอืใบยูคาลิปตัส 

 2.2dท้ากา รผ สมตัวประสานใ บยูคาลิปตัส แป้งมันส้าปะหลังและน ้าใ นอัตราส่วนผ สม 7:3:1 

 2.3dต ร ว จ ส อ บ แ ท่ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง ชี ว ม ว ล ท่ี ผ ่ า น ก า ร ขึ น รู ป ม า แ ล้ ว โ ด ย สั ง เ ก ต ด้ ว ย ต า แ ล ะ ใ ช้ มื อ สั ม ผ ั ส ว่ า ลั ก ษ ณ ะ

แท่งเชื อเพลงิชีวมวลท่ีอัดออกมานั นไ มแ่ตกหัก ไ มเ่สียรูปทรง  

 2.4dน้ า แ ท่ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง ชี ว ม ว ล ท่ี มี ลั ก ษ ณ ะ พ ื น ท่ี ห น้ า ตั ด  4  ลั ก ษ ณ ะ  ป ร ะ ก อ บ  ด้ ว ย พ ื น ท่ี ห น้ า ตั ด ห้ า เ ห ลี่ ย ม  

พ ื น ท่ี ห น้ า ตั ด สี่ เ ห ลี่ ย ม  พ ื น ท่ี ห น้ า ตั ด ส า ม เ ห ลี่ ย ม  แ ล ะ พ ื น ท่ี ห น้ า ตั ด ท ร ง ก ล ม โ ด นั ท  ม า ท้ า ก า ร อ บ ล ด ค ว า ม ชื น ใ ห้ ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น   

8 เปอร์เซ็นต ์

 2.5dน้ า แ ท่ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง ชี ว ม ว ล ท่ี ผ ่ า น ก า ร ล ด ค ว า ม ชื น ไ ม่ เ กิ น  8 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ ม า ต ร ว จ ส อ บ ด้ ว ย เ ค ร่ื อ ง   

Auto Bomb Calorimeter ซึ่งจะ ไ ด้คา่พลังงานความร้อนออกมา  
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 2.6dทดสอบคุณสมบัตขิองแท่งเชื อเพลงิชีวมวล เพื่อหาอัตรากา รสิ นเปลอืงของแตล่ะลักษณะพื นท่ีหน้าตัด

ทั ง  4 ลั ก ษ ณ ะ  โ ด ย ก า ร ท ดส อ บ ด้ว ย กา ร ตม้ น ้ าใ ห้ ไ ด้ อุณ หภู มิ ท่ี  70 อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส ท ด ล อ ง เ ส ร็ จ ท้ าก าร ปิ ด เ ตา ทั นที  ไ ม่ มี

การไหลของอากา ศเกิดการเผ าไ หมภ้ายในเตา 

 2.7dท ด ส อ บ ห า ป ริ ม า ณ เ ถ้ า ใ น แ ท่ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง ชี ว ม ว ล  ท้ า ก า ร ท ด ล อ ง ใ น ส ภ า ว ะ ห้ อ ง ปิ ด  ก า ร ไ ห ล ข อ ง อ า ก า ศ

เป็นธรรมชาติ 

 2.8dท้ า ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ลั ก ษ ณ ะ พ ื น ท่ี ห น้ า ตั ด ข อ ง แ ท่ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง ชี ว ม ว ล ท่ี มี ต่ อ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ใ ห้

พลังงานความร้อน ว่าลักษณะพ ืนท่ีหน้าตัดใดเหมาะสมท่ีสุด 

3...ก า ร เ ต รี ย ม แ ท่ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง ชี ว ม ว ล เ มื่ อ ท้ า ก า ร ย่ อ ย ใ บ ยู ค า ลิ ป ตั ส แ ล ะ จั ด เ ต รี ย ม วั ส ดุ เ ค ร่ื อ ง มื อ อุ ป ก ร ณ์ ค ร บ

ส ม บู ร ณ์ แ ล้ ว  ขั น ต อ น ต่ อ ไ ป เ ป็ น ก า ร อั ด ขึ น รู ป แ ท่ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง ชี ว ม ว ล ด้ ว ย เ ค ร่ื อ ง อั ด ขึ น รู ป แ บ บ เ ก ลี ย ว อั ด เ พื่ อ ท้ า ก า ร เ ก็ บ

ข้อมูลและบันทึกผลที่ใ ชท้้ากา รอัดแท่งเชื อเพลงิมขีั นตอนดังต่อไ ปนี  

 3.1 น้าใ บยูคาลิปตัสมาท้าการย่อยดว้ยเครื่องตีย่อยเศษใ บไ ม้ 
 

    
 

(ก)                     (ข) 

ภาพที่ 9 การเตรียมวัตถุดิบ 

(ก) ลักษณะใบยูคาลิปตัสก่อนท้าการยอ่ย (ข) ลักษณะใ บยูคาลิปตัสท่ีผ่านการย่อยและผ สมกับตัวประสาน    

                                                

 3.2 ท้ากา รอัดขึ นรูปแท่งเชื อเพลงิชีวมวลตามอั ต ราส่วนของวัตถุดิ บคือ ใ บยูคาลิปตัส:แป้ง:น ้า (7:3:1) แท่ง

เ ชื อ เ พ ลิ ง ท่ี ไ ด้ มี รู ป ท ร ง ท่ี แ น่ น อ น  ยึ ด เ ก า ะ กั น ไ ด้ ดี  เ ห นี ย ว แ ข็ ง ไ ม่ เ ป ร า ะ  แ ท่ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง ท่ี ไ ด้ มี ลั ก ษ ณ ะ พ ื น ท่ี ห น้ า ตั ด   

4 ลั กษณะ ประกอบด้ วยพ ื นท่ี หน้ าตั ดห้าเหลี่ยม พ ื นท่ี หน้ าตั ดสี่ เหลี่ ยม พ ื นท่ี หน้ าตั ดสามเหลี่ยม และพ ื นท่ี หน้ าตั ดทรงกลม

โดนัทโดยแตล่ะรูปทรงจะมพี ืนท่ีหนา้ตั ดเท่ากับ 125 ตารางเมตร มรูีตรงกลาง ขนาดเส้นผ ่านศูนยก์ลาง 14.5 มลิลิเมตร  

3 .3 ลักษณะรูปทรงแท่งเชื อเพลงิชีวมวลท่ีได้จาก ใ บยูคาลิปตัส   

 

 

 

 

                        (ก)                                                                       (ข) 
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  (ค)                                                                         (ง)  

ภาพที่ 10 ลักษณะรูปทรงแท่งเช ือเพลงิชีวมวลทั ง 4 ลักษณะ 

 (ก). แท่งเชื อเพลงิรูปทรงกลมโดนั ท  (ข)..แท่งเชื อเพลงิรูปทรงห้าเหลี่ยม 

 (ค)..แท่งเชื อเพลงิรูปทรงสามเหลี่ยม  (ง)..แท่งเชื อเพลงิรูปทรงสี่เหลี่ยม 

 3.4 น้าแท่งเชื อเพลงิชีวมวลท่ีได้มาท้ากา รชั่งน ้าหนักก่อนท้ากา รอบ 

               
  ภาพที่  11  การอัดขึ นรูปแท่งเชื อเพลงิ      ภาพที่  12 ชั่งน ้า หนักแท่งเชื อเพลงิชีวมวล 
 

 3.5 น้าแท่งเชื อเพลงิชีวมวลแต่ ละลักษณะรูปทรงมาท้ากา รอบลดความชื นให้ไดไ้ มเ่กิน 8 เปอร์ เซ็นต์ 

 3.6 บันทึกผลก ารทดลองหลังการอบทุก 1 วัน 

         ภาพที่ 13 แท่งเชื อ เพลงิท่ีท้ากา รอบ            ภาพที่  14  เตาอบไ ล่ความชื น 
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 4...ก ารทดสอบหาประสิทธิภาพและคุณภาพของแท่งเชื อเพลงิชีวมวล 

  4.1dก า ร ต ร ว จ ส อ บ ด้ ว ย เ ค ร่ื อ ง  Auto Bomb Calorimeter เ มื่ อ ท้ า ก า ร อั ด แ ท่ ง วั ต ถุ ดิ บ เ ส ร็ จ เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว 

ขั น ต อ น ต่ อ ไ ป เ ป็ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ด้ ว ย เ ค ร่ื อ ง  AutovBombvCalorimeter เ พื่ อ ห า ค่ า พ ลั ง ง า น ค ว า ม ร้ อ น ข อ ง แ ต่ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ

รูปทรง น้าค่าที่ไ ด้มาเก็บข้อมูลและบันทึกผลมีขั นตอนดังต่อไ ปนี  

4.2 น้ า แ ท่ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง ชี ว ม ว ล ท่ี ท้ า ก า ร อั ด ม า ท้ า ก า ร บ ด ล ะ เ อี ย ด ใ ห้ เ ป็ น ผ ง  เ พื่ อ ท้ า ก า ร ท ด ส อ บ ด้ ว ย เ ค ร่ื อ ง  

Auto Bomb Calorimeter 

4.3 น้าผ งเชื อเพลงิชีวมวลท่ีได้มาท้ากา รชั่งน ้าหนักใ ห้ได้ประมาณ 0.2-0.3 กรัม 

4.4 น้าผงเชื อเพลิงชวีมวลท่ีช่ั งได้น ้าหนักแล้วมาทดสอบด้วยเคร่ื อง Auto Bomb Calorimete จะได้คา่พลังงาน

ความร้ อนออกมา 

4.5 จัดเก็บบันทึกข้อมูลผลกา รทดลอง 

4.6 การทดสอบแท่งเชื อเพลงิชีวมวลเพื่อหาอัตรากา รสิ นเปลอืง  

4.7 น้าแท่งเชื อเพลงิชีวมวลแตล่ะลักษณะรูปทรง มาท้ากา รชั่งน ้าหนักใ ห้ได้  1 กิโลก รัม 

4.8 ท้ากา รก่อไฟดว้ยแท่งเชื อเพลงิชีวมวลแตล่ะลักษณะรูปทรงท่ีผ่านการช่ังน ้าหนัก 
 

     
 ภาพที่  15  การช่ังน ้าหนักแท่งเชื อเพลงิชวีมวล      ภาพที่  16  การน้าแท่งเชื อเพลงิชีวมวลมาก่อไฟ 
 

 4.9. น้าภาชนะท่ีบรรจุน ้าประมาณ 2 ลิตร มาต้มให้เดอืดท่ีอุณหภมู ิ70 องศาเซลเซียส 

 4.10 ท้ากา รวัดอุณหภูมิของน ้าและจ ับเวลาเพื่อหาอัตรากา รสิ นเปลอืง 
 

         
       ภาพที่  17  ตม้น ้าใ ห้ได้อุณหภูมิท่ีเท่ากัน              ภาพที่  18  ชั่งน ้าหนักแท่งเชื อเพลงิชีวมวลท่ี เหลอื 
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4.11 เ มื่ อ ต้ ม น ้ า ใ ห้ ไ ด้ อุ ณ ห ภู มิ ท่ี เ ท่ า กั น แ ล้ ว ท้ า ก า ร ปิ ด เ ต า  แ ล ะ ร อ จ น อุ ณ ห ภู มิ ข อ ง เ ต า หุ ง ต้ ม ล ด ล ง เ ท่ า กั บ

อุณหภูมิหอ้ง แล้วน้าแท่งเชื อเพลิงชวีมวลท่ี เหลอืของแต่ ละลักษณะรูปทรงมาท้าการชั่งน ้าหนัก เพื่อหาอัตราการสิ นเปลื อง 

4.12 จัดเก็บและบันทึกข้อมูลผลกา รทดลอง 

 5. การทดสอบแท่งเชื อ เพลงิชีว มวลเพื่อหาปริมาณเถา้  

 5.1..การทดสอบแท่ งเชื อเพลิ งชี วมวลเพื่ อตรวจหาปริ มาณเถ้ า โดยการน้ าแท่ งเชื อเพลิ งชี วมวลไปท้ าการจุ ดไฟ 

โดยใช้ เตาแก๊ สเป็ นแหล่ งให้ พลั งงานความร้ อน ท้ าการเผาแท่ งเชื อเพลิงชี วมวลเป็ นเวลา 3.นาที  ท่ี ความร้ อนเท่ ากั นและปล่อย

ทิ งไวใ้ห้แท่งเชื อเพลิงชวีมวลเผาไหมจ้นเหลอืแตป่ริมาณเถ้า ท้าการจับเวลาและบันทึกผลการทดลอง มขีั นตอนดังตอ่ไปนี  

 5.2  ท้ากา รเผ าแทง่เชื อเพลงิชีวมวลของแตล่ะลักษณะรูปทรงท่ีจะน้ามาท้าการทดสอบ 

 5.3..เมื่ อเผาแท่ งเชื อเพลิ งชี วมวลของแต่ ละลั กษณะรู ปทรงแล้ วให้ น้ าไปวางไว้ บนตะแกรงโดยไม่ ให้ มี อากาศเข้ า

มารบกวนท้าการชั่ งน ้าหนักของเถ้าท่ี เหลอืและท้ าการจับเวลา 

 5.4 ท้ากา รค้านวณและบันทึกผลก ารทดลอง    
 

ผลการศึกษา 
 ใ น ก า ร ด้ า เ นิ น ง า น วิ จั ย ท า ง ค ณ ะ ด้ า เ นิ น ง า น วิ จั ย ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต า ม ขั น ต อ น ท่ี ก้ า ห น ด ไ ว้ ไ ด้ ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง คื อ  

ด้ า น ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค่ า พ ลั ง ง า น ค ว า ม ร้ อ น  ค่ า ค ว า ม ชื น  ป ริ ม า ณ เ ถ้ า ใ น แ ท่ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง ชี ว ม ว ล  แ ล ะ อั ต ร า ก า ร สิ น เ ป ลื อ ง

เชื อเพลงิ ไ ด้ผลดังตอ่ไปนี  

 1...อ ภิ ป ร า ย ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง ก า ร ล ด ค่ า ค ว า ม ชื น ไ ม่ เ กิ น  8  เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  โ ด ย ก า ร อ บ ล ด ค ว า ม ชื น แ ล ะ บั น ทึ ก ผ ล  

การทดลองหลังการอบทุก 24 ชั่วโมงระยะเวลา 4 วัน   
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ตารางที่ 1 ผ ลการทดลองหา ค่าความชื น 8  เปอร์เซ็นต์ของแท่งเชื อเพลงิชีวม วล 

ลักษณะพื นท่ีหน้าตัด 
จ้า นวน 

(วัน) 

ค่าความชื น (เปอร์ เซ็นต์) 

ครั ง 1 ครั ง 2 ครั ง 3 ครั ง 4 ครั ง 5 ค่าเฉลี่ย 

รูปทรงกลมโดนัท 

1 18.36 18.55 17.73 18.26 17.65 18.11 

2 11.15 13.03 13.53 14.30 11.40 12.68 

3 8.86 8.29 9.42 9.35 8.35 8.85 

4 4.32 5.25 5.60 6.03 5.34 5.31 

รูปทรงสามเหลี่ยม 

1 17.62 16.02 17.95 17.52 18.06 17.43 

2 12.39 12.27 13.93 13.12 14.69 13.28 

3 9.28 8.03 9.97 8.77 9.51 9.11 

4 5.51 4.36 5.29 5.52 5.01 5.14 

รูปทรงสี่เหลี่ยม 

1 15.77 16.18 15.30 16.32 17.13 16.18 

2 12.48 14.14 12.77 12.43 14.71 13.31 

3 7.27 10.31 9.9 9.61 10.08 9.44 

4 4.52 6.75 5.67 5.85 6.34 5.82 

รูปทรงห้าเหลี่ยม 

1 17.83 18.55 17.85 18.57 17.52 18.06 

2 12.76 14.55 12.42 13.40 13.12 13.25 

3 8.75 9.62 9.64 9.69 9.35 9.41 

4 4.87 5.40 6.43 5.60 5.39 5.54 

 

 จ า ก ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง พ บ ว่ า ป ริ ม า ณ ค ว า ม ชื น ข อ ง แ ท่ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง ชี ว ม ว ล  ลั ก ษ ณ ะ พ ื น ท่ี ห น้ า ตั ด รู ป ท ร ง ส า ม เ ห ลี่ ย ม   

มี ค่ า ค ว า ม ชื น เ ฉ ลี่ ย ต่้ า สุ ด  มี ป ริ ม า ณ ค ว า ม ชื น ท่ี ไ ม่ เ กิ น เ ก ณ ฑ์  ม า ต ร ฐ า น ซึ่ ง ก้ า ห น ด ไ ว้ ไ ม่ เ กิ น  8% โ ด ย ก า ร อ บ อุ ณ ห ภู มิ ท่ี  

1 0 5  อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส  เ นื่ อ ง จ า ก มี จ้ า น ว น พ ื น ท่ี ผ ิ ว ข อ ง ด้ า น น้ อ ย ก ว่ า  จึ ง ส า ม า ร ถ ค ล า ย ค ว า ม ชื่ น ไ ด้ ดี มี ค่ า ต่้ า ก ว่ า ลั ก ษ ณ ะ

พ ื น ท่ี ห น้ า ตั ด รู ป ท ร ง อื่ น  เ พ ร า ะ ถ้ า แ ท่ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง ชี ว ม ว ล มี ป ริ ม า ณ ค ว า ม ชื น ท่ี ม า ก เ กิ น ไ ป  ก็ จ ะ ไ ม่ เ ห ม า ะ ใ น ก า ร น้ า ม า เ ป็ น

เชื อเพลงิท่ีท้าใ ห้ปริมาณความรอ้นลดลงซึ่งจะส่งผลต่อการให้ความร้อนของแท่งเชื อเพลงิชีวมวล 
 

 
ภาพที.่19..การเปรียบเที ยบค่าความชื นของแท่งเชื อเพลงิชีวมว ล 
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 2.  อภปิรายผลการทดลองหาค่าพลั งงานความร้ อนของแท่งเชื อเพลิงชวีมวลด้วยเคร่ือง Auto Bomb Calorimeter 
 

ตารางที่ 2 ผ ลการทดลองหาค่าพลังงานความร้อนดว้ยเครื่อง  Auto Bomb Calorimeter 

ลักษณะ

พ ืนท่ีหน้าตัด 

ค่าพลังงานความร้อน (แคลอร่ี/กรัม) 
ค่าเฉลี่ย 

ครั ง 1 ครั ง 2 ครั ง 3 ครั ง 4 ครั ง 5 

รูปทรงกลมโดนัท 4196.78 4194.80 4191.90 4195 .70 4194.80 4194.80 

รูปทรงสามเหลี่ยม 4196.90 4195 .70 4197.90 4190.60 4192.90 4194.80 

รูปทรงสี่เหลี่ยม 4194.7 4 4193 .79 4194.85 4195 .80 4194.80 4194.80 

รูปทรงห้าเหลี่ยม 4192.82 4193 .80 4196.83 4195 .79 4194.7 4 4194.80 

หมายเหตุ : อัตราส่วนผ สมกับตัวประสาน ใ บยูคาลิปตัส : แป้ง : น ้า : (7:3:1) โ ดยน ้าหนัก 
 

 จ า ก ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ลั ก ษ ณ ะ พ ื น ท่ี ห น้ า ตั ด ข อ ง แ ท่ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง ชี ว ม ว ล ท่ี มี ผ ล ต่ อ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น

ก า ร ใ ห้ พ ลั ง ง า น ค ว า ม ร้ อ น ผ ล จ า ก ก า ร ท ด ล อ ง พ บ ว่ า แ ท่ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง ชี ว ม ว ล ใ น อั ต ร า ส่ ว น ผ ส ม  ( ใ บ ยู ค า ลิ ป ตั ส :แ ป้ ง:น ้ า )  

7:3:1 (โ ดยน ้าหนัก) ใ ห้คา่พลังงานความร้อนเท่ากับ 4,194.80 แคลอร่ีต่อกรัม 

3...อ ภิ ป ร า ย ผ ล การ ท ดล อง เ ฉลี่ย ค่า อัต รา การ สิ น เ ป ลอื งเ ชื อเพ ลิง โ ดย การ ท ดส อบด้ ว ย การ ตม้ น ้า ใ ห้ได้ อุณหภูมิ

เท่ากันท่ี 70 องศาเซลเซียส 

 

ตารางที่ 3 ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง ห า เ ฉ ลี่ ย ค่ า อั ต ร า ก า ร สิ น เ ป ลื อ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง โ ด ย ก า ร ท ด ส อ บ ด้ ว ย ก า ร ต้ ม น ้ า ใ ห้ ไ ด้ อุ ณ ห ภู มิ ท่ี

เท่ากัน อุณหภูม ิ70 องศาเซลเซียส 

ลักษณะพื นท่ีหน้าตัด

ของ แตล่ะรูปทรง 

 

มวลท่ีใชใ้ น

การทดลอง 

(กิโลก รัม) 

 

มวลท่ีเหลอืจาก

การทดลอง 

(กิโลก รัม) 

สิ นเปลอืง

เชื อเพลงิ

(กิโลก รัม) 

ระยะเวลาท่ีน ้า

เดอืด (ชั่วโ มง) 

อัตรากา รเปลอืง

เชื อเพลงิ 

 (กิโลก รัม/ชั่วโ มง) 

รูปทรงกลมโดนัท 1 0.66 0.34 0.32 1.06 

รูปทรงสามเหลี่ยม 1 0.54 0.46 0.42 1.09 

รูปทรงสี่เหลี่ยม 1 0.60 0.40 0.33 1.21 

รูปทรงห้าเหลี่ยม 1 0.74 0.26 0.35 0.74 

 

 จ า ก ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง เ ป รี ย บ เ ที ย บ อั ต ร า ก า ร สิ น เ ป ลื อ ง ข อ ง แ ท่ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง ชี ว ม ว ล ข อ ง ลั ก ษ ณ ะ พ ื น ท่ี ห น้ า ตั ด แ ต่ ล ะ

รู ป ท ร ง  พ บ ว่ า รู ป ท ร ง พ ื น ท่ี ห น้ า ตั ด ห้ า เ ห ลี่ ย ม มี อั ต ร า ก า ร สิ น เ ป ลื อ ง น้ อ ย สุ ด ท่ี  0 . 7 4  กิ โ ล ก รั ม / ชั่ ว โ ม ง  แ ล ะ ใ ช้ เ ว ล า ใ น  

การตม้น ้าใ ห้เดอืดท่ี 0.35  ชั่วโมง 
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ภาพที่..20..การเปรีย บเทีย บอั ตรากา รสิ นเปลอืงเชื อ เพลงิ 

 

4.  อ ภิ ป ร า ย ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง ก า ร ห า ค่ า ป ริ ม า ณ เ ถ้ า ใ น แ ท่ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง ชี ว ม ว ล  โ ด ย ก า ร น้ า แ ท่ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง ชี ว ม ว ล ม า

ท้ากา รเผ าทิ งไว้จนเหลอืแต่เถ้าแล้วท้ากา รจับเวลา 
 

ตารางที่ 4 ผ ลการทดลองเฉลี่ยค่าปริมา ณเถ้า 

ลักษณะพื นท่ีหน้าตัด ปริมาณเถา้ (เปอร์เซ็นต์)  

ค่าเฉลี่ย 
ครั งท่ี 1 ครั งท่ี 2 ครั งท่ี 3 ครั งท่ี 4 ครั งท่ี 5 

รูปทรงกลมโดนัท 7.52 7.50 7.50 7.51 7.50 7.50 

รูปทรงสามเหลี่ยม 7.70 7.58 7.67 7.65 7.67 7.65 

รูปทรงสี่เหลี่ยม 7.84 7.73 7.83 7.82 7.8 2 7.80 

รูปทรงห้าเหลี่ยม 7.67 7.65 7.71 7.67 7.69 7.67 

 

จ า ก ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง เ ป รี ย บ เ ที ย บ ป ริ ม า ณ เ ถ้ า พ บ ว่ า แ ท่ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง ชี ว ม ว ล  ท่ี มี ลั ก ษ ณ ะ พ ื น ท่ี ห น้ า ตั ด ข อ ง แ ต่ ล ะ

ลั ก ษ ณ ะ รู ป ท ร ง พ ื น ท่ี ห น้ า ตั ด รู ป ท ร ง ก ล ม โ ด นั ท ใ ห้ ค่ า เ ฉ ลี่ ย ต่้ า สุ ด ท่ี  7 . 5 0  เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  เ นื่ อ ง จ า ก มี ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร ม อ ด  

ดั บ น า น ท่ี สุ ด  เ ป็ น ก า ร บ อ ก ถึ ง ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ติ ด ไ ฟ เ ป็ น เ ชื อ เ พ ลิ ง ไ ด้ น า น  ท้ า ใ ห้ มี ป ริ ม า ณ เ ถ้ า น้ อ ย ก ว่ า รู ป ท ร ง อื่ น  

เมื่อน้ามาเปรียบเทียบกับลักษณะพ ืนท่ีหน้าตัดทั ง 3  รูปทรง  
 

 
ภาพที่ 21 ก า รเปรียบ เทียบค่าป ริมาณเถา้ของเชื อเพลงิอัดแท่ง 
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วิจารณ์และสรุปผล 

 จ า ก ผ ล การ ท ด ลอ งก าร เ ป รี ย บ เ ที ยบลั กษ ณ ะพื น ท่ี หน้ า ตั ดข อง แ ท่ งเ ชื อ เ พ ลิ งชี ว มว ล ท่ี มี ผ ลต่ อ ป ร ะสิ ท ธิ ภาพใน 

การให้ พลั งงานความร้ อน พบว่ าแท่ งเชื อเพลิ งชี วมวล ท่ี มี ลั กษณะหน้ าตั ดรู ปทรงสามเหลี่ ยม จะมี ค่ าความชื นต่้ าสุ ดท่ี  5.14 

เปอร์ เซ็ นต์  ส่ วนค่ าพลั งงานความร้ อนจะมี ค่าเท่ ากันท่ี  4,194.80แคลอร่ี ต่ อกรั ม เนื่ องจากมอีั ตราส่วนผสมเท่ ากัน ผลจากการ

ทดลองด้านอัตราการสิ นเปลอืงเมื่อท้าการตม้น ้าเดอืดท่ี 70 องศาเซลเซียสพบวา่แท่งเชื อเพลิงชวีมวล ที่มรูีปทรงห้าเหลี่ยมจะ

มอีัตราการสิ นเปลอืงต่้าสุดท่ี 0.74 กิโลกรัมตอ่ชั่วโมง และรูปทรงกลมโดนัทจะมปีริมาณเถ้าต่้าสุ ดท่ี 7.50 เปอร์เซ็นต ์ 

 บทสรุปแท่ง เชื อเพลงิชีวมวล ท่ีได้จาก การด้าเนนิงานวิจัยนี ท่ีเหมาะสมท่ีสุดใ นการน้าไ ปใ ชง้านคอืแท่งเชื อเพลงิ

ชวีมวลท่ีมีลักษณะพ ืนท่ีหน้าตัดแบบทรงห้าเหลี่ยม เนื่องจาก ใ ห้อัตรากา รสิ นเปลอืงน้อยท่ีสุด 
 

ตารางที่ ..5.ส รุ ป ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ลั ก ษ ณ ะ พ ื น ท่ี ห น้ า ตั ด ข อ ง เ ชื อ เ พ ลิ ง อั ด แ ท่ ง ชี ว ม ว ล ท่ี มี ผ ล ต่ อ

ประสิทธิภาพใ นการให้พลังงานความร้อน 

ลักษณ ะรปู ทรง คา่เ ฉล่ียของคว ามชื น 

( เป อ รเ์ ซ็นต์) 

คา่พลังง านความ

ร้อน(แ คลอ รี/่กรัม) 

คา่อ ัตราการ

สิ นเ ป ลืองเ ชื อเ พลิง 

( กโิ ลกรัม/ชั่วโ มง) 

คา่ป ริมาณ เ ถา้ 

( เป อ รเ์ ซ็นต์) 

1)  ท รงกลมโ ดนัท 5.31 4,194.80 1.06 7.50 

2)  ท รงสามเ หล่ียม 5.14 4,194.80 1.09 7.65 

3)  ท รงสี่เหล่ียม 5.82 4,194.80 1.21 7.80 

5)  ท รงห้าเ หล่ียม 5.54 4,194.80 0.74 7.67 

หมายเหตุ: อัตราส่วนผ สมกับตัวประสาน ใ บยูคาลิปตัส : แป้ง : น ้า : ( 7:3:1 ) โ ดยน ้าหนัก 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า ห า ตั ว ป ร ะ ส า น จ า ก ธ ร ร ม ช า ติ เ พื่ อ ล ด ก า ร ใ ช้ แ ป้ ง มั น เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ล ด ต้ น ทุ น ใ น ก า ร ผ ลิ ต แ ท่ ง

เชื อเพลงิชีวมวล 

 2. เนื่องจากการใชแ้ท่งเชื อเพลิงชี วมวลมคีวั นค่อนข้างมาก จึงไมเ่หมาะแก่การน้าไปประกอบอาหารประเภทป้ิงยา่ง  

 3. ควรน้าแท่งเชื อเพลงิชีวมวลเป็นเชื อเพลงิใ นการผลิตแก็สชวีมวลอกีรูปแบบหนึ่ง 
 

กิตติกรรมประกาศ  

 งานวจิัยนี ได้รับการสนับสนุนทุนวจิัยภายใ ต ้โ ครงการวจิัยเงินงบประมาณแผ ่นดิน ประจ ้าปงีบประมาณ 2560 

จา กมหาวิทยาลัยเทคโ นโลยรีาชมงคลล้านนา  
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การศกึษาก าลังอัดแกนเดียวของดินลูกรังผสมซีเมนต์คุณภาพต่ าในจังหวัดเชียงราย 

A study of Unconfined Compressive Strength of Lateral Top Soil Mix Cement 

in Chiang Rai 

สุรชัย อ้านวยพ รเลิศ1* 

Surachai Amnuaypornlert1* 
 

บทคัดย่อ 
ง า น วิ จั ย นี มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ ดิ น ลู ก รั ง ท่ี มี คุ ณ ส ม บั ติ ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม ท่ี ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ  

ก า ร น้ า ไ ป ใ ช้ เ ป็ น วั ส ดุ ชั น ร อ ง พ ื น ท า ง แ ล ะ ชั น พ ื น ท า ง ข อ ง จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร า ย โ ด ย ใ ช้ ศึ ก ษ า แ ห ล่ ง วั ส ดุ ดิ น จ า ก  4 อ้ า เ ภ อ  คื อ  

อ้ า เ ภ อ เ มื อ ง  อ้ า เ ภ อ พ า น  อ้ า เ ภ อ แ ม่ ส ร ว ย แ ล ะ อ้ า เ ภ อ แ ม่ จั น  โ ด ย ท ด ส อ บ คุ ณ ส ม บั ติ พ ื น ฐ า น แ ล้ ว ท้ า ก า ร ป รั บ ป รุ ง ด้ ว ย

ปู น ซี เ ม น ต์ ป อ ร์ ต แ ล น ต์ ใ น สัด ส่ วน ร้ อ ย ละ การ แ ท น ท่ี  1.5, 3.0, 4.5, 6.0 แ ล ะ  7.5 ข อ ง น ้ า ห นั ก ดิ น ลูก รั งส ภ าพ แห้ ง เ พื่อหา

ป ริ ม า ณ สั ด ส่ ว น ข อ ง ปู น ซี เ ม น ต์ ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ท่ี สุ ด ใ น ก า ร ท ด ส อ บ ก้ า ลั ง อั ด แ ก น เ ดี ย ว ข อ ง ดิ น ใ ห้ ไ ด้ คุ ณ ภ า พ เ ที ย บ เ ท่ า ค่ า

ม า ต ร ฐ า น กร มท าง หล ว ง ท ล . - ม .206/2532 ท่ี ก้ า ห น ด ใ ช้ เ ป็ นวั ส ดุชั นร อ ง พ ืน ท างดิ น ซีเ มน ต์ จ า ก ก า ร ศกึ ษ าพบ ว่ าดินจาก

อ้ า เ ภ อ เ มื อ ง แ ล ะ อ้ า เ ภ อ พ า น มี สั ด ส่ ว น ปู น ซี เ ม น ต์ ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ร้ อ ย ล ะ  4.5, 6.0 แ ล ะ  7.5 ต า ม ล้ า ดั บ  ซึ่ ง ค่ า ก้ า ลั ง อั ด แ ก น

เ ดี ย ว มี ค่ า ผ ่ า น เ ก ณ ฑ์ ม าต ร ฐ าน ก ร ม ท าง ห ล วง เ ป็ น ดิ น อ้ า เ ภ อ แ มส่ ร ว ย  มี สั ด ส่ ว น ปู น ซี เ ม น ต์ ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ร้ อ ย ละ  7.5 ซึ่ ง ค่ า

ก้ า ลั ง อั ด แ กน เ ดี ยว มี ค่าผ ่ าน มา ตร ฐา น กร มท า งห ลว ง  ดิ น จ า ก แ ห ล่ง อ้า เ ภ อแ ม่ จัน  มี สั ด ส่ ว น ปู น ซี เ มน ต์ ท่ี เ หม าะ สม ร้อยละ 

3.0, 4.5 ,6.0 แ ล ะ  7.5 ต า ม ล้ า ดั บ  จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ค่ า ก้ า ลั ง อั ด แ ก น เ ดี ย ว มี ค่ า ผ ่ า น ม า ต ร ฐ า น ก ร ม ท า ง ห ล ว ง จ ะ แ ส ด ง ใ ห้

เห็นว่าหลังจากท้ากา รปรับปรุงดินลูกรังด้วยปูนซีเมนต์ ค่าก้า ลังอัดแกนเดียวมแีนวโ นม้เพิ่มข ึนตามปริมาณปูนซีเมนต์ 
 

ค าส าคัญ:  ก้าลังอัดแกนเดียว,  การปรับปรุงคุณภาพดนิ,  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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บทน า 

 ปั จจุ บั นจั งหวั ดเชี ยงรายมี การก่ อสร้ างหรื อขยายถนนหลายสาย เพื่ อรองรั บปริ มาณการจราจรท่ี เพิ่ มขึ น โดยใช้ ดิ น

ลู กรั งเป็ นวั สดุ รองพื นทางซ ึ่ งเป็ นวั สดุ ท่ี มี คุ ณสมบั ติ ทางวิ ศวกรรมท่ี ดี หาไ ด้ ง่ ายและมี ราคา ถู กแต่ ดิ นลู กรั งใ นบางพ ื นท่ี มี

คุ ณภาพไม่ ไ ด้ ตามค่ ามา ตร ฐา น จึ งจ้ าเป็ นต้ องน้ าวั สดุ อื่ น มาใ ช้ เพื่ อท้ าใ ห้ คุ ณภ าพดิ นได้ ตา มค่ าม าต รฐ าน หากสา ม า ร ถ

ปรั บปรุ งวั สดุ ในพ ื นท่ี ให้ มี คุ ณภาพดี ขึ นก็ จะสามารถลดค่ าใช้ จ่ ายในการขนส่ งวั สดุ รองพ ื นทางจากแหล่ งอื่ นได้ เนื่ องจากใน

ปัจจุบันทรั พยากรทางธรรมชาตท่ีิ สามารถน้ามาใชใ้นงานก่ อสร้างถนนลดน้ อยลงไป ส่งผลให้ วัสดุก่ อสร้ างงานทางมี ราคาสู ง 

ในขณะท่ีการซ่ อมแซมถนนขยายถนน หรือสร้างใหมจ่ะต้ องด้ าเนิ นการต่ อไป เพื่อรองรั บการคมนาคมขนส่ ง และยานพาหนะ

ท่ีเพิ่มขึ น แตใ่นบางพ ืนท่ีพบวา่ดินหรื อวัสดุท่ี จะน้ามาใชใ้นการก่อสร้างถนน มคีุณสมบัตทิางด้านวศิวกรรมไมด่ีพอ  

  เพื่ อหลี กเลี่ ยงปั ญหาดั งกล่ าวจึ งควรหาวั สดุ ใหม่  ซึ่ งเป็ นวั สดุ ท่ี เหมาะสม ควรเป็ นวั สดุ ท่ี หาง่ ายในบริ เวณใกล้ เคี ยง

กั บสถานท่ี ก่ อสร้ างและควรมี ปริ มาณมากพอ มี ราคาถู ก เช่ น ดิ นลู กรั งหรื อดิ นเหนี ยว เพื่ อน้ ามาปรั บปรุ งคุ ณสมบั ติ ทา ง 

ด้ านต่ าง ๆ ให้ ดี ขึ น การใช้ สารผสมเพิ่ มเป็ นทางเลื อกหนึ่ งท่ี ถู กน้ ามาใช้ ในการน้ ามาปรั บปรุ งคุ ณสมบั ติ ของดิ นลู กรั งให้ ดี ขึ น 

เ ช่ น  ปู น ซี เ ม น ต์ ,  ปู น ข า ว  [4] จึ ง มี แ น ว คิ ด ท่ี จ ะ ป รั บ ป รุ ง ส ภ า พ ดิ น ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ต่ า ง  ๆ  ซึ่ ง ขึ น อ ยู่ กั บ ส ภ า พ ดิ น ใ น พ ื น ท่ี นั น  ๆ  

ทางคณะผ ู้ ศึ กษาจึ งไ ด้ น้ าเอาปู นซี เมนต์ ผสมลงใ นดิ นเพื่ อปรั บปรุ งคุ ณภาพของดิ นโ ดยใ ช้ แทนท่ี ด้ วยปู นซี เมนต์ และน้ าม า

ท ด ส อ บ ห า ค่ า ก้ า ลั ง อั ด ข อ ง ดิ น เ พื่ อ ห า สั ด ส่ ว น ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ส้ า ห รั บ เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น วั ส ดุ ชั น พ ื น ท า ง  แ ล ะ ร อ ง พ ื น ท า ง ข อ ง ถ น น

กรณีศึกษาในจังหวัดเชยีงราย 

  ดิ น ลู ก รั ง บ า ง แ ห ล่ ง จ ะ มี คุ ณ ภ า พ ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ก ร ม ท า ง ห ล ว ง  จึ ง ต้ อ ง มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ  

ซึ่ งจะปรั บปรุ งโดยใช้ ปู นซี เมนต์ ทดแทน ต่ อมาก็ ได้ มี การทดลองหาค่ าคุ ณสมบั ติ พ ื นฐานของวั สดุ ปรั บปรุ งคุ ณภาพ เพื่ อให้ 

ค่ าวั สดุ ท่ี ปรั บปรุ งมคี่ าสอดคล้ องกั บค่ ามาตรฐานของกรมทางหลวงปอร์ ตแลนต์ ซีเมนต์ เป็ นผลผลิ ตท่ี ได้จากการบดเม็ดปูนให้

ละเอี ยดซึ่ งมี ส่ วนประกอบท่ี ส้ าคัญเป็ นออกไซด์ ของธาตุ แคลเซี ยม – ซิ ลิ กอนและอลู มิ เนี ยม โดยมี อั ตราส่ วนผสมท่ี พอเหมาะ

เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ คุ ณสมบั ติ ตามต้ อ งการ วั ต ถุ ดิ บ ท่ี ผ ลิ ต แบ่ งออกเ ป็ น  2  ป ร ะ เ ภ ท คื อ  ป ร ะ เ ภ ทท่ี ใ ห้ ธ าตุ แคลเ ซี ยม ไ ด้ แ ก่  หิ น ปู น 

(Limestone) ดินสอพอง (Chalk) ดินมาร์ล (Marl) ส่วนประเภทท่ีให้ธาตุซิลกิอนและอลูมเินยีม ได้แก่ หินเชลส์ (Shale) ดินเหนยีว 

(Clay) และหิ น ชนวน (Slate) นอกจากนี ยั งมี การใส่ วั สดุ อื่ น ๆ  อี ก เช่ น แร่ เหล็ ก (Iron Ore) ใช้ เพื่ อเพิ่ มปริ มาณเหล็ กให้ ได้ ตาม

ต้ องการ ใ นกรณี ท่ี หิ นเชลส์ หรื อดิ นเหนี ยวท่ี ใช้ มี ปริ มาณของเหล็ กต่้ าและมี การใส่ วั ตถุ ดิ บอย่ างอื่ นเช่ น ยิ ปซั่ ม (Gypsum)  

ใช้ เพื่ อเป็ นสารหน่ วงการก่ อตั วอย่ างฉั บพลั นของซี เมนต์  การเกิ ดปฏิ กิ ริ ยา Pozzolanic เป็ นปฏิ กิ ริ ยาระหว่ างปู นซี เมนต์ และ  

Soil Silica หรือ Alumina  

  เ พื่ อ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ป ร ะ ส า น ตั ว ซึ่ ง กั น แ ล ะ กั น  ซึ่ ง เ ป็ น ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ส้ า คั ญ ท่ี ท้ า ใ ห้ ก้ า ลั ง ข อ ง ส่ ว น ผ ส ม ดิ น  

-  ปู น ซี เ ม น ต์ เ พิ่ ม ม า ก ขึ น เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ป ฏิ กิ ริ ย า  Pozzolanic แ ล ะ ท่ี ส ภ า ว ะ  pH ท่ี สู ง  ก า ร ส ล า ย ตั ว  ( Solubility)  

ข อ ง  Silica แ ล ะ  Alumina จ ะ เ พิ่ ม ม า กขึ นด้ ว ย ซึ่ ง  pH สู ง นั น ๆ  Silica ท่ี ส ล า ย ตั ว อ อ กจ ากโ คร ง สร้ า งข อง อ นุ ภา คดิ นเ ห นยีว

ม า ท้ า ป ฏิ กิ ริ ย า กั บ 𝐶𝑎2 + แ ล้ ว เ กิ ด เ ป็ น ส า ร ป ร ะ ก อ บ ใ ห ม่ ซึ่ ง เ ป็ น ผ ลึ ก ข อ ง  Calcium Silicate Hydrate (CSH) Dimond, 

White ดั ง ส ม ก า ร ท่ี  ( 1 )  แ ล ะ  Dolch {5] พ บ ว่ า น อ ก จ า ก จ ะ ไ ด้ ส าร ป ร ะ ก อ บ ป ร ะ เ ภ ท  CSH แ ล้ ว  ยั ง ไ ด้ ส า ร ป ร ะ ก อ บ ป ร ะ เ ภท 

Calcium Aluminate Hydrate (CAH) ดังสมการท่ี (2) 
 

𝐶 − 𝑆 − 𝐻 = 𝐶𝑎2 +  +2(𝑂𝐻) − +𝑆𝑖𝑜2         (1) 

𝐶 − 𝐴 − 𝐻 = 𝐶𝑎2 +  +2(𝑂𝐻) − +𝐴𝑙2𝑂3          (2) 
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  ป ฏิ กิ ริ ย า  Aluminate โ ด ย พ ื น ฐ า น แ ล้ ว จ ะ เ กิ ด ทั น ที แ ล ะ จ ะ เ กิ ด ท่ี จุ ด ต่ อ ร ะ ห ว่ า ง ข อ บ แ ล ะ ผ ิ ว ห น้ า ข อ ง ดิ น เ ดิ ม 

ส้าหรับสารประกอบ Silicate จะ เกิดปฏกิิริยาที่ชา้กว่าและแรง ยดึเกาะ ซึ่ งเกิดจาก สาร ประก อบ Aluminate จะ ไ มม่ีความ

แข็งแรงเหมอืนกับแรงยดึเกาะ ท่ีเกิดข ึนอย่างช้าๆ ของสารประกอบ Silicate ดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่1 กลสมบัตขิองปูนขาวเมื่อผสมกับดิน [6] 
 

  ปู น ซี เ ม น ต์ ป อ ร์ ต แ ล น ต์  (Portland Cement) มี คุ ณ ส ม บั ติ ค ล้ า ย ค ลึ ง กั บ ปู น ข า ว ม อ ร์ ต้ า ร์ ท่ี ผ ลิ ต จ า ก ปู น ซี เ ม น ต์

ป อ ร์ ต แ ล น ต์  มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร รั บ ก้ า ลั ง ไ ด้  ใ น ปั จ จุ บั น ก า ร ผ ลิ ต ปู น ซี เ ม น ต์ ป อ ร์ ต แ ล น ต์  มี ก า ร พั ฒ น า ใ ห้

เ จ ริ ญ ก้ า ว ห น้ า ม า ก ขึ น ก ว่ า แ ต่ ก่ อ น ม า ก  มี ก า ร ใ ช้ วั ต ถุ ดิ บ ห ล า ย อ ย่ า ง  เ พิ่ ม เ ติ ม ล ง ไ ป ใ น ส่ ว น ผ ส ม ร ว ม กั บ วั ต ถุ ดิ บ  เ ช่ น 

ป ร ะ เ ภ ท ท่ี ใ ห้ ธ า ตุ คั ล เ ซี่ ย ม  อ า ทิ  หิ น ปู น  ดิ น ส อ พ อ ง  ดิ น ปู น ข า ว  ป ร ะ เ ภ ท ท่ี ใ ห้ ธ า ตุ ซิ ลิ ก อ น แ ล ะ อ ลู มิ เ นี ย ม  ไ ด้ แ ก่  หิ น เ ช ล  

ดินเหนยีว หินชนวน นอกจ ากนี แล้วยังมีวั ตถุดิ บอ ยา่ง อื่น อกี เชน่ แร่เหล็กใ ส่เพิ่มเ ตมิ ลงไ ปใ นส่ วนผส มดัง กล่า วบ ท ค ว า ม

นี มีวัตถุประสงค์เ พื่อ ศกึ ษาคว าม เป็ นไปไ ด้ในกา ร ป รับ ป รุงคุณ ภา พดนิ ลูก รังอ ธิ บา ยกา รพัฒ นาก้า ลัง อัดแก น เดี ยวข อ ง ดิ น

ลู ก รั ง ผ ส ม ปู น ซี เ ม น ต์ ป อ ร์ ต แ ล น ต์  แ ล ะ ห า อั ต ร า ส่ ว น ร ะ ห ว่ า ง ดิ น ลู ก รั ง กั บ ปู น ซี เ ม น ต์ ป อ ร์ ต แ ล น ต์ ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ใ น  

การน้าไปใช้เป็นวัสดุรองพื นทาง 
 

ทฤษฎีดินซีเมนต ์

  ดิ น ซี เ ม น ต์  ห ม า ย ถึ ง ก า ร น้ า เ อ า ดิ น  ปู น ซี เ ม น ต์  ผ ส ม ร ว ม กั บ น ้ า ใ น ป ริ ม า ณ ท่ี เ ห ม า ะ ส ม แ ล้ ว บ ด อั ด ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ

ต า ม ท่ี ต้ อ ง ก า ร  โ ด ย ม ง ค ล  ดั ช ณี ย์ [2], Lambe, Mitchells แ ล ะ Moh [7] ก ล่ า ว ถึ ง ก า ร พั ฒ น า ก้ า ลั ง ข อ ง ดิ น ซึ่ ง เ กิ ด ขึ น จ า ก

ก า ร เ ติ ม ส า ร ผ ส ม ใ น ป ริ ม า ณ เ พี ย ง เ ล็ ก น้ อ ย ร่ ว ม กั บ ซี เ ม น ต์ เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ  เ พื่ อ ล ด ป ริ ม า ณ ข อ ง ซี เ ม น ต์ ท่ี ใ ช้ ใ น 

ก า ร ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ อั น จ ะ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ป ร ะ ห ยั ด โ ด ย ผ ล ป ฏิ กิ ริ ย า ร ะ ห ว่ า ง ดิ น ซี เ ม น ต์ แ ล ะ ส า ร ผ ส ม เ พิ่ ม ค ว ร ไ ด้ ค่ า ท่ี

เ ป็ น ไ ป ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร แ ล ะ เ พื่ อ ก ร ะ ตุ้ น ป ฏิ กิ ริ ย า ข อ ง ดิ น บ า ง ช นิ ด ซึ่ ง ไ ม่ ท้ า ป ฏิ กิ ริ ย า ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ซี เ ม น ต์  ไ ด้ แ บ่ ง

ประเภทของดนิซีเมนต์ออกเป็น 5 ประเภท ตามปริมาณปูนซีเมนต์ท่ีใชผ้ สมและลักษณะกา รใ ชง้านดังตอ่ไปนี  

1. ดิ นซี เมนต์  (Soil-Cement) เป็ นดิ นท่ี ผ สม กั บปู นซี เมนต์ เพื่ อให้ ไ ด้ ก้ าลั งอั ดตามมาตรฐานของ Portland Cement 

Association (PCA) American Association of State Highway and Transportation (AASHTO) หรือ American Society for Testing 

and Materials (ASTM) ปริมาณปูนซีเมนตท่ี์ใช้ จะตอ้งมี ปริ มาณมากพอท่ีจะท้าให้ดิ นซี เมนตด์ั งกล่าวมกี้าลังอั ดหรื อแรงแบก

ทานตามท่ีก้าหนดส้ าหรั บดิ นท่ีมีขนาดคละดีจะใช้ ปู นซี เมนต์ ประมาณร้ อยละ 5-7 และจะสูงกวา่นี  หากดินมขีนาดคละไ ม่ ดี

หรือมคี่าดัชนพีลาสตกิสูง (Plasticity Index) กรณีท่ีคา่ดัชนพีลาสตกิสูงควรผสมปูนขาวเพื่ อลดค่าดัชนี พลาสตกิลง 
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  2. ดินเหนยีวผสมซี เมนต์ (Cement Modified Silty Clay Soil) ปริมาณปู นซี เมนต์ ท่ีใชส้้ าหรั บปรั บปรุ งคุ ณภาพของดิ น

ในลั กษณะนี มี ปริ มาณน้ อย เพี ยงประมาณร้ อยละ 1-3 โดยมี จุ ดประสงค์ เพื่ อปรั บปรุ งคุ ณสมบั ติ ของผ ิวหนา้ดิ นเดิมท่ี เป็ นดิน

เหนยีว มีลักษณะเปียกแฉะและมคีวามอ่ อนตัวมากให้มีความแข็งแรงพอท่ี ยานพาหนะสามารถผ ่านได้โดยท่ีไมล่ื่ นไถล 

  3. ดิ น เ ม็ ด ผ ส ม ซี เ ม น ต์  (Cement Modified Granular Soil) จ ะ ใ ช้ ใ น ก า ร ป รั บ คุ ณ ส ม บั ติ ท า ง ด้ า น ค ว า ม เ ป็ น

พ ล า ส ติ ก ก า ร บ ว ม ตั ว แ ล ะ ก า ร ดู ด ซึ ม น ้ า บ น หิ น ค ลุ ก ท่ี มั ก จ ะ ใ ช้ เ ป็ น พ ื น ท า ง ข อ ง ผ ิ ว ท า ง ทั ง แ บ บ ยื ด ห ยุ่ น แ ล ะ แ บ บ ค อ น ก รี ต

โ ดยปริมาณซ ีเมนต์ท่ีใชจ้ะ มคี่าประมาณรอ้ยละ 1-3 ของน ้าหนักดนิ 

  4. ดินพลาสตกิผสมซีเมนต ์(Plastic Soil Cement) เป็นดินผสมปูนซี เมนต์ ท่ีมี ปริ มาณน ้าท่ี มากพอท่ีจะท้ าให้ส่ วนผสม

มี สภาพเหลว เพี ย ง พอ ท่ี จะ น้ าไ ปใ ช้ ง าน บ นพื น ท่ี ล าด เอี ยง เ ช่ น การปู ด้ านข้ างถนนเ พื่ อก า ร ระ บา ยน ้ า การดาดท้ อง ค ล อ ง

ชลประทาน ดินพลาสตกิผสมปูนซีเมนตจ์ะตอ้งมคีวามสามารถเทได้สูงพอท่ีจะน้ามาใช้ งานตา่ง ๆ ได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ 

  5.  ดิ น โ ค ล น ผ ส ม ซี เ ม น ต์  (Cement Treated Soil Slurry) เ ป็ น ปู น ซี เ ม น ต์ ท่ี ผ ส ม กั บ วั ส ดุ ป ร ะ เ ภ ท ท ร า ย  แ ล ะ น ้ า ใ น

ปริมาณสูงมาก อาจมีสว่นผสมเพิ่มอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงคุณส มบัตขิองสว่นผสมให้มคีวามสามารถสูง วัสดุประเภทนี ปกติ

จ ะ ใ ช้ เ ป็ น ปู น ซี เ ม น ต์ เ ก ร า ท์  (Grouting Material) โ ด ย วั น ชั ย  ศิ ริ เ ลิ ศ วั ฒ น า [3] ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง ปั จ จั ย ท่ี มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก้ า ลั ง อั ด

ของถนนท่ีซ่อมแซมโ ดยเทคนิคการหมุนเวยีนวัสดุชั นทางเดิมมาใ ชง้านใหม่ ซ ึ่งน้ามาใ ชใ้ นงานซ่อมแซมถ นน 

  อิ ท ธิ พ ล ท่ี มี ต่ อ คุ ณ ส มบั ติ ขอ ง กา รป รั บ ป รุ ง คุณ ภา พ  คุ ณ ส ม บั ติ ท า ง กาย ภ าพ แ ละ ท าง เ คมี ขอ ง ดิน ต าม ธ ร รมชาติ  

มผี ลตอ่ปฏกิิริยาข อง เ ม็ด ดิน ท่ีผส มกัน กับ ปู นซี เม นต์ และน ้าปริมาณปู นซี เม นต์ ท่ีใ ชใ้ นก าร ป รั บ ปรุ งคุณ ภาพ ดิน จะ ขึ นอ ยู่

กับคุณสมบัตขิองดนิ ดังแสดงในตารางที่ 1 คุณสมบัติพื นฐานทางวศิวกรรมของดินประกอบด้วย 

1) การจ้าแนกประเภทดิน 

2) ปริมาณมวลรวมท่ีคา้งตะแกรงเบอร์ 4 

3) ปริมาณดินเหนยีว 

4) พ ืนท่ีผิวเม็ดดนิ 

5) ขีดจ้ากัดเหลว (Liquid Limit) และ ดัชนสีภาพพลาสตกิ (Plasticity Index) ตามมาตรฐาน ASTM D 2487 

6) ปริมาณความช ืนใ นขณะท่ีท้ากา รบด อัด 
 

มาตรฐานรองพืน้ทางดินซีเมนต์กรมทางหลวง 

มาตรฐา นท่ีใชเ้ป็นเกณฑ์ในกา รทดสอบชั นรองพื นทางดินซีเมนต์ ประกอบด้วย 

 1. ก้าลังอัดแกนเดี ยว (Unconfined Compressive strength) หมายถึง แรงอัดสูงสุดต่ อหน่ วยพ ื นท่ี ท่ีแท่ งตั วอย่ างดิ น

จะ รั บไ ด้ การทดลองก้ าลั งอั ดแกนเดี ยว ตามมาตรฐา น ASTM : D2166-85  นี เป็ นการทดลองแบบไ ม่ มี การอั ดตั วคายน้ า 

และไม่ มี การระบายน ้ านิ ยมใช้ กั บการทดลองก้ าลั งต้ านทานแรงเฉื อนของดิ นเหนี ยวอิ่ มตั วด้ วยน ้ า โดยความดั น รอบข้ างมี

ค่ าเป็ นศู นย์ แรงใ นแนวดิ่ งกระท้ าต่ อดิ นตั วอย่ างอย่ างรวดเร็ ว การทดลองนี เป็ นวิ ธี ท่ี ง่ ายท่ี จะหา ก้ าลั งรั บแรงเฉื อนแ บ บ ไ ม่

คายน ้า โดยถือวา่ ไมม่กีารเปลี่ ยนแปลงปริ มาณน ้ าในมวลดิ นในระหวา่งการทดลองโดยวิ ธีการทดลองแบบนี ไม่ สามารถหา

ค่ ามุ มเสี ยดทานภายใ น (มุ ม ø ) ไ ด้ เนื่ องจากก ารทดลองนี จะ ท้ าแบบเร็ ว และน ้ ายั งไ ม่ มี โ อกาสระบายออกไปได้ ค่ าก้ าลั ง

ต้ านทานต่ อแรงเฉื อนจะ เท่ ากั บค ร่ึ งหนึ่ งของหน่ วยแรงกดสู งสุ ดคื อ 2SU เมื่ อ SU คื อก้ าลั งต้ านทานแรงกดแบบก้ าลั งอั ด

แกนเดียว (Unconfined Compressive Strength) และในบางครั งจะใชส้ัญลักษณ์เป็นตัว (C) ก็จะมคี่าดังสมการท่ี (3) 

 C =qu/2                      (3) 

   เมื่อ   qu = ความตา้นทานตอ่แรงอัดสูงสุดของดินแบบไ มถู่กจ ้ากัด 
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ตารางที่ 1 มาตรฐา นดนิซีเมนต์ของกรมทางหลวง ทล–ม. 206/2532, ทล–ม. 204/2556 

คุณสมบัติ 
ข้อก าหนด 

รองพื้นทางดินซีเมนต์ พื้นทางดินซีเมนต ์

ดิน(หาขนาดผ ่านตะแกรงแบบล้าง)   

ขนาดเม็ดโตสุด   

- ส่วนผ่านตะแกรงเบอร์ 0   

- ส่วนผ่านตะแกรงเบอร์ 200 5 0 มิลลิเมตร 5 0 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) 

ปูนซีเมนต ์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 

น ้า น ้าสะอาดปราศจาก สารต่าง  ๆ น ้าสะอาดปราศจาก สารต่าง  ๆ 

 

      

ภาพที ่2 แสดงสถานะ Stressโ ดย Mohr’s Circle, 1882  

จะ มคี่าและสามารถคา้นวณไดจ้ากดังสมการท่ี (4) และ (5 ) 

      𝐶 =
σ

2
               (4)

     หรือ      =  
𝐹𝑣(max)

2𝐴𝑐
               (5)  

 

 โ ด ย ไ พ ว ร ร ณ์  เ ขี ย ว อ่ อ น  [1] ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง ก า ร ท ด ล อ ง ก้ า ลั ง อั ด แ ก น เ ดี ย ว  (Unconfined Compressive Strength, 

UC) นั น ดิ น ตั ว อ ย่ า ง จ ะ ไ ม่ มี อ ะ ไ ร ห่ อ หุ้ ม แ ล ะ ท ด ล อ ง ใ น ห้ อ ง ท่ี มี ส ภ า พ แ ห้ ง ดั ง นั น ก า ร ท ด ล อ ง จ ะ ต้ อ ง ท้ า ใ ห้ เ ส ร็ จ สิ น ภ า ย ใ น

เ ว ล า ท่ี น้ อ ย ท่ี สุ ด  ( 1 0  น า ที )  เ พื่ อ ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ป ริ ม า ณ น้ า ใ น ดิ น จ ะ ท้ า ใ ห้ ค่ า ค ว า ม ต้ า น ท า น ต่ อ แ ร ง ก ด

เพิ่มข ึน ตัวอยา่งดินท่ีน้ามาทด ลองจะ ท้ากา ร ทดล องจนก ระ ท่ังน ้ าหนัก ท่ีกด ลงบ นตั วอ ยา่งล ดลง หรือทดลองจนถึง ร้อ ย

ละ 20  Strain  เมื่อดนิรับน ้าหนักกดดินจะ ห ดสั นเข้าและโ ป่งออกทางข้างพ ืนท่ีหน้าตัดท่ีรับแรงก็มากขึ น แสดงดังรูปท่ี 3 

ดั ง นั น ใ น ท า ง ป ฏิ บั ติ เ ร า จ้ า เ ป็ น ต้ อ ง มี ก า ร ป รั บ ค่ า พ ื น ท่ี ห น้ า ตั ด ข อ ง ดิ น ทั ง นี ก็ เ พื่ อ ใ ห้ เ ห มื อ น กั บ ส ภ า พ ท่ี ดิ น ใ น ส น า ม รั บ

น ้าหนักจรงิ ๆ นอกจ ากนี การปรับพ ืนท่ีให้มากขึ นยังช่วยลดค่าของ Stress  



 
 

Proceedings  
280 

 เ มื่ อ แ ร ง ท่ี ม า ก ร ะ ท้ า มี ค่ า ม า ก ขึ น ท้ า ใ ห้ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ม า ก ก ว่ า ท่ี เ ร า จ ะ ใ ช้ พ ื น ท่ี ห น้ า ตั ด เ ดิ ม ต ล อ ด เ ว ล า  วิ ธี ป รั บ

พ ื น ท่ี ห น้ า ตั ด ข อ ง ดิ น จ ะ ใ ช้ ห ลั ก ก า ร ค ง ตั ว ข อ ง ป ริ ม า ต ร ดิ น คื อ ใ ห้ พ ื น ท่ี ห น้ า ตั ด เ ดิ ม  ( A0)  โ ต ขึ น ค ว า ม ย า ว เ ดิ ม  (L0 )  จ ะ ล ด ล ง 

แ ต่ ป ริ ม า ต ร ไ ม่ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  ดั ง นั น ใ น ต อ น เ ร่ิ ม ท ด ล อ ง ดิ น มี พ ื น ท่ี ห น้ า ตั ด  A0 ค ว า ม ย า ว  L0  ป ริ ม า ต ร  VT ข อ ง ดิ น ใ น ต อ น

เร่ิมตน้คอืการทดล องก้า ลังอั ดแก นเ ดียว (Unconfined Compressive Strength, UC) ความยาวของแท่งตัว อย่าง ดิน ก้ า ลั ง

พ อ เ ห ม า ะ  แ ท่ ง ตั ว อ ย่ า ง อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง แ ผ ่ น ร อ ง ส อ ง แ ผ ่ น  ซึ่ ง รั บ น ้ า ห นั ก จ า ก เ ค ร่ื อ ง ก ด ถ่ า ย ใ ห้ ดิ น พ ร้ อ ม ด้ ว ย หิ น พ รุ น  2  แ ท่ ง  

ส อ ด แ ท ร ก ข ว า ง ร ะ ห ว่ า ง ดิ น กั บ แ ผ ่ น ร อ ง แ ร ง ก ด จ ะ ก ร ะ ท้ า ต า ม แ น ว แ ก น  Y ที ล ะ น้ อ ย ๆ  แ ล ะ ท้ า ใ ห้ ดิ น ยุ บ ตั ว ล ง ที ล ะ น้ อ ย ๆ  

เ ป็ น สั ด ส่ ว น กั บ  น ้ า ห นั ก ท่ี เ พิ่ ม ขึ น บั น ทึ ก ร ะ ย ะ ก า ร ห ด ตั ว ข อ ง ดิ น แ ล ะ น ้ า ห นั ก ท่ี ก ร ะ ท้ า เ ป็ น ร ะ ย ะ จ น ก ร ะ ทุ ง ดิ น ถึ ง จุ ด วิ บั ติ  

( สั ง เ ก ต จ า ก น ้ า ห นั ก ท่ี ก ด จ ะ ล ด ล ง แ ต่ ดิ น ก็ ยั ง ค ง ยุ บ ตั ว ต่ อ ไ ป อี ก )  น้ า ค่ า ท่ี บั น ทึ ก ไ ว้ ม า ค้ า น ว ณ ห า ค่ า  Ac แ ล ะ ค่ า  qu พ ร้ อ ม

กับเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ของ Stress และ Strain  

 

ภาพที่ 3 ลักษณะเมื่อตัวอยา่งดินเหนยีวรับแรงกด 
 

 2. ซีบีอาร ์(California Bearing Ratio, CBR) วธีินี เป็นการทดลอง ท่ีก้าหน ดขึ น เพื่ อหาค่า เป รีย บ เที ยบค่ าแ ร ง แ บ ก

ท า น (Bearing Value) ข อ ง วั ส ดุ ตัว อ ยา่ง กับ หิน มา ตร ฐา น เ มื่อ ท้ ากา รบ ด อัด ตัว อ ยา่ง โ ดย กา รใ ช้ ค้อ น บ ดอั ด น ้ า ท่ี ใ ช้ ผ สมจะ

มี ป ริ ม า ณ เ ท่ า กั บ ท่ี ท้ า ใ ห้ ดิ น มี ค ว า ม แ น่ น สู ง สุ ด  (Optimum Moisture Content, OMC) น้ า ค่ า ท่ี ไ ด้ ไ ป ใ ช้ อ อ ก แ บ บ โ ค ร ง ส ร้ า ง

ข อ ง ถ น น แ ล ะ ใ ช้ ค ว บ คุ ม ง า น ใ น ก า ร บ ด อั ด ใ ห้ ไ ด้ ค ว า ม แ น่ น แ ล ะ ค ว า ม ชื น ต า ม ต้ อ ง ก า ร ก า ร ท ด ล อ ง นี เ ที ย บ เ ท่ า AASHTO T 

193 ซึ่งค่าซีบอีาร์ตามมาต รฐา นก ร มท างห ลวง นั น เ มื่อ ทดลองตามวธีิ ทด ลอ งท่ี ทล–ม. 206/2532 ตอ้งไม่น้อยกว่ า ร้ อ ย

ละ 25 ท่ีความหนาแน่นแห้งของการบ ดอัด ร้อ ยละ 95 ของความหนาแน่นแห้งสูงสุดท่ีได้จาก กา ร ทดลอ งตาม วิ ธี ทล–ม .  

206 /2532 วิ ธี ท ด ล อ ง ก า ร บ ด อั ด แ บ บ สู ง ก ว่ า ม า ต ร ฐ า น California Bearing Ratio เ ป็ น ก า ร ท ด ส อ บ ท่ี พั ฒ น า ม า จ า ก ฝ ่ า ย

ก า ร ห ล ว ง ข อ ง เ มื อ ง แ ค ลิ ฟ อ ร์ เ นี ย ตั ง แ ต่ ปี  ค . ศ .  1 9 2 9  ซึ่ ง ก ล่ า ว ไ ว้ ถึ ง วิ ธี ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง ดิ น ใ น ง า น ชั น  

Subgrade บ ด อั ด ชั น ร อ ง พ ื น ท า ง ข อ ง ง า น ก่ อ ส ร้ า ง ท า ง ห ล ว ง  ช่ ว ง ร ะ ห ว่ า ง ส ง ค ร า ม โ ล ก ค รั ง ท่ี  2  ห น่ ว ย ช่ า ง ข อ ง ก อ ง ทั พ

สหรัฐไ ด้น้ามาใ ชท้ดสอบใ นงานก่อสร้างสนามบิน 

 การทดสอบค่า CBR ปัจจ ุบันใชทั้ งในงานถนน และงานสนามบิน หนว่ยงานบางหน่วงน้าค่ า CBR ไ ปใ ชโ้ ดย ต ร ง  

แตบ่างหน่วยงานเปลี่ยนค่า CBR เป็นค่าอยา่งอื่น เชน่ AASHTO ไ ด้เปลี่ยนค่า  CBR เป็น 𝑀𝑅  จา กสมการท่ี (6) และ (7) 

     𝑀𝑅 = 1500 𝑥 𝐶𝐵𝑅 (psi)               (6) 

     𝑀𝑅 = 1500 𝑥 𝐶𝐵𝑅 (kpa)           (7) 
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 เ นื่ อ ง จ า ก  CBR อ ยู่ ใ น รู ป ข อ ง เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ ไ ม่ มี ห น่ ว ย  เ มื่ อ ร ว ม กั บ ห น่ ว ย แ ร ง จึ ง เ ป็ น  1 5 0 0  × 6 . 8 9 5  =10340 kPa

ห น่ ว ย แ ร ง มา ตร ฐา น  ค่ า  CBR คื อ  อั ต ร า ส่ ว นข อง หน่ วย แร งท่ี ใ ช้ กด แท่ งเ ห ล็กกด มา ตร ฐา น  ( 1 9 . 3 5   ซ ม . 2 ห รื อ 3  ต ร . นิ ว) 

ใ ห้ จ ม ล ง ใ น ดิ น ตั ว อ ย่ า ง ท่ี ก้ า ห น ด ป ริ ม า ณ ค ว า ม ชื น แ ล ะ ค ว า ม ห น า แ น่ น ต่ อ ห น่ ว ย แ ร ง ม า ต ร ฐ า น ท่ี ไ ด้ จ า ก ก า ร ก ด แ ท่ ง เ ห ล็ ก

ก ด ล ง บ น หิ น ย่ อ ย ม า ต ร ฐ า น  แ ล ะ มี ร ะ ย ะ จ ม ตั ว ข อ ง แ ท่ ง เ ห ล็ ก ก ด เ ท่ า กั บ ท่ี จ ม ล ง ใ น ดิ น ดั ง ส ม ก า ร ท่ี  ( 8 )  ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร ห า ค่ า 

CBR 

   𝐶𝐵𝑅 = หนว่ยแรงกดท่ีได้จากการทดสอบ × 100           (หนว่ยแรงกดมาตรฐา น)    (8 ) 

 จ ะ เ ห็ น ว่ า ค่า  CBR จ ะ มี ห น่ ว ย เ ป็ น เ ปอ ร์ เ ซ็น ต์ ขอ งห น่ วย แ ร งกด ม าต ร ฐา น  ใ น ท า ง ป ฏิ บั ติ  เ ค ร่ื อ ง ห ม า ย เ ป อ ร์เซ็นต์  

มักถูกตัดออก และเรียกค่า CBR เป็นตัวเลขโดด ๆ เชน่ 3 , 45, 98  ค่าหนว่ยน ้าหนักกดมาตรฐา นท่ีใชใ้ นสมการ (8 ) มีค่า

แสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที ่2 หนว่ยแรงกดมาตรฐา นท่ีระยะจมต่างๆของแท่งเหล็กกด 

ระยะจม หนว่ยแรงกดมาตรฐา น 

    มม.              นิ ว     MPa                 psi 

2.5 

5.0 

7.5 

10.0 

12.7 

0.10 

0.20 

0.30 

0.40 

0.50 

6.9 

10.3 

13.0 

16.0 

18.0 

1000 

1500 

1900 

2300 

2600 
 

 

การทดสอบ CBR กับตัวอยา่งดินทันทีท่ีท้ากา รบดอัดเสร็จนั น ถ้ามวลดนิมปีริมาณน ้าในดินต่้ากว่า ค่าปริมาณ

น ้ า ใ น ดิ น ท่ี ท้ า ใ ห้ ค ว า ม ห น า แ น่ น แ ห้ ง สู ง สุ ด  OMC ผ ล ท่ี ไ ด้ จ ะ มี ค่ า  CBR สู ง ก ว่ า ม ว ล ดิ น ท่ี บ ด อั ด  โ ด ย มี ป ริ ม า ณ น ้ า ใ น ดิ น สู ง

ก ว่ า ค่ า  OMC ถ้ า น้ า ดิ น ท่ี บ ดอั ด ไ ปแ ช่ น ้า  4  วั น  ค่ า  CBR ท่ี ใ ก ล้ เ คี ยง กับ  OMC จ ะ มี ค่ า CBR สู ง สุ ด ก า ร บ วม ตัว ขอ ง ดิน  เ มื่ อ

แ ช่ น ้ า ก่ อ น ก า ร ท ด ล อ ง  CBR ม า ต ร ฐ า น ค ว า ม สั ม พั น ธ์  %CBR กั บ ก า ร ใ ช้ ง า น ต า ม ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง Mitchell, J.K. and EI 

Saole, S.A.,  1966) [8 ]  เ มื่ อ น้ า ม า ท ด ส อ บ ห า ค่ า  CBR จ ะ ใ ห้ ค่ า  CBR สู ง ขึ น ต า ม ก า ร เ พิ่ ม  Hardening agent แ ล ะ

ความสัมพันธ์ระหว่างค่า CBR กับ Hardening agent มพีฤตกิรรมเป็นแบบเชงิเส้น แสดงดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 มาตรฐา นความสัมพันธ์ %CBR และกา รใ ชง้าน 

CBR (%) คุณสมบัติทีเ่หมาะสมทางวิศวกรรม การใช้งาน 

0-3 ไ มด่ ี วัสดุคันทาง 

3-7 ไ มด่ี-พอใ ช ้ วัสดุคันทาง 

7-20 พอใ ช ้ วัสดุรองพื นทาง 

20-50 ด ี วัสดุพื นทางและรองพื นทาง 

50-80 ดีมาก วัสดุพื นทาง 

80-ขึ นไป ดีท่ีสุด วัสดุพื นทาง 
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ผลการศึกษา 

 1. การทดสอบหาค่ าถ่ วงจะเพาะของดิ น (Specific Gravity of Soil)จากการทดสอบดิ นตั วอย่ างทั ง 4 อ้ าเภอ ได้ ผล

ดั ง นี  ดิ น จ า ก อ้ า เ ภ อ เ มื อ ง มี ค่ า ค ว า ม ถ่ ว ง จ้ า เ พ า ะ อ ยู่ ท่ี  2.55 เ ป็ น ดิ น อิ น ท รี ย์  (Organic Soil) ดิ น อ้ า เ ภ อ พ า น มี ค่ า ค ว า ม

ถ่ วงจ้ าเพาะอยู่ ท่ี  2.40 เป็ นดิ นอิ นทรี ย์  (Organic Soil)  ดิ นอ้ าเภอแม่ สรวย มี ค่ าความถ่ วงจ้าเพาะอยู่ ท่ี 2.35 เป็ นดิ นอิ นทรีย์  

(Organic Soil)  ดินอ้าเภอแมจ่ัน มคี่าความถ่วงจ้าเพาะอยูท่ี่ 2.81 เป็นดินท่ีมีแร่ไมก้าหรือแร่เหล็ก (Soil With Mica or Iron) 

. 2. การทดสอบหาค่าขนาดคละของเม็ดดนิ 
 

ตารางที่ 4 ผ ลการทดสอบ Sieve Analysis (แบบล้าง) 

Sieve No. 
Sieve Opening 

(mm.) 

อ้าเภอเมอืง 

Percent 

Retained (%) 

อ้าเภอพาน 

Percent 

Retained (%) 

อ้าเภอแมส่รวย 

Percent 

Retained (%) 

อ้าเภอแมจ่ัน 

Percent 

Retained (%) 

3/8“ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

No. 4 4.75 11.42 1.45 0.80 2.61 

No. 10 2.00 7.89 2.14 7.25 6.12 

No. 20 0.85 4.54 2.03 8 .73 2.8 9 

No. 40 0.425 2.92 4.90 5 .60 7.07 

No. 60 0.25 0 2.19 14.88 3 .51 3 .31 

No. 100 0.15 0 2.73 23 .27 4.02 8 .08 

No. 200 0.075 2.14 6.80 0.60 2.75 

Pan - 66.29 44.88 69.48 67.15 

 

จากการทดสอบดิ นตั วอย่ างทั ง 4 อ้ าเภอได้ ค่ าผลการทดสอบ Sieve Analysis (แบบล้ าง) ดั งนี  ดิ นจากอ้ าเภอเมื อง 

ค้ า ง ต ะ แ ก ร ง เ บ อ ร์  200 อ ยู่ ท่ี  2.14 % ดิ น จ า ก อ้ า เ ภ อ พ า น  ค ้ า ง ต ะ แ ก ร ง เ บ อ ร์  200 อ ยู่ ท่ี  6.80 % ดิ น จ า ก อ้ า เ ภ อ แ ม่ ส ร ว ย  

ค้ า ง ต ะ แ ก ร ง เ บ อ ร์  200 อ ยู่ ท่ี  0.60 %  แ ล ะ ดิ น จ า ก อ้ า เ ภ อ แ ม่ จั น  ค้ า ง ต ะ แ ก ร ง เ บ อ ร์  200 อ ยู่ ท่ี  2.75 % น้ อ ย ก ว่ า  50 % 

พจิารณาได้ว่าเป็นดินเม็ดละเอี ยด Fine Grained ดินจ้าพวกนี ได้แก่ ตะกอนทราย (Silt) ปนดินเหนยีว (Clay) และดินจากอ้ าเภอ

เ มื อ ง  ค้ า ง ต ะ แ ก ร ง เ บ อ ร์  4 อ ยู่ ท่ี  11.42 % ดิ น จ า ก อ้ า เ ภ อ พ า น  ค้ า ง ต ะ แ ก ร ง เ บ อ ร์  4 อ ยู่ ท่ี  1.45 % ดิ น จ า ก อ้ า เ ภ อ 

แม่ สรวย ค ้ างตะแกรงเบอร์  4 อยู่ ท่ี  0.80 % และดิ นจากอ้ าเภอแม่ จั น ค้ างตะ แกรงเบอร์  4 อยู่ ท่ี  2.61 % น้ อยกว่ า 50 % 

พจิารณาวา่เป็นดินทราย หรือกรวดเม็ดเล็ก 

3. การทดสอบหาขีดความขน้เหลวของดิน (Atterberg Limit) 

จ า ก ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ  ดิ น จ า ก อ้ า เ ภ อ เ มื อ ง มี ค่ า  LL = 34.38%, PI= 10.27% จ า ก ก า ร จ้ า แ น ก ดิ น ต า ม ร ะ บ บ  

Unified Soil Classification (USCS) เ ป็ น ก ลุ่ ม ดิ น ป ร ะ เ ภ ท ต ะ ก อ น ท ร า ย อ นิ น ท รี ย์ มี ค ว า ม เ ห นี ย ว ต่้ า ถึ ง ป า น ก ล า ง  เ ป็ น 

ดิ น เ ห นี ย ว ป น ก ร ว ด  ดิ น เ ห นี ย ว ป น ต ะ ก อ น  (CL) ดิ น จ า ก อ้ า เ ภ อ พ า น มี ค่ า  LL = 17.87%, PI = 8.06% จ า ก ก า ร จ้ า แ น กดิน

ต า ม ร ะ บ บ  USCS เ ป็ น ก ลุ่ ม ดิ น ป ร ะ เ ภ ท ต ะ ก อ น ท ร า ย อ นิ น ท รี ย์ มี ค ว า ม เ ห นี ย ว ต่้ า ถึ ง ป า น ก ล า ง  เ ป็ น ดิ น เ ห นี ย ว ป น ก ร ว ด   

ดิ น เ ห นี ย ว ป น ต ะ ก อ น  (CL) อ้ า เ ภ อ แ ม่ ส ร ว ย  มี ค่ า  LL = 36.33%, PI = 8.67% จ า ก ก า ร จ้ า แ น ก ดิ น ต า ม ร ะ บ บ  USCS  

เ ป็ น ก ลุ่ ม ดิ น ต ะ ก อ น ท ร า ย อ นิ น ท รี ย์  แ ล ะ ท ร า ย ล ะ เ อี ย ด ม า ก  หิ น  ฝ ุ่ น  ท ร า ย ล ะ เ อี ย ด ป น ต ะ ก อ น  ห รื อ ดิ น เ ห นี ย ว มี ค ว า ม
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เ ห นี ย ว น้ อ ย  (ML) ดิ น จ า ก อ้ า เ ภ อ แ ม่ จัน มี ค่า  LL = 37.43%, PI= 15.89% จ า ก ก า ร จ้ า แน ก ดิน ต า มร ะ บ บ  USCS เ ป็ น ก ลุ่ ม

ดินประเภทตะกอนทรายอนนิทรีย์มีความเหนยีวต่้าถึงปานกลาง เป็นดนิเหนยีวปนกรวด ดินเหนยีวปนตะกอน (CL) 
 

ตารางที่ 5 ผ ลการทดสอบ Liquid Limit (LL), Plastic Limit (PL) , Plastic Index (PI) 

Properties 
Properties 

อ้าเภอเมอืง อ้าเภอพาน อ้าเภอแมส่รวย อ้าเภอแมจ่ัน 

Liquid Limit (%) 34.38 17.87 36.33 37.43 

Plastic Limit (%) 24.11 9.81 27.66 21.53 

 Plastic Index 10.27 8.06 8.67 15.89 
 

  4. การทดสอบหาค่า Compaction Test 

  ก า ร บ ด อั ด ดิ น  เ ป็ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ ดิ น โ ด ย ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ พ ลั ง ง า น เ ชิ ง ก ล  เ พื่ อ ใ ห้ ดิ น แ น่ น ขึ น โ ด ย ก า ร ไ ล่

อ า ก า ศ อ อ ก จ า ก ดิ น  ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ค ว า ม ชื น ใ น ม ว ล ดิ น ใ ห้ มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ท่ี ดี ท่ี สุ ด ใ น ก า ร บ ด อั ด  แ ล ะ วั ด ป ริ ม า ณ

ความหนาแนน่ของดินใ นรูปของความหนาแน่นแห้ง ซ ึ่งผลกา รทดสอบไ ด้คา่ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 ชนิดและคุณสมบัตทิางกา ยภาพของดนิและผลกา รทดสอบการบดอัด  Compaction Test 

Sources Properties 
สัด ส่วนในกา รผสม 

Type of soil 
0 % 1.5 % 3.0 % 4.5 % 6.0 % 7.5 % 

อ้าเภ อเมือง 

L.L.=34.32% 

P.L.=24.11% 

P.I.=10.27% 

Optimum dry density (t/m3) 1 .77 1 .80 1 .83 1 .85 1 .89 1 .9 3 
ดินเห นียวปน ดิน

ตะก อนทราย (CL) Water content (%) 1 8 .00 1 7.50 1 6 .6 0 1 5.05 1 4.9 0 1 4.00 

อ้าเภ อพาน 

L.L.=17.87% 

P.L.=9.81% 

P.I.=8.06% 

Optimum dry density (t/m3) 1 .79 1 .82 1 .85 1 .87 1 .9 1 1 .9 5 
ดินเห นียวปน ดิน

ตะก อนทราย (CL) Water content (%) 1 5.5 0 1 5.00 1 4.6 0 1 4.01 1 3.5 2 1 2.52 

อ้าเภ อแ ม่สรวย 

L.L.=36.33% 

P.L.=27.66% 

P.I.=8.67% 

Optimum dry density (t/m3) 1 .6 9 1 .72 1 .75 1 .79 1 .84 1 .86 
ทรายละเ อยีดป น

ตะก อน (ML) Water content (%) 20.00 1 9 .02 1 8 .1 0 1 6 .70 1 5.45 1 4.31 

อ้าเภ อแ ม่จัน 

L.L.=37.43% 

P.L.=21.53% 

P.I.=15.89% 

Optimum dry density (t/m3) 1 .83 1 .85 1 .9 0 1 .9 5 1 .9 9 2.02 
ดินเห นียวปน ดิน

ตะก อนทราย (CL) Water content (%) 1 3.5 0 1 3.11 1 2.8 5 1 2.40 1 1 .9 0 1 1 .50 

 

จากตารางท่ี  6 ผลการทดสอบ จะพบว่ าดิ นตั วอย่ างทั ง 4 อ้ าเภอ เมื่ อผสมซี เมนต์ ลงไปในสั ดส่ วนปริ มาณร้ อยละ 

1.5,3.0,4.5,6.0 และ7.5 จะเห็นวา่ดินจากอ้าเภอเมื องเมื่ อท้าการปรั บปรุงแล้วมคี่าความหนาแนน่แห้งเพิ่มขึ นจากดินเดิ มอยู่ ท่ี  

0.16 ตั นต่ อลู กบาศก์ เมตร ค่ าปริ มาณน ้ าที่ เหมาะสมมี ค่ าลดลงจากดิ นเดิ มอยู่ ท่ี  4.00 % ดิ นจากอ้ าเภอพานเมื่ อท้ าก า ร

ปรับปรุงแล้ วมคี่ าความหนาแน่ นแห้งเพิ่ มขึ นจากดินเดิ มอยู่ ท่ี 0.16 ตันตอ่ลูกบาศก์ เมตร ค่าปริมาณน ้าท่ี เหมาะสมมคี่ าลดลง

จากดิ นเดิ มอยู่ ท่ี  2.98 % ดิ นจากอ้ าเภอแม่ สรวย เมื่ อท้ าการปรั บปรุ งแล้ วมี ค่ าความหนาแน่ นแห้ งเพิ่ มขึ นจากดิ นเดิ มอยู่ ท่ี  

0.17 ตั นต่ อลู กบาศก์ เมตร ค่ าปริ มาณน ้ าท่ี เหมาะสมมี ค่ าลดลงจากดิ นเดิ มอยู่ ท่ี  5.69 % ดิ นจากอ้ าเภอแม่ จั น เมื่ อท้ าการ

ปรับปรุงแล้ วมคี่ าความหนาแน่ นแห้งเพิ่ มขึ นจากดินเดิ มอยู่ ท่ี 0.19 ตันตอ่ลูกบาศก์ เมตร ค่าปริมาณน ้าท่ี เหมาะสมมคี่ าลดลง



 
 

Proceedings  
284 

จากดิ นเดิ มอยู่ ท่ี  2.00 % ท่ี ปริ มาณสั ดส่ วนปู นซี เมนต์ ท่ี มากท่ี สุ ด และค่ าความหนาแน่ นแห้ งมี ค่ าเพิ่ มขึ นเนื่ องจากอนุ ภาคที่

เล็ กกว่ าของปู นซี เมนต์ จะเข้ าไ ปแทรกในอนุ ภาคร ะหว่ างเม็ ดดิ นท่ี ใ หญ่ กว่ าจนอั ตราส่ วนช่ องว่ างทั งหมดลดลงท้ าให้ ค วา ม

หนาแน่ นแห้ งเพิ่ มขึ นในอั ตราส่ วนผสมปู นซี เมนต์ ท่ี เพิ่ มตามล้ าดั บ ส่ วนของปริ มาณน ้ าท่ี เหมาะสม มี แนวโน้ มลดลงเนื่ องจาก

ปริ มาณซี เ ม นต์ ท่ี เ พิ่ มข ึ น ท้ า ใ ห้ ปู นซี เ ม น ต์ ดู ดน ้ า ม าก ยิ่ งขึ น ใ นข ณ ะ ท่ี เติ ม น ้ าล ง ใ น ป ร ะ มา ณ เ ท่ า เ ดิ มจึ งท้ าใ ห้ ป ริ มา ณ น ้ า ท่ี

เ ห ม า ะ ส ม มี ค่ า ล ด ล ง  ค ่ า ค ว า ม ห น า แ น่ น แ ห้ ง จ ะ ค่ อ ย ๆ เ พิ่ ม ขึ น จ น ก ร ะ ทั ง ถึ ง จุ ด ป ร ะ ม า ณ ค ว า ม ชื น ท่ี เ ห ม า ะ ส ม  (Optimum 

moisture content, OMC ) ค่ าความหนาแน่ นแห้ งถึ งจะมี ค่ าสู งท่ี สุ ด (optimum dry density) และเมื่ อเติ มน ้ าเข้ าไปอี กจะท้ าให้

ความหนาแนน่เปียกมคี่าเพิ่มมากขึ น และเมื่อความชื่นในดินสู งมากๆ จะพบวา่ดินจะไมม่คีวามสามารถรั บน ้าหนักได้อีกต่ อไป  
 

5. การทดสอบเพื่อหาค่า CBR (California Bearing Ratio) 
 

ตารางที่ 7 ผ ลการทดสอบ California Bearing Ratio (Unsaoked) 

Sources Properties 
สัดสว่นในการผสม 

0% 1.5% 3.0% 4.5% 6.0% 7.5% 

อ้าเภอเมอืง % CBR 43.91 46.75 49.23 51.50 54.55 56.83 

อ้าเภอพาน % CBR 45.80 47.71 49.80 53.60 55.32 57.60 

อ้าเภอแมส่รวย % CBR 41.44 43.34 45.23 47.14 49.04 52.46 

อ้าเภอแมจ่ัน % CBR 48.66 49.41 51.51 54.73 56.07 61.00 
 

ตารางที่ 8 ผ ลการทดสอบ California Bearing Ratio (Soaked) 

 

 

 

 

 

 

 
จากผลการทดสอบ พบวา่ดินลูกรังทั ง 4 อ้าเภอ เมื่อผสมปูนซีเมนตใ์นสัดส่วนร้ อยล่ ะ 1.5,3.0,4.5,6.0 และ 7.5 มี

ค่ ากา รรั บแรงต้ านทานแรงเฉื อนเพิ่ มข ึ นตามล้ าดั บ ซึ่ งปริ มาณของปู นซี เมนต์ มี ผ ลต่ อการพั ฒนาการรั บแรงต้ านทานแรง

เ ฉื อ น ข อ ง ดิ น ลู ก รั ง ไ ด้ ดี  ทั ง วิ ธี แ บ บ  (Unsoaked) แ ล ะ  (Soaked) จ า ก ก า ร ป รั บ ป รุ ง ดิ น จ า ก อ้ า เ ภ อ เ มื อ ง  มี ค่ า ก้ า ลั ง  CBR 

(Unsoaked) เพิ่ มจาก ดิ นเดิ ม อยู่ ท่ี  12.92 % ที ปริ มาณปู นซี เ ม นต์ ท่ี มาก ท่ี สุ ด ดิ นอ้ าเภอพาน มี ค่ าก้ าลั ง CBR (Unsoaked) 

เพิ่ มจากดิ นเดิ ม อยู่ ท่ี  11.80 % ที ปริ มาณปู นซี เมนต์ ท่ี มากท่ี สุ ด  ดิ นอ้ าเภอแม่ สรวย มี ค่ าก้ าลั ง CBR (Unsoaked) เพิ่ มจา ก

ดินเดิม อยูท่ี่ 11.02  % ทีปริมาณปูนซี เมนตท่ี์ มากท่ีสุ ด ดินอ้าเภอแมจ่ั น มคี่าก้าลัง CBR (Unsoaked) เพิ่มจากดินเดิ ม อยู่ ท่ี  

12.34 % ทีปริมาณปูนซีเมนตท่ี์มากท่ีสุด 

จ า ก ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า เ มื่ อ ท้ า รั บ ป รุ ง ดิ น ลู ก รั ง แ ล้ ว จ ะ มี ค่ า ก้ า ลั ง เ พิ่ ม ขึ น  ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ  Unconfined 

Compression Test ดิ น ลู ก รั ง จ า ก อ้ า เ ภ อ เ มื อ ง มี ค่ า  UCS ข อ ง ดิ น อ ยู่ ท่ี  4.73 ksc. ห ลั ง จ า ก ท้ า ก า ร ป รั บ ป รุ ง โ ด ย ก า ร ผ ส ม

ปู น ซี เ ม น ต์ ป อ ร์ ต แ ล น ต์ ใ น สั ด ส่ ว น ป ริ ม า ณ ร้ อ ย ล่ ะ  1.5, 3.0, 4. 5, 6.0 แ ล ะ  7.5 จ ะ มี ค่ า  UCS เ พิ่ ม ขึ น เ ป็ น  

5.35,6.34,7.17,7.69 และ 7.91 ksc. หลังปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์แล้วมคี่า UCS เพิ่มข ึนจา กดินเดิมอยู่ท่ี 3.18 ksc. ตาม

Sources Properties 
สัดสว่นในการผสม 

0% 1.5% 3.0% 4.5% 6.0% 7.5% 

อ้าเภอเมอืง % CBR 24.71 27.93 29.66 31.74 34.40 37.64 

อ้าเภอพาน % CBR 26.98 28.51 30.59 32.89 35.93 38.78 

อ้าเภอแมส่รวย % CBR 23.57 25.48 26.98 28.70 30.80 32.89 

อ้าเภอแมจ่ัน % CBR 28.71 30.23 32.69 34.77 36.50 40.30 
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ป ริ ม า ณ ปู น ซี เ มน ต์ ท่ีม าก ท่ี สุด  ดิ น ลู ก รั ง จา กอ้ าเ ภ อพ าน  มี ค่ า  UCS ข อ ง ดิ น อ ยู่ ท่ี  4.99 ksc. ห ลั ง จ า กท้ าก าร ป รั บ ปรุ งโ ดย

ก า ร ผ ส ม ปู น ซี เ ม น ต์ ป อ ร์ ต แ ล น ต์ ใ น สั ด ส่ ว น ป ริ ม า ณ ร้ อ ย ล่ ะ  1.5, 3.0, 4.5, 6.0 แ ล ะ  7.5 จ ะ มี ค่ า  UCS เ พิ่ ม ขึ น เ ป็ น  

5.46,6.44,7.20,7.77 และ 8.08 ksc. หลังปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์แล้วมคี่า UCS เพิ่มข ึนจา กดินเดิมอยู่ท่ี 3.09 ksc. 

ตามปริ มาณปู นซี เมนต์ ท่ี มากที่ สุ ด ดิ นลู กรั งจาก อ้ าเภอแม่ สรวย มี ค่ า UCS ของดิ นอยู่ ท่ี  4.53 ksc. หลั งจาก ท้ า

การปรับปรุงโดยการผสมปูนซี เมนต์ ปอร์ตแลนตใ์นสัดส่ วนปริ มาณร้ อยล่ ะ 1.5, 3.0, 4.5, 6.0 และ7.5 จะมคี่า UCS เพิ่มขึ น

เป็ น 4.94, 5.65, 6.18, 6.69 และ 7.53 ksc. หลั งปรั บปรุ งด้ วยปู นซี เมนต์ แล้ วมี ค่ า UCS เพิ่ มขึ นจากดิ นเดิ มอยู่ ท่ี  3.00 ksc. 

ตามปริ มาณปู นซี เมนต์ ท่ี มากที่ สุ ด ดิ นลู กรั งจากอ้ าเภอแม่ จั น มี ค่ า UCS ของดิ นอยู่ ท่ี  5.97 ksc. หลั งจากท้ าการปรั บ ปรุ ง

โ ด ย ก า ร ผ ส ม ปู น ซี เ ม น ต์ ป อ ร์ ต แ ล น ต์ ใ น สั ด ส่ ว น ป ริ ม า ณ ร้ อ ย ล่ ะ  1.5,3.0,4,5,6.0 แ ล ะ  7.5 จ ะ มี ค่ า  UCS เ พิ่ ม ขึ น เ ป็ น 

6.82,7.26,7.57,7.83 และ 8.57 ksc. หลังปรับปรุงด้วยปูนซีเมนตแ์ล้วมคี่า UCS เพิ่มขึ นจากดินเดิมอยูท่ี่ 2.60 ksc. 
 

6. การทดสอบแรงอัดแกนเดียว (Unconfined  Compression Test) 
 

ตารางที่ 9 ผ ลการทดสอบ Unconfined Compression Test 

Sources Properties 
สัดสว่นในการผสม 

0 % 1.5 % 3.0 % 4.5 % 6.0 % 7.5 % 

อ้าเภอเมอืง qu (ksc.) 47.34 53.45 63.37 71.65 76.94 79.14 

Failure Strain (%) 8.53 10.00 11.46 12.89 14.22 14.37 

อ้าเภอพาน qu (ksc.) 49.89 55.45 64.40 72.02 77.69 80.78 

Failure Strain (%) 9.94 11.11 12.89 12.50 12.84 13.8 9 

อ้าเภอแมส่รวย qu (ksc.) 45.31 49.41 56.45 61.78 66.86 75.26 

Failure Strain (%) 7.16 8.33 10.03 11.46 12.86 14.33 

อ้าเภอแมจ่ัน qu (ksc.) 59.68 68.22 72.59 75.67 78.31 85.74 

Failure Strain (%) 10.13 11.11 11.76 12.89 14.29 15.76 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
เมื่ อน้ าดิ นลู กรั งท่ี มี ค่าก้าลังอั ดแกนเดียวไมผ่ ่านเกณฑ์มาตรฐานมาปรั บปรุ งคุ ณภาพโดยมี วัสดุ ปรั บปรุ งคุณภาพ

เป็น ปูนซีเมนตป์อดแลนด์ในสัดส่วนปริ มาณปูนซี เมนต์ ท่ีร้อยล่ะ 1.5, 3.0, 4.5, 6.0 และ 7.5 ได้ผลสรุปการปรับปรุงดังนี  

1. ดิ น จ า ก แ ห ล่ ง อ้ า เ ภ อ เ มื อ ง  ห า ก ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ ดิ น มี คุ ณ ภ า พ ผ ่ า น เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ดิ น ซี เ ม น ต์ ชั น ร อ ง พ ื น ท า ง ข อ ง

ก ร ม ท า ง ห ล ว ง จ ะ ต้ อ ง ใ ช้ สั ด ส่ ว น ป ริ ม า ณ ปู ซี เ ม น ต์ ท่ี ร้ อ ย ล ะ  4.5, 6.0 แ ล ะ7.5 มี ค่ า ก้ า ลั ง  CBR (Unsoak) ท่ี  51.50%, 

54.55% และ 56.83% ค่าก้า ลัง UCS ท่ี 7.17,7.69 และ 7.91 ksc. ตามล้าดับ 

2.  ดิ น จ า ก แ ห ล่ ง อ้ า เ ภ อ พ า น  ห า ก ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ ดิ น มี คุ ณ ภ า พ ผ ่ า น เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ดิ น ซี เ ม น ต์ ชั น ร อ ง พ ื น ท า ง ข อ ง

ก ร ม ท า ง ห ล ว ง จ ะ ต้ อ ง ใ ช้ สั ด ส่ ว น ป ริ ม า ณ ปู ซี เ ม น ต์ ท่ี ร้ อ ย ล ะ  4.5, 6.0 แ ล ะ7.5 มี ค่ า ก้ า ลั ง  CBR (Unsoak) ท่ี  53.60%, 

53.32% และ 57.60% ค่าก้า ลัง UCS ท่ี 7.20, 7.77 และ 8.08 ksc. ตามล้าดับ 

3. ดินจากแหล่งอ้าเภอแมส่รวย หากตอ้งการให้ดินมคีุณภาพผ ่านเกณฑ์มาตรฐานดินซีเมนตช์ั นรองพ ืนทางของกรม

ทางหลวงจะตอ้งใชส้ัดส่วนปริมาณปูซีเมนตท่ี์ร้อยละ 7.5 มคี่าก้าลัง CBR (Unsoak) ท่ี 52.46% ค่าก้าลัง UCS ท่ี 7.53 ksc. 
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4. ดิ น จ า ก แ หล่ งอ้ าเ ภ อ แม่ จัน  ห า ก ต้ อ ง ก าร ใ ห้ ดิ นมี คุณ ภา พผ่ าน เ กณฑ์ ม าต ร ฐา น ดิน ซีเ ม น ตช์ั น ร อ งพื น ทา งของ

ก ร ม ท า ง ห ล ว ง จ ะ ต้ อ ง ใ ช้ สั ด ส่ ว น ป ริ ม า ณ ปู ซี เ ม น ต์ ท่ี ร้ อ ย ล ะ3.0, 4.5, 6.0 แ ล ะ7.5 มี ค่ า ก้ า ลั ง  CBR (Unsoak) ท่ี  51.51%, 

54.73%, 56.07% และ 61.00% ค่าก้า ลัง UCS ท่ี 7.26, 7.57, 7838.57 ksc. ตามล้าดับ 
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การศกึษาและออกแบบบล็อกประสานโดยการตกแต่งผิวข้างเพื่อเพิ่มมูลค่า 

The study and design of interlocking block with value added sideways surface finishing 

โก เมนท ร์ พร้อมจะบ ก1* ฉัตรชัย นามผา1 ณรงคพ์ล ลังเพีย1 เท เวศ เวียงเหล็ก1 และ นัฐพงษ ์ ผาท องที1  

Komen Promjabok1*, Chatchai Nampa1, Narongpon Langpia1, Thewet Wianglek1  

and Natthapong Phathongtee1 
 

บทคัดย่อ 
งานวิ จั ยนี มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อเพิ่ มมู ลค่ ารู ปแบบผ ิ วข้ างบล็ อกประสาน และ ออกแบบชุ ดเหล็ กเพิ่ มวั สดุ ตกแต่ งผ ิ ว

ข้ างบล็ อกประสาน โ ดยรู ปแบบบล็ อกประสานและชุ ดเหล็ กเพ่ิ มวั สดุ ตกแต่ งผ ิ วข้ างมี  2 รู ปแบบ คื อ บล็ อกประสานและ 

ชุ ดเหล็ กเพิ่ มวั สดุ ตกแต่ ง 1 ด้ าน และ 2 ด้ าน โดยบล็ อกประสานท่ี มี การตกแต่ งผ ิ วข้ างแต่ ละรู ปแบบมี  3 ลั กษณะ คื อ เพิ่ ม

วั สดุ ตกแต่ งผ ิ วข้ างโดยใช้  กรวดล้ าง ทรายล้ าง และหิ นเกล็ ดล้ าง โดยใช้ เคร่ื องอั ดแบบไฮดรอลิ ก รู ปแบบบล็ อก ประสานท่ี

น้ามาตกแตง่ผ ิวข้างมขีนาด 12.5x25x10 เซนตเิมตร และมคีวามหนาของผ ิวท่ี ตกแต่ งด้านละ 1.5 เซนตเิมตร   

ผ ลการวจิัยพบวา่ บล็อกประสานที่มกีารตกแต่งผิวขา้ง เกิดความแข็งแรง สวยงาม  และต้นทุนการผลิตจะ สู ง

ก ว่ า บ ล็ อ ก ป ร ะ ส า น ท่ั ว ไ ป  แ ต่ เ มื่ อ ต ก แ ต่ ง ผ ิ ว ข้ า ง บ ล็ อ ก ป ร ะ ส า น เ พื่ อ เ พิ่ ม มู ล ค่ า แ ล้ ว ส า ม า ร ถ ข า ย ไ ด้ ร า ค า สู ง ขึ น  แ ล ะ 

เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตตอ่วันระหว่างบล็อกประสานทั่วไ ปกับบล็อกประสายท่ี มกีารตกแต่งผิวขา้ง 1 ดา้น สามา รถ

เพิ่มผลก้า ไ รไ ด้ถงึ 100 บาทต่อวัน และบล็อกประสานที่มกีารตกแต่งผิวขา้ง 2 ด้านเพิ่มผลก้า ไ รไ ด้ถงึ 40 บาทต่อวัน  
 

ค าส าคัญ:  การออกแบบ, การตกแต่งผิวขา้ง , 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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บทน า 

ปัจจุบันวัสดุท่ีน้ามาใชก้ารก่อผนัง มคีวามส้าคัญตอ่งานก่อสร้างเพราะงานก่ อสร้ างเกือบทุกชนิ ดล้วนมกีารก่ อผนั ง 

ซึ่ งวั สดุ ก่ อผนั งมี หลายรู ปแบบ เช่ น คอนกรี ตบล็ อก อิ ฐดิ นบล็ อก อิ ฐแก้ ว อิ ฐทนไฟ อิ ฐมวลเบา รวมทั งบล็ อกประสานท่ี มี 

การพัฒนารูปแบบใหม ่ๆ ขึ นอยา่งตอ่เนื่ องเพื่อความต้ องการของท้ องตลาด ซึ่งบล็อกประสานปั จจุบั นได้มีการพั ฒนาขึ นเป็ น

ระบบบล็ อ กกั นใ น ตั ว มั น เ อ ง คงทน สวยงาม แล ะ ป ร ะ หยั ด นอกจ ากนั น บล็ อ ก ป ร ะส า นยั งมี ล ว ด ลา ย ต่ า ง ๆ และง่ า ย ต่ อ 

การก่ อสร้ างไม่ ต้ องการแรงงานมากนั ก จึ งเป็ นจุ ดสนเด่ นท่ี สามารถน้ าไปใช้ ทดแทนงานก่ อสร้ างแบบมี เสาและคานท่ี ใ ช้ อิ ฐ

มอญ และคอนกรี ตบล็ อกเป็ นผนั ง ซึ่ งผนั งอิ ฐมอญ และคอนกรี ตบล็ อกนั น แม้ ผ ู้ ท่ี เลื อกใช้ จะค้ านึ งถึ งความคงท นก็ ตา ม 

แต่ ก็ ไม่ แตกต่ างจากอิ ฐท่ี ใช้ ท้ าโครงสร้ างชนิ ดอื่ น ๆ ก็ ตาม อี กทั งยั งต้ องใช้ แรงงานท่ี มี ฝ ี มื อ และระยะเวลาของการก่ อสร้ าง

นานตอ้งได้มาตกแตง่ในภายหลั ง และมกีารเสียค่าใชจ้่ายในการควบคุ มงาน และการจ้างแรงงานท่ีมีฝีมอืในราคาแพง 

บล็ อกประ สา น เ ป็ นวั สดุ ก่ อส ร้ าง แ บ บใ หม่ ท่ี มี จุ ด เด่ นใ น หล า ย ๆ ด้ านทั งหาวั สดุ ผ ส มท่ี มี อยู่ ใ น ธ ร ร ม ชา ติ ไ ด้ ง่ า ย  

เช่ น ดิ นลู กรั งแดง ดิ นปนทรายสี แดง ดิ นชนวนผ ุ  ดิ นศิ ลาแลงสลายตั ว หิ นฝ ุ่ น และ ยั งมี วิ จั ยท่ี พั ฒนาวั สดุ ผสมท่ี เหลื อจาก 

ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต  เ ช่ น  เ ถ้ า แ ก ล บ  เ ถ้ า ล อ ย  ซึ่ ง มี คุ ณ ส ม บั ติ ท้ า ใ ห้ มี น ้ า ห นั ก เ บ า  ร า ค า ป ร ะ ห ยั ด  แ ล ะ ยั ง มี ค ว า ม ส ว ย ง า ม  

อี กทั งบล็ อกประสานยั งลดการเกิ ดภาวะโ ลกร้ อน ด้ วยการลดปริ มาณการใช้ เหล็ กโครงสร้ าง ปู นซี เมนต์ ในการก่ อส ร้ าง ท่ี

ช่ วยลดการเกิ ดผลเสี ยตอ่ธรรมชาติ  แต่ ทั งนี บล็ อกประสานยั งมจีุ ดด้ อย คื อ สี ของบล็ อกประสานจะแปรสภาพดินเป็ นหลัก

ท้ าให้ เปลี่ ยนแปลงตามแหล่งดิน เกิ ดการกั ดกร่ อนท้ าให้อายุการใช้ งานของบล็อกประสานลดนอ้ยลง ถึ งแม้ บล็ อกประสาน

อาจจะ ผ ลิ ตได้ ง่ ายโดยสามารถน้ าเทคโ นโลยี ใ หม่ ๆ  เข้ ามามี บทบาทโดยการส ร้ างเคร่ื องอั ดท่ี ทั นสมั ย และท้ าไ ด้ หลาย ๆ 

ก้อนภายในวันเดียว แตก่็ยังไมส่ามารถพัฒนาบล็อกประสานให้มีจุดเด่ นตอ่ท้ องตลาดได้  

 ฉะนั นการพัฒนาบล็อกประสานที่มรูีปแบบตา่ง ๆ โ ดยการตกแตง่ผ ิวข้างเพื่อให้เป็นจุดสนใจใ ห้ท้องตลาด เชน่  

ล า ย ด อ ก ไ ม้  รู ป สั ต ว์ ต่ า ง ๆ  ท่ี ช่ ว ย เ พิ่ ม มู ล ค่ า ใ ห้ กั บ บ ล็ อ ก ป ร ะ ส า น  อี ก ทั ง ยั ง ส า ม า ร ถ พั ฒ น า เ ป็ น อ า ชี พ เ ส ริ ม  แ ล ะ ยั ง เ ป็ น

แนวทางใ ห้กับผ ู้ท่ีสนใ จไ ด้ศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบของบล็อกประสารใหม่ ๆ ขึ นในอนาคตไ ด้ 

ด้ ว ย เ ห ตุ ปั จ จั ย ดั ง ก ล่ า ว  ค ณ ะ ผ ู้ วิ จั ย จึ ง ไ ด้ เ ล็ ง เ ห็ น ค ว า ม ส้ า คั ญ ข อ ง ก า ร เ พิ่ ม มู ล ค่ า ข อ ง บ ล็ อ ก ป ร ะ ส า น  จึ ง ไ ด้ มี  

การพั ฒนาเป็ นบล็ อกประสานท่ี มี การตกแต่ งผ ิ วข้ างเป็ น 3 รู ปแบบ คื อ กรวดล้ าง ทรายล้ าง และหิ นเกล็ ดล้ าง เพื่ อให้ เป็ น 

ท่ีต้องการของท้องตลาด 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วิธีด าเนินงานและขั้นตอน ออกแบบบล็อกประสานโดยการตกแต่งผวิข้างเพื่อเพิ่มมูลค่า 

มแีผนกา รด้าเนนิงานตามขั นตอนดังต่อไ ปนี  

1. ข้ันตอนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 

ศึ กษาและค้ นคว้ าทฤษฎี ท่ี เกี่ ยวข้ อง เช่ น คุ ณสมบั ติ ของบล็ อกประสาน ขั นตอนการผลิ ตบล็ อกประสาน คุ ณสมบั ติ

ของวั สดุ ท่ี น้ ามาใช้ ตกแต่ งผ ิ วข้ าง รู ปแบบของบล็ อกประสานแบบต่ าง ๆ การออกแบบ และการค้ านวณส่ วนผสมในการผลิต

บล็อกประสาน การศกึษาพ ืนท่ีหรือปริมาณงาน และศกึษาข้อมูลท่ีเกี่ยวกับวัสดุ เคร่ืองมอื อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการด้าเนนิการสร้าง 

2. ขั้นตอนการเตรียมเครื่องมอืและวัสดุที่ใช้ในการท าบล็อกประสาน 

 2 . 1  เ ค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร ผ ลิ ต บ ล็ อ ก ป ร ะ ส า น มี  ดั ง นี  จ อ บ  พ ลั่ ว  เ ก รี ย ง เ ห ล็ ก  ถั ง น ้ า  ถุ ง มื อ  แ ป ร ง ส ลั ด น ้ า   

เคร่ืองผสมปูน เคร่ืองร่อนดิน เคร่ืองเชื่อมโลหะ เคร่ืองตัดเหล็ก เคร่ืองเจียร และเคร่ืองอัดบล็อกประสานแบบ ไฮดรอลิก 

 2.2 วั สดุ และวั สดุ ผสมท่ี ใช้ ในการท้ าบล็ อกประสานมี  ดั งนี  ปู นซี เมนต์ ปอร์ ตแลนด์  ประเภทท่ี  1 ปู นซี เมนต์ ขาว 

เหล็กแผ ่น เหล็กเส้นกลม กรวด ทราย หินเกล็ด ดินลูกรังแดง กรดเกลอืคลอรีน หรือ น ้ายาล้างห้องน ้า และสีฝุ่น 
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3. แผนด าเนินการวิจัย 

ค ณ ะ ผ ู้ วิ จั ย ไ ด้ ท้ า ก า ร อ อ ก แ บ บ รู ป แ บ บ บ ล็ อ ก ป ร ะ ส า น โ ด ย ก า ร ต ก แ ต่ ง ผ ิ ว ข้ า ง ด้ ว ย  ก ร ว ด ล้ า ง  ท ร า ย ล้ า ง   

แ ล ะ หิ น เ ก ล็ ด ล้ า ง  ท่ี มี รู ป แ บ บ ต ก แ ต่ ง ผ ิ ว ข้ า ง  1  ด้ า น  แ ล ะ บ ล็ อ ก ป ร ะ ส า น ท่ี มี รู ป แ บ บ ต ก แ ต่ ง ผ ิ ว ข้ า ง  2  ด้ า น  แ ล ะ มี 

การออกแบบชุดเห ล็กเ พิ่ม วัสดุ ตกแต่ งผ ิวข้าง ท่ีมี ระ ยะควา มหนา ของผิ วตกแ ตง่ 1.5  ซม. จา กนั นท้ากา รส้ารวจพื น ท่ี ท่ี จ ะ

ใ ช้ ผ ลิ ต บ ล็อ กป ร ะส าน  พ ร้ อ ม ติ ด ต่ อ ขอ ยื มเ ครื่ อ งมื อ  แ ล ะ ซื อ วัส ดุผส ม แ ล้ ว ท้ า ก าร ผ ลิต บ ล็อ กป ร ะส านท่ี มี การ ต กแต่งผิว

ข้ า ง  ต า ม ขั น ต อ น ท่ี อ อ ก แ บ บ ไ ว้  ท้ า ก า ร ต ก แ ต่ ง ล้ า ง ผ ิ ว ข้ า ง บ ล็ อ ก ผ ส า น ท่ี มี ก า ร ต ก แ ต่ ง ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ต่ า ง  ๆ  จ า ก นั น ท้ า 

การบ่มบล็อกประสาน ด้วยการพรมน ้าใ ห้ชุ่ม เพื่อไ มใ่ ห้น ้าระเหยมากเกินไ ป แล้วน้าไ ปใ ชง้านได้ 

4. ออกแบบรูปแบบบล็อกประสานและชุดเหล็กเพิ่มวัสดุตกแต่งผวิข้างแต่ละรูปแบบ 

4 . 1  อ อ ก แ บ บ รู ป แ บ บ บ ล็ อ ก ป ร ะ ส า น  จ ะ แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น ส อ ง แ บ บ  ไ ด้ แ ก่  ก า ร ต ก แ ต่ ง ผ ิ ว ข้ า ง  1  ด้ า น  แ ล ะ  

การตกแต่งผิวขา้ง 2 ด้าน 

4.1.1 การตกแต่งผิวขา้ง 1 ดา้น    

1 )  ก า ร ต ก แ ต่ ง ผ ิ ว ข้ า ง  1  ด้ า น  ด้ ว ย ก ร ว ด ล้ า ง  ผ ิ ว ข้ า ง ท่ี ต ก แ ต่ ง ด้ ว ย ก ร ว ด ล้ า ง มี ค ว า ม ห น า  1 . 5  ซ ม . 

โ ดยใชก้รวดลา้งเบอร์ 3 .5 หรือ 5 .66 มม. 

2 )  ก า ร ต ก แ ต่ ง ผ ิ ว ข้ า ง  1  ด้ า น  ด้ ว ย ท ร า ย ล้ า ง  ผ ิ ว ข้ า ง ท่ี ต ก แ ต่ ง ด้ ว ย ท ร า ย ล้ า ง มี ค ว า ม ห น า  1 . 5  ซ ม . 

โ ดยใชท้รายลา้ง เบอร์ 4 หรือ 4.76 มม. 

3) การตกแตง่ผ ิวข้าง 1 ด้าน ด้วยหินเกล็กล้างผ ิวข้างท่ีตกแต่ งด้วยหินเกล็ ดล้างมคีวามหนา 1.5 ซม. 

โดยใชห้ินเกล็ดล้าง เบอร์ 5 หรือ 4 มม. 

4.1.2 การตกแตง่ผ ิวข้าง 2 ด้าน    

 1 )  ก า ร ต ก แ ต่ ง ผ ิ ว ข้ า ง  2  ด้ า น  ด้ ว ย ก ร ว ด ล้ า ง  ผ ิ ว ข้ า ง ท่ี ต ก แ ต่ ง ด้ ว ย ก ร ว ด ล้ า ง มี ค ว า ม ห น า  1 . 5  ซ ม . 

โ ดยใชก้รวดลา้งเบอร์ 3 .5 หรือ 5 .66 มม. 

 2 )  ก า ร ต ก แ ต่ ง ผ ิ ว ข้ า ง  2  ด้ า น  ด้ ว ย ท ร า ย ล้ า ง  ผ ิ ว ข้ า ง ท่ี ต ก แ ต่ ง ด้ ว ย ท ร า ย ล้ า ง มี ค ว า ม ห น า  1 . 5  ซ ม . 

โ ดยใชท้รายลา้ง เบอร์ 4 หรือ 4.76 มม. 

 3) การตกแตง่ผ ิวข้าง 2 ด้าน ด้วยหินเกล็กล้างผ ิวข้างท่ีตกแตง่ด้วยหินเกล็ ดล้างมคีวามหนา 1.5 ซม. 

โดยใชห้ินเกล็ดล้าง เบอร์ 5 หรือ 4 มม. 

4.2 การออกแบบชุดเหล็กเพิ่มวัสดุตกแตง่ผ ิวข้างบล็อกประสาน มกีารท้าขึ น 2 แบบ คือ ชุดเหล็กเพิ่มวัส ดุ

ตกแตง่ผ ิวข้าง 1 ดา้น และ ชุดเหล็กเพิ่มวัสดุตกแตง่ผ ิวข้าง 2 ด้าน 

4 . 2 . 1  อ อ ก แ บ บ ชุ ด เ ห ล็ ก เ พิ่ ม วั ส ดุ ต ก แ ต่ ง ผ ิ ว ข้ า ง บ ล็ อ ก ป ร ะ ส า น ท่ี ใ ช้ เ พื่ อ ต ก แ ต่ ง ผ ิ ว ข้ า ง  1  ด้ า น  โ ด ย ก า ร

เตรียมเหล็กตามขนาดต่อไ ปนี   

 1) เหล็กแผ่น หนา 1 มม. ยาว 25 ซม. ก วา้ง 15 ซ ม. จ้านวน 1 แผ่น 

 2) เหล็กแผ่น หนา 1 มม. ยาว 25 ซม. ก วา้ง 6 ซ ม. จ้านวน 1 แผ่น 

 3 ) เหล็กแผ่นสี่เหลี่ยมคางหมู หนา 3  มม. ขนาด 1.5 x 5 x 4.82 x 6 จ้า นวน 2 แผ ่น 

 4) เหล็กเส้นแบน หนา 3  มม. ยาว ยาว 14.5 ซม. ก วา้ง 1 ซม. จ้า นวน 2 เส้น 

 5 )  เ ห ล็ ก เ ส้ น แ บ น  ห น า  3  ม ม .  ย า ว  1 9 5 . 5  ซ ม .  ก ว้ า ง  1  ซ ม .  จ้ า น ว น  2  เ ส้ น  จ า ก นั น ดั ด 

โ ดยให้จุดดัดอยูท่ี่ 11 ซ ม. ดัดเป็นมุมฉาก 

     6) น้ามาเช่ือมประกอบดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 ชุดเหล็กเพิ่มวัสดุตกแตง่ผ ิวข้าง 1 ด้าน ท่ีสมบูรณ ์

 4.2.2 ออกแบบชุดเหล็กเพิ่มวัส ดุตกแตง่ผ ิวข้างบล็อกประสานท่ีใชเ้พื่อตกแต่งผิวขา้ง 2 ดา้น โดยการ

เตรียมเหล็กตามขนาดต่อไ ปนี  

1) เหล็กแผ่น หนา 1 มม. ยาว 25 ซม. ก วา้ง 15 ซ ม. จ้านวน 2 แผ ่น 

2) เหล็กแผ่น หนา 1 มม. ยาว 25 ซม. ก วา้ง 6 ซ ม. จ้านวน 2 แผ ่น 

3 ) เหล็กแผ่นสี่เหลี่ยมคางหมู หนา 3  มม. ขนาด 1.5 x 5 x 4.82 x 6 จ้า นวน 4 แผ ่น 

4) เหล็กเส้นกลมเส้นผ ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 9.3 ซม. จ ้านว น 4 เส้น 

5 ) น้ามาเช่ือมประกอบดังภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 2 ชุดเหล็กเพิ่มวัสดุตกแตง่ผ ิวข้าง 2 ดา้น ที่สมบูรณ์ 

 

5. การผลิตบล็อกประสานที่มีรูปแบบตกแต่งผิวข้าง 

 ก า ร ผ ลิ ต บ ล็ อ ก ป ร ะ ส า น ท่ี มี รู ป แ บ บ ต ก แ ต่ ง ผ ิ ว ข้ า ง  จ ะ มี  2  แ บ บ  ไ ด้ แ ก่  ก า ร ผ ลิ ต บ ล็ อ ก ป ร ะ ส า น ท่ี มี รู ป แ บ บ

ต ก แ ต่ ง ผ ิ ว ข้ า ง  1  ด้ า น  แ ล ะ ก า ร ผ ลิ ต บ ล็ อ ก ป ร ะ ส า น ท่ี มี รู ป แ บ บ ต ก แ ต่ ง ผ ิ ว ข้ า ง  2  ด้ า น  โ ด ย มี วิ ธี วั ส ดุ ต ก แ ต่ ง ผ ิ ว ข้ า ง  ค ื อ 

กรวดลา้ง ทรายลา้ง และหินเกล็ดล้าง มีขั นตอนการผลิต ดังนี  

 1) ตาก ดินใ ห้แห้ง 

 2) ก ารร่อนดนิดว้ยเครื่องร่อนดนิ 

 3 )  น้ า ปู น ซี เ ม น ต์ ป อ ร์ ต แ ล น ด์  ป ร ะ เ ภ ท ท่ี  1  ผ ส ม กั บ ท ร า ย ล ะ เ อี ย ด แ ล ะ ดิ น ท่ี ร่ อ น ไ ว้ ใ น อั ต ร า ส่ ว น  1  : 1 : 5 

โ ด ย ป ริ ม า ต ร  ผ ส ม จ น เ ข้ ากั น แ ล ะ เ ติ ม น ้ า พ อใ ห้ชุ่ ม  แ ล้ ว ท้ า ก า ร ท ด สอ บ คว า มเ ห ลว ข อง ส่ วน ผ ส ม วา่ เ หม าะ สม ห รื อไ ม ่โ ด ย

ใ ชว้ธีิก้าส่วนผ สมในมอื ถ้าความเหลวเหมาะสม เมื่อก้าแล้วจะติดกันเป็นก้อนเมื่อแบบมอืออก 
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 4 )  ผ ส ม ก ร ว ด แ ล ะ ปู น ซี เ ม น ต์ ข า ว ใ น อั ต ร า ส่ ว น  1  : 1 โ ด ย ป ริ ม า ต ร  เ ติ ม สี ฝ ุ่ น ผ ส ม ใ ห้ เ ข้ า กั น  แ ล้ ว เ ติ ม น ้ า ใ ห้

พอเหมาะ จา กนั นผ สมสว่นผสมให้เข้ากัน 

 5 )  ผ ส ม ท ร า ย แ ล ะ ปู น ซี เ ม น ต์ ข า ว ใ น อั ต ร า ส่ ว น  1  : 1 โ ด ย ป ริ ม า ต ร  เ ติ ม สี ฝ ุ่ น ผ ส ม ใ ห้ เ ข้ า กั น  แ ล้ ว เ ติ ม น ้ า ใ ห้

พอเหมาะ จา กนั นผ สมสว่นผสมให้เข้ากัน 

 6 )  ผ ส ม หิ น เ ก ล็ ด แ ล ะปู น ซี เ ม น ตข์ า วใ น อั ต ร า ส่ ว น 1  : 1 โ ด ย ป ริ ม า ต ร  เ ติ ม สี ฝ ุ่ น ผ ส ม ใ ห้ เ ข้ ากั น  แ ล้ ว เ ติ ม น ้ า ใ ห้

พอเหมาะ จา กนั นผ สมสว่นผสมให้เข้ากัน 

 7) น้ าชุ ดเหล็ กเพิ่ มวั สดุ ตกแต่ งผ ิวข้างบล็ อกประสาน 1 หรื อ 2 ด้ าน ใส่ ลงในเคร่ื องอั ดบล็ อดประสาน จากนั น 

น้าวัสดุตกแตง่ท่ีผสมไวแ้ล้วใส่ลงในชอ่งด้านข้างของแบบด้านท่ีจะตกแตง่ และเทดินซีเมนตล์งในชอ่งท่ี แบ่งไวส้้าหรับใส่ดิน 

8 ) น้าชุดเหล็กเพิ่มวัสดุตกแตง่ผ ิวข้างบล็อกประสานออก ปิดฝา ตัวเครื่องอัด และท้ากา รอัดบล็อกประสาน 

เมื่อท้ากา รอัดเสร็จสิ นแลว้ ใ ห้น้าบล็อกประสานออกมาแล้วน้าไ ปผ ึ่งลมใ นท่ีร่มตอ่ไป 

9) เมื่อผึ่งลมไว้ประมาณ 3 0 นาที จะ ท้ากา รท้าความสะอาดผ ิวข้างดว้ยน ้าสะอาด จา กนั นใ ห้ 

ผ ึ่งลมตอ่อีก 3 0 นาท ีแล้วท้ากา รบ่มบล็อกประสานโ ดยการรดน ้าใ ห้ชุ่ม  

 1 0 )  เ มื่ อ บ่ ม ไ ว้ ใ น ท่ี ร่ ม ค ร บ  1  วั น  จ ะ ท้ า ก า ร ขั ด ล้ า ง ผ ิ ว ด้ ว ย ก ร ด เ ก ลื อ เ จื อ จ า ง ผ ส ม  กั บ น ้ า ใ น อั ต ร า ส่ ว น   1 : 1 

หรือน ้ายาล้างหอ้งน ้า เมื่อขัดเสร็จแล้วให้ลา้งท้าความสะอาดดว้ยน ้าอีกครั ง 

1 1 )  บ ล็ อ ก ป ร ะ ส า น ท่ี ท้ า ก า ร อั ด  แ ล ะ ต ก แ ต่ ง ผ ิ ว ข้ า ง ก่ อ น น้ า ไ ป ใ ช้ จ ะ ต้ อ ง บ่ ม ไ ว้ ใ น ท่ี ร่ ม อี ก  7  วั น  ก่ อ น ท่ี จ ะ

น้าไ ปใ ชง้านได้ 
 

ผลการศึกษา 

1. ผลการออกแบบรูปแบบบล็อกประสานและชดุเหล็กเพิม่วัสดุตกแตง่ผิวข้างบล็อกประสาน 

 ค ณ ะ ผ ู้ วิ จั ย ไ ด้ อ อ ก แ บ บ รู ป แ บ บ บ ล็ อ ก ป ร ะ ส า น แ ล ะ ชุ ด เ ห ล็ ก เ พิ่ ม วั ส ดุ ต ก แ ต่ ง ผ ิ ว ข้ า ง  โ ด ย มี  2  รู ป แ บ บ แ ต่ ล ะ

รู ป แ บ บ มี  3  ลั ก ษ ณ ะ  โ ด ย เ พิ่ ม วั ส ดุ ต ก แ ต่ ง ผ ิ ว ข้ า ง ด้ ว ย  ก ร ว ด ล้ า ง , ท ร า ย ล้ า ง ,  แ ล ะ หิ น เ ก ร็ ด  ใ น ก า ร ผ ลิ ต บ ล็ อ ก ป ร ะ ส า น 

ค ณ ะ ผ ู้ วิ จั ย ไ ด้ ติ ด ต่ อ ข อ ใ ช้ เ ค ร่ื อ ง มื อ  ร้ า น เ มื อ ง เ ล ย บ ล็ อ ก ป ร ะ ส า น  โ ด ย ใ ช้ เ ค ร่ื อ ง อั ด บ ล็ อ ก ป ร ะ ส า น แ บ บ โ ฮ ด ร อ ริ ก   

ท่ีมีขนาดบล็อกประสาน 12.5x25x10 เซนติเมตร โ ดยชุดเหล็กเพิ่มวัสดุตกแตง่ผ ิวข้างบล็อก ประสาน ท่ีผู้วจิัยได้จัด ท้ า ขึ น

นั นท่ีทั งหมด 2 รูปแบบคือ 1) ชุดเหล็กเพิ่มวัสดุตกแตง่ผ ิวข้างบล็อกประสาน 1 ด้าน และ 2) ชุดเหล็กเพิ่มวัสดุตกแ ตง่ผ ิว

ข้ า ง บ ล็ อ ก ปร ะ สาน  2  ด้ า น  โ ด ย ทั ง ส อ งรู ป แบ บ นั น ส าม าร ถต กแ ตง่ ผ ิวข้ าง ไ ด้ทั งห มด  3  ลั ก ษ ณ ะ  แ ล ะ มี ร า คา ท่ีต้ น ทุ นรวม

ท่ีแตกต่างกัน ดังตารางต่อไ ปนี   

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทีย บราคา บล็อกประสาน บาท/ก้อน ทั งแบบผ สมสฝี ุ่น และไ มผ่ สมสีฝุ่น 

ลักษณะตกแต่งผวิขา้ง การผสมสีฝุ่น ต้นทุน(บาท) ก าไร(บาท) รวม(บาท) 

บล็อกประสานทั่วไ ป - 5 4 9 

กรวดลา้ง 1 ดา้น - 11 10 21 

กรวดลา้ง 1 ดา้น ผ สมสฝี ุ่น 13 10 23 

ทรายลา้ง 1 ดา้น - 11 10 21 

ทรายลา้ง 1 ดา้น ผ สมสฝี ุ่น 13 10 23 

หินเกล็ดล้าง 1 ด้าน - 11 10 21 
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบราคา บล็อกประสาน บาท/ก้อน ทั งแบบผ ส มสฝี ุ่น และไ มผ่ สมสฝี ุ่น (ตอ่) 

ลักษณะตกแต่งผวิขา้ง การผสมสีฝุ่น ต้นทุน(บาท) ก าไร(บาท) รวม(บาท) 

หินเกล็ดล้าง 1 ด้าน ผ สมสฝี ุ่น 13 10 23 

กรวดลา้ง 2 ด้าน - 17 12 29 

กรวดลา้ง 2 ด้าน ผ สมสฝี ุ่น 21 12 3 3 

ทรายลา้ง 2 ด้าน - 17 12 29 

ทรายลา้ง 2 ด้าน ผ สมสฝี ุ่น 21 12 3 3 

หินเกล็ดล้าง 2 ด้าน - 17 12 29 

หินเกล็ดล้าง 2 ด้าน ผ สมสฝี ุ่น 21 12 3 3 
 

จ า ก ต า ร า ง เ ป รี ย บ เ ที ย บ ร า ค า บ ล็ อ ก ป ร ะ ส า น ใ น แ บ บ ไ ม่ ผ ส ม สี ฝ ุ่ น  พ บ ว่ า  ร า ค า ก้ า ไ ร บ ล็ อ ก ป ร ะ ส า น ท่ี ต ก แ ต่ ง  

ผ ิวข้าง 1 ด้าน 10 บาท และบล็อกประสานที่ตกแตง่ผ ิวข้าง 2 ด้าน 12 บาท เพราะจ ้านวนการผ ลิตบล็อก ประสาน ต่ อ วั น  

บ ล็ อ ก ป ร ะ ส า น ต ก แ ต่ ง ผ ิ ว ข้ า ง  2  ด้ า น จ ะ ผ ลิ ต ไ ด้ น้ อ ย ก ว่ า บ ล็ อ ก ป ร ะ ส า น ต ก แ ต่ ง ผ ิ ว ข้ า ง  1  ด้ า น  แ ล ะ ร า ค า ก้ า ไ ร ต่ อ วั น  

จ ะ ม า ก ก ว่ า บ ล็ อ ก ป ร ะ ส า น แ บ บ ท่ั ว ไ ป  ใ น ส่ ว น ข อ ง บ ล็ อ ก ป ร ะ ส า น ใ น แ บ บ ท่ี มี ก า ร ผ ส ม สี ฝ ุ่ น  พ บ ว่ า  ร า ค า ก้ า ไ ร บ ล็ อ ก

ป ร ะ ส า น ท่ี ต ก แ ต่ ง ผ ิ ว ข้ า ง  1  ด้ า น  1 0  บ า ท  แ ล ะ บ ล็ อ ก ป ร ะ ส า น ท่ี ต ก แ ต่ ง ผ ิ ว ข้ า ง  2  ด้ า น  1 2  บ า ท  เ พ ร า ะ  จ้ า น ว น ก า ร ผ ลิ ต

บ ล็ อ ก ป ร ะ ส า น ต่ อ วั น  บ ล็ อ ก ป ร ะ ส า น ต ก แต่ ง ผ ิว ข้ าง  2  ด้ า น  นั น จ ะ ผ ลิ ต ไ ด้ น้ อย ก ว่ าบ ล็ อ กป ร ะ ส าน ต กแ ต่ ง ผ ิว ข้า ง 1  ด้ า น 

แ ล ะ ร า ค า ก้ า ไ ร ต่ อ วั น จ ะ ม า ก ก ว่ า บ ล็ อ ก ป ร ะ ส า น แ บ บ ท่ั ว ไ ป  แ ล ะ ร า ค า ข า ย บ ล็ อ ก ป ร ะ ส า น ต่ อ ก้ อ น  บ ล็ อ ก ป ร ะ ส า น ท่ี มี  

การผสมสีฝุ่นในวัสดุตกแตง่ผ ิวข้าง 1 ดา้น และ 2 ด้าน มีราคา สูงกว่าบล็อกประสานที่ไ มผ่ สมสฝี ุ่นใ นวัสดุตกแตง่ผ ิว ข้ า ง  

1 ดา้น และ 2 ด้าน ใ นราคา  2 บาท และ 4 บาท ตามล้าดับ 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
 จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า รู ป แ บ บ ข อ ง บ ล็ อ ก ป ร ะ ส า น ท่ี มี ก า ร เ พิ่ ม วั ส ดุ ต ก แ ต่ ง ผ ิ ว ข้ า ง  ด้ ว ย  ก ร ว ด ล้ า ง  ท ร า ย ล้ า ง  

แ ล ะ หิ น เ ก ล็ ด ล้ า ง  จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า  บ ล็ อ ก ป ร ะ ส า น ท่ี มี ก า ร ต ก แ ต่ ง ผ ิ ว ข้ า ง ท้ า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ส ว ย ง า ม  แ ล ะ แ ข็ ง แ ร ง 

ต้ น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต จ ะ สู ง ก ว่ า ก า ร ผ ลิ ต บ ล็ อ ก ป ร ะ ส า น แ บ บ ท่ั ว ไ ป  แ ต่ เ มื่ อ มี ก า ร ต ก แ ต่ ง ผ ิ ว ข้ า ง ข อ ง บ ล็ อ ก ป ร ะ ส า น เ พื่ อ เ พิ่ ม

มู ล ค่ า แ ล้ ว จ ะ ส า ม า ร ถ ข า ย ไ ด้ ใ น ร า ค า ท่ี สู ง ขึ น  แ ล ะ เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ก า ร ผ ลิ ต ต่ อ วั น ร ะ ห ว่ า ง บ ล็ อ ก ป ร ะ ส า น ท่ั ว ไ ป 

กั บ บ ล็ อ ก ป ร ะ ส า น ท่ี มี ก า ร ต ก แ ต่ ง ผ ิ ว ข้ า ง  1  ด้ า น  ส า ม า ร ถ เ พิ่ ม ผ ล ก้ า ไ ร ไ ด้ ถึ ง  1 0 0  บ า ท ต่ อ วั น  แ ล ะ บ ล็ อ ก ป ร ะ ส า น ท่ี มี  

การตกแต่งผิวขา้ง 2 ด้าน สามารถเพิ่มผลก้า ไ รไ ด้ถงึ 40 บาทต่อวัน 

  

ภาพที่ 3 แบบร่าง ชุดเหล็กตกแตง่ผ ิวข้าง 1 ด้าน ภาพที่ 4 แบบร่าง ชุดเหล็กตกแตง่ผ ิวข้าง 2 ดา้น 
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  ภาพที่ 5 ตัวอยา่งบล็อกประสานท่ีตกแต่ง 1 ด้าน     ภาพที่ 6 ตัวอยา่งบล็อกประสานท่ีตกแต่ง 2 ด้าน  
 

ขั้นตอนการอัดบล็อกประสานและตกแต่งผวิข้าง 

  

ภาพที่ 7 การตากดิน ภาพที่ 8 การร่อนดนิดว้ยเครื่องร่อนดนิ 

  

ภาพที่ 9 การผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทท่ี 1 

ผ สมกับทรายละเอยีดและดินท่ีร่อนไว้  

     ภาพที่ 10 ก า รผ สมกรวดและปูนซีเมนต์ขาวใน         

อัตราส่วน 1 : 1 โ ดยปริมาตร เติมสีฝุ่น  
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ภาพที่ 11 ตดิตั งชุดเหล็กเพิ่มวัสดุตกแตง่ผ ิวข้าง 
 
 
 

ภาพที่ 12 เ ท วั ส ดุ ต ก แ ต่ ง ท่ี ผ ส ม ไ ว้ แ ล้ ว ใ ส่ ล ง ใ น ช่ อ ง ด้ า น ข้ า ง

ข อ ง แ บ บ ด้ า น ท่ี จ ะ ต ก แ ต่ ง  แ ล ะ เ ท ดิ น ซี เ ม น ต์ ล ง ใ น ช่ อ ง ท่ี แ บ่ ง

ไ วส้้าหรับใ ส่ดิน 

  

ภาพที่ 13 ยกชุดเหล็กออกแล้วอัดบล็อกประสาน ภาพที่ 14 บล็อกประสานที่มกีารตกแต่งผิวขา้ง 

  

ภาพที่ 15 การบ่มบล็อกประสานใ นท่ีร่มก่อนน้าไ ปใ ชง้าน ภาพที่ 16 ก ารท้าความสะอาดผ ิวข้างก่อนน้าออกไปใชง้าน 
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   ภาพที่ 17 ชุดเหล็กใ ส่วัสดุตกแต่งผิวขา้งแบบ 2 ด้าน     ภาพที่ 18 บล็อกประสานที่ตกแตง่ผ ิวข้างท่ีพร้อมใช้งาน 
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A development vacuum control of milking machine by PLC system  
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Nirut Onsalung1*, Narong Huchaiyaphum1 and Watcharayut Lumdoun1 

บทคัดย่อ 

 บ ท ค ว า ม นี น้ า เ ส น อ ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น า เ ค ร่ื อ ง รี ด น ม โ ค โ ด ย ใ ช้ ร ะ บ บ พี แ อ ล ซี  ค ว บ คุ ม จั ง ห ว ะ ล ม ดู ด ใ ห้

ท้ า ง า น แ ท น อุ ป ก ร ณ์ ก้ า ห น ด จั ง ห ว ะ ก า ร รี ด แ บ บ เ ดิ ม  ด้ ว ย ก า ร เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม ค ว บ คุ ม ก า ร ก้ า ห น ด จั ง ห ว ะ ล ม ดู ด โ ด ย ป้ อ น

โ ป ร แ ก ร ม ใ ห้ กับ อุ ป กร ณ์  พี แ อ ล ซี  ส้ า ห รั บ ตั ว แ ป ร ใ น ก าร เ ขี ยน โ ป ร แ กร ม ค วบ คุ มก าร ท้ า งา นเ พื่ อ ก้า หน ด จัง หว ะก าร รี ดนม

คือ เวลาท่ีใชใ้ นการก้ าหน ดจัง หวะ 3 ค่าไ ด้แก่ 0.9, 1 และ 1.1 วนิาที การทดสอบไ ด้ท้ ากา รท ดล อง รีด นม กับโ คใ น ฟ า ร์ ม

เกษตรกรซึ่งจะใ ชแ้ มโ่ ค ตัว เดิ มในกา ร ทด สอ บแ ตล่ะค รั งเ พื่อ หา ปร ะสิ ทธิ ภาพ ขอ ง เครื่ อง รี ดนมโ ค ท่ี พัฒ นาขึ นเ ป รีย บ เ ที ย บ

กับเครื่องรีดนมถัง เดี่ ยวแ บ บเ ดิม การทดสอบจะ บันทึกข้ อมูล ของ เว ลาที่ใ ชใ้ นกา ร รีดน มโค จน หมดแ ละป ริม าณน ้า น ม ดิ บ

ท่ี รี ด ไ ด้  ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ร ะ บ บ พี แ อ ล ซี ท่ี ส ร้ า ง ขึ น ส้ า ห รั บ ค ว บ คุ ม เ ค ร่ื อ ง รี ด น ม ส า ม า ร ถ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ

โ ด ย ร ว ม ข อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร รี ด น ม โ ค ไ ด้ ป ร ะ ม า ณ  42% ซึ่ ง ใ ห้ คุ ณ ภ า พ น ้ า น ม ดิ บ ไ ม่ แ ต ก ต่ า ง กั น โ ด ย ใ ช้ เ ว ล า น้ อ ย ก ว่ า แ ล ะ

สามารถเพิ่มจ้านวนหัวรีดได้มากขึ นและสามารถพัฒนาสู่ระบบท่อรีดนมได้ส้าหรับฟาร์มขนาดใหญ่ 

ค าส าคัญ: พแีอลซี,  เครื่องรีดนม,  โ คนม, ฟาร์มโ คนม 

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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บทน า 

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี ก า ร เ ลี ย ง โ ค น ม ก ร ะ จ าย อ ยู่ ท่ั ว ทุ ก ภ าค  โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น เ ข ต ภ าค ก ลา ง ส่ วน ใ ห ญ่อ ยู่ ใ น จัง ห วัด ส ร ะบุรี  

ราชบุรี ลพบุรี และสระแก้ว มกีารเลี ยงมากที่สุดคิดเป็น สัดสว่ นร้ อย ละ 70 ของปริมาณกา รเลี ยงโคนม ท่ัว ประ เท ศ ส่วน

ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ มี ป ริ ม า ณ ก า ร เ ลี ย ง ร อ ง ล ง ม า ห รื อ ร้ อ ย ล ะ  2 0  เ ลี ย ง ม า ก ใ น จั ง ห วั ด  น ค ร ร า ช สี ม า  ข อ น แ ก่ น  

สกลนคร และอุดรธานี แหลง่เลี ยงโคนมในภาคเหนอื คือ เชยีงใหม่ สว่นแหลง่เลี ยงโคนมในภาคใ ตค้ือ พัทลุง [1, 2] ทั งนี 

ฟ า ร์ ม โ ค น ม ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น ฟ า ร์ ม ข น า ด เ ล็ ก  ( จ้ า น ว น โ ค น ม ไ ม่ เ กิ น  2 0  ตั ว )  แ ห ล่ ง รั บ ซื อ น ้ า น ม ดิ บ จ า ก

เ ก ษ ต ร ก ร ท่ี ส า คั ญ  คื อ  อ ง ค์ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก า ร โ ค น ม แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ( อ . ส . ค . )  ส ห ก ร ณ์ โ ค น ม ต า ม ภู มิ ภ า ค ต่ า ง  ๆ  

โ ค ร ง ก า ร อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก พ ร ะ ร า ช ด้ า ริ  ศู น ย์ ร ว บ ร ว ม น ้ า น ม เ อ ก ช น  แ ล ะ โ ร ง ง า น ผ ู้ ผ ลิ ต ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ น ม เ ป็ น ต้ น  ต้ น ทุ น ก า ร

ผ ลิ ต น ้ า น ม ดิ บ ส่ ว น ใ ห ญ่ ขึ นอ ยู่ กั บ ค่ าอ า ห าร ข้ น ท่ี เ ลี ย ง แ ม่ โ ค  ซึ่ ง จ ะ มี ผ ล ต่ อ ป ริ ม า ณ ก าร ใ ห้ นม ข อ ง แ มโ่ คด้ ว ย โ ดย มี สั ด ส่วน

ต้ น ทุ น สู ง ก ว่ าร้ อย ล ะ 40 ข อ ง ต้ น ทุ น ก าร ผ ลิ ตทั งห มด น อ ก จ า กนี ยัง ขึ น อ ยูก่ับ ป ริ ม าณน ้ าน มดิ บ ขอ งแ มโ่ ค ใ นแ ตล่ ะวันดว้ย 

โ ด ย ท่ี ป ริ ม า ณ น ้ า น ม ดิ บ ข อ ง แ ม่ โ ค ยิ่ ง ม า ก เ ท่ า ใ ด ต้ น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต ก็ ยิ่ ง ล ด ล ง  ใ น ส่ ว น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย อี ก ด้ า น ห นึ่ ง ก็ คื อ ค่ า จ้ า ง

แรงงานในกา รรีดนม กรณขีองฟาร์มเกษตรกรขนาดเล็ก ท่ีมีแมโ่ ค ไ มเ่กิน 10 ตัว การรีดนมจะยังพอใ ชแ้รงงานจาก คน รี ด

ไ ด้เนื่องจากจ ้านวนโ คไ มม่ากนัก โ ดยคา่จ ้างแรงงานการรีดนมปัจจ ุบันอยูท่ี่ประมาณวันละ 200-300 บาท ซึ่งใ นหน่ึงวัน

จ ะ ต้ อ ง รี ด น ม โ ค ส อ ง เ ว ล า ก ล่ า ว คื อ ต อ น เ ช้ า ป ร ะ ม า ณ ก่อ น  07.00 น .  แ ล ะ ต อ น เ ย็ น ต้ อ ง เ ส ร็ จ ไ ม่ เ กิ น  16.30 น .  เ พื่ อ ใ ห้ ทั น

ต่ อ เ ว ล า ใ น ก า ร ส่ ง น ้ า น ม ดิ บ โ ด ย จ ะ ถู ก ร ว บ ร ว ม ส่ ง ศู น ย์ รั บ น ้ า น ม ดิ บ ข อ ง รั ฐ บ า ล ห รื อ เ อ ก ช น ต่ อ ไ ป เ พื่ อ เ ข้ า ก ร ะ บ ว น ก า ร

จั ด เ ก็ บ ใ ห้ ทั น เ ว ล า ก่ อ น ท่ี น ้ า น ม ดิ บ จ ะ บู ด เ น่ า  ใ น ก ร ณี ฟ า ร์ ม ข อ ง เ ก ษ ต ร ก ร ท่ี มี แ ม่ โ ค เ กิ น  10 ตั ว ขึ น ไ ป  จ้ า เ ป็ น จ ะ ต้ อ ง ใ ช้

เครื่องมือมาชว่ยใ นการรีดนมนั่นก็คือเครื่องรีดนม ซึ่งเกษตรกรจะ มตีน้ทุนและการลงทุนสูงขึ นเนื่องจากเคร่ืองรีดน ม ท่ี มี

ใ ช้ กั น อ ยู่ ใ น ปั จ จุ บั น มี ร าค าสู ง  เ ค ร่ื อ ง ล ะ ป ร ะ ม า ณ  40,000-50,000 บ า ท  ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น ฟ า ร์ ม ขน า ดเ ล็ ก ห รื อ ขน า ดก ลางก็

จะ พบปัญหาที่เกิดข ึ นใ น เ ร่ือ ง กา รขา ดแค ลนแ ร งงา นและ ค่าแ รง งาน เ พิ่มสู งขึ น เ ช่ นกัน ประกอบกับการ รีด นม ด้ว ยมื อ ข อ ง

เ ก ษ ต ร ก ร ร า ย ย่ อ ย ใ น ฟา ร์ ม ขน าด เ ล็ กจ ะท้ าใ ห้ ไ ด้รั บ ค วา ม ไ ม่ สบ า ยแ ล ะเ ห น็ ดเ ห นื่ อ ย จา ก กา ร ท้ า ง าน  แ ต่ เ ก ษ ต ร ก ร ยั ง ต้ อง

ท้า การรีดเพื่อใ ห้แล้วเสร็จทันตามเวลา เพราะไ มเ่ชน่นั นน ้านมดบิจะ ส่งขายไ มทั่นเวลา  

เ ค ร่ื อ ง รี ด น ม ท่ี นิ ย ม ใ ช้ กั น ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ปั จ จุ บั น  มี  2 แ บ บ  แ บ บ แ ร ก เ รี ย ก ว่ า แ บ บ ถั ง เ ดี่ ย ว  (Bucket milking)  

มั ก นิ ย ม ใ ช้ กั น ม า ก ใ น ฟ า ร์ ม โ ค น ม ข น า ด เ ล็ ก แ ล ะ ข น า ด ก ล า ง โ ด ย เ ฉ พ า ะ ฟ า ร์ ม ท่ี มี แ ม่ โ ค รี ด น ม  10 ตั ว ขึ น ไ ป  ค ว า ม จุ ข อ ง ถั ง

อ ยู่ ท่ี ป ร ะ ม า ณ  20-24 ลิ ต ร  ถ้ า แ ม่ โ ค ใ ห้ น ้ า น ม ม า ก ก็ จ ะ เ ต็ ม ถั ง ไ ว แ ล ะ ต้ อ ง เ ท อ อ ก บ่ อ ย  ๆ  โ ด ย จ ะ มี ถั ง เ ก็ บ ร ว ม น ม ข น า ด

ป ร ะ ม า ณ  40-50 ลิ ต ร  ร อ ง รั บ อี ก ที หนึ่ งก่ อน ส่ง ไ ป ศูน ยร์ ว บ รว มน ้ าน มดิ บ  ใ น ก า ร รีด จะ ใ ช้ ชุ ดรี ดน ม ชุด เ ดีย วห รื อห ลายชุด

พ ร้ อ ม กั น ก็ ไ ด้ ขึ น กั บ ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น เ ร่ื อ ง ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ข อ ง แ ต่ ล ะ ฟ า ร์ ม  เ ช่ น  ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ป้ั ม สู ญ ญ า ก า ศ  แ ต่ มี ข้ อ ดี คื อ  

มคี่าใ ชจ้่ายในกา รตดิตั งนอ้ยกว่าเครื่องรีดนมแ บบอื่น ๆ เครื่องรีดนมชนดิท่ีสอง เป็นแบบท่อล้าเลียงนม (Pipeline milking 

system)  ซึ่ ง แ บ บ นี จ ะ เ ห ม า ะ กั บ ฟ า ร์ ม ท่ี ข น า ด ใ ห ญ่ ห รื อ มี แ ม่ โ ค ป ร ะ ม า ณ  50 ตั ว ขึ น ไ ป  ซึ่ ง จ ะ ไ ม่ ก ล่ า ว ใ น ร า ย ล ะ เ อี ย ด

เ นื่ อ ง จ า ก ไ ม่ เ ห ม า ะส ม กั บ ฟา ร์ ม ข อ งเ ก ษ ต ร ก ร ขน า ด เ ล็ ก ห า ก พิ จ า ร ณ า เ ครื่ อ ง รี ด น ม แ บ บ ถัง เ ดี่ ย ว ท่ี มี ใ ช้ อ ยู่ ใ น ฟ า ร์ ม ขนาด

ก ล า ง แ ล ะ ข น า ด เ ล็ ก พ บ ว่ า มี ก า ร ใ ช้ ง า น ไ ด้ ดี แ ล ะ แ พ ร่ ห ล าย แ ต่ เ นื่ อ ง จ า ก เ ค ร่ื อ ง รี ด น ม ส่ ว น ใ หญ่ เ ป็ น เ ท ค โ น โ ล ยี ท่ี มี ร า ค าสูง

น้ า เ ข้ า จ าก ตา่ง ป ร ะเ ท ศ แล ะ ห าก ต้ อง การ เ พิ่ มจ้ าน วน เ ครื่ อ งรี ด จ้า เ ป็ น จะ ต้ อ งป รั บ ป รุง ร ะบ บ ต่ าง  ๆ  ต า ม ม า ด้ วย เ ช่ นร ะบบ

ท้ า สู ญ ญ า ก า ศ เ ป็ น ต้ น  เ ป็ น ส า เ ห ตุ ท้ า ใ ห้ เ ก ษ ต ร ก ร ไ ม่ ส า ม า ร ถ จั ด ห า เ ค ร่ื อ ง รี ด น ม ไ ด้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ จ้ า น ว น โ ค  

ท้ า ใ ห้ เ สี ย เ ว ล า ใ น ก า ร รี ด ย า ว น า น  ก ล่ า ว คื อ แ ม่ โ ค ห นึ่ ง ตั ว จ ะ ใ ช้ เ ว ล า ใ น ก า ร รี ด ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  5-10 น า ที  ห า ก มี จ้ า น ว น วั ว

ห ล า ย ตั ว ก็ จ ะ ใ ช้ เ ว ล า น า น ขึ น แ ล ะ ห า ก มี จ้ า น ว น ม า ก เ กิ น  15 ตั ว  เ ก ษ ต ร ก ร จ้ า เ ป็ น จ ะ ต้ อ ง น้ า แ ม่ โ ค เ ข้ า รี ด น ม ก่ อ น เ ว ล า อั น

เ ห ม า ะ ส ม เ พื่ อ ใ ห้ทั น ต่ อเว ล ากา รรั บ น ้ าน ม ดิบข อง ศู นย์ รั บ น มส่ ว นให ญ่จ ะไ ม่ เ กิน  16.30 น .  -  17.00 น .  ก า ร รี ด น ม โ คก่อน

เ ว ล า เ ป็ น ผ ล ท้ า ใ ห้ แ ม่ โ ค ผ ลิ ต น ้ า น ม ยั ง ไ ม่ ส ม บู ร ณ์ เ นื่ อ ง จ า ก ร ะ ย ะ ห่ า ง จ า ก ก า ร รี ด น ม ใ น ม ื อ เ ช้ า สั น เ กิ น ไ ป  ดั ง นั น เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้  
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ผ ล ผ ลิ ต ท่ี ดี ไ ม่ ค ว ร ท้ า ก า ร รี ด น ม ก่ อ น เ ว ล า  15.00 น .  โ ด ย ป ร ะ ม า ณ  จ ะ เ ห็ น ว่ า เ ว ล า ก า ร รี ด น ม มี ข้ อ จ้ า กั ด อ ยู่ พ อ ส ม ค ว ร 

เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ดั ง ก ล่ า ว เ ก ษ ต ร ก ร จ้ า เ ป็ น จ ะ ต้ อ ง ห า เ ค ร่ื อ ง รี ด น ม เ พิ่ ม ขึ น ใ ห้ เ พี ย ง พ อ ต่ อ จ้ า น ว น โ ค ห รื อ อ า จ ใ ช้

แรงงานคนช่วยในการรีดนมในกรณฟีาร์มขนาดเ ล็ก ส้าหรับการวจิัย พัฒนาเคร่ืองรีดนมให้มคีวาม เหมาะสมกับ ลั ก ษ ณ ะ

ข อ ง ฟ า ร์ ม โ ค น ม จ ะ เ ป็ น ก า ร ท้ า ใ ห้ เ ก ษ ต ร ก ร ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง เ ท ค โ น โ ล ยี เ พื่ อ ล ด ต้ น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต ไ ด้ อี ก ท า ง ห นึ่ ง  ท้ า ใ ห้

เกษตรกรสามารถเพ่ิมจ้า นวนหัวรีดนมได้เพิ่มข ึนโ ดยท่ีคา่ใ ชจ้่ายไม่สูงเท่ากับการซื อชุดหัวรีดนมใหม่ 

ดั ง นั น ท า ง ค ณ ะ ผ ู้ วิ จั ย จึ ง มี แ น ว คิ ด ท่ี จ ะ น้ า ร ะ บ บ พี แ อ ล ซี  (Programmable logic control, PLC) ม า ค ว บ คุ ม ก า ร

ท้ า ง า น ข อ ง เ ค ร่ื อ ง รี ด น ม โ ค โ ด ย ก า ร ส ร้ า ง อุ ป ก ร ณ์ ท้ า ง า น แ ท น ตั ว ก้ า ห น ด จั ง ห ว ะ ข อ ง ล ม ดู ด  (Pulsator) ซึ่ ง ค ว บ คุ ม ก า ร

ท้ า ง า น แ ล ะ สั่ ง ก า ร ด้ ว ย ร ะ บ บ  พี แ อ ล ซี  โ ด ย ใ ช้ วิ ธี เ ขี ย น ค้ า สั่ ง ป้ อ น โ ป ร แ ก ร ม ใ ห้ กั บ อุ ป ก ร ณ์ ร ะ บ บ  พี แ อ ล ซี  เ ค ร่ื อ ง รี ด น ม ท่ี

ผ ู้ วิ จั ย ไ ด้ พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ขึ น จ ะ ส า ม า ร ถ น้ า ม า ใ ช้ ท ด แ ท น ร ะ บ บ เ ดิ ม  โ ด ย ใ น ขั น ก า ร วิ จั ย จ ะ ท้ า ก า ร ท ด ส อ บ เ ป็ น แ บ บ ถั ง

เ ดี่ ย ว เ ห มื อ น เ ค ร่ื อ ง แ บ บ เ ดิ ม แ ต่ จ ะ ใ ช้ ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม  พี แ อ ล ซี  ม า ท้ า ง า น แ ท น หั ว ก้ า ห น ด จั ง ห ว ะ ล ม ดู ด  ป ร ะ โ ย ช น์ ท่ี ไ ด้  

จา กกา รใ ชร้ะบบพแีอ ลซีจะสา มารถ ชว่ ยให้ เก ษต รก รลด ตน้ ทุนก ารซื อ เครื่ อง รีด นมได้ และส ามา รถน้าไ ป ปร ะยุก ต์ พั ฒ น า

ต่ อ ใ ห้ เ ป็ น ร ะ บ บ รี ด น ม โ ค แ บ บ ท่ อ ส้ า ห รั บ ฟ า ร์ ม ข น า ด ก ล า ง ขึ น ไ ป ท้ า ใ ห้ เ ก ษ ต ร ก ร ส า ม า ร ถ รี ด น ม โ ค ห ล า ย ตั ว พ ร้ อ ม กั น ไ ด้ 

ดั ง แ ส ด ง ใ น ภ า พ ท่ี  1 เ ป็ น แ น ว ค ว า ม คิ ด ใ น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ รี ด น ม แ บ บ ท่ อ ท่ี ใ ช้ ร ะ บ บ พี แ อ ล ซี ค ว บ คุ ม ก า ร ท้ า ง า น ข อ ง  

หั วก้ าหนดจั งหวะแบบเดิ ม เป็ นการพั ฒนานวั ตกรรมและเทคโนโลยี เพื่ อช่ วยเกษตรกรผ ู้ เลี ยงโคนมของประเทศอย่ างยั่ งยื น 

อันจะสร้างความเป็นอยูท่ี่ดขีึ นของเกษตรกรผ ู้ เลี ยงโคนมในประเทศ 

 

 
 

ภาพที่ 1 แนวความคิดในการยุกต์ใชร้ะบบ PLC กับระบบรีดนมแบบท่อล้าเลียง [3] 
 

วัสดุและอุปกรณ์ 

1. ส่วนประกอบหลักเครื่องรดีนมโค 

ใ น ร ะ บ บ เ ครื่ อ ง รี ด นม โ คมีส่ วน ป ร ะกอ บท่ี ส้ าคัญต่ าง ๆ ห ลา ยส่ วน ด้ว ยกั น จ า ก ภ า พท่ี  2 แ ส ด ง ส่ ว นป ร ะกอ บหลัก

ข อ ง ร ะ บ บ รี ด น ม แ บ บ ถั ง เ ดี่ ย ว ท่ี ใ ช้ ใ น ปั จ จุ บั น  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 1) ถั ง ล ม ห รื อ ถั ง ดั ก ค ว า ม ชื น  2) ม อ เ ต อ ร์ ขั บ ป้ั ม สู ญ ญ า ก า ศ   

3) ป้ั ม สู ญ ญ า ก า ศ  4) ห ม้ อ เ ก็ บ เ สี ย ง  5) ม า ต ร วั ด แ ร ง ดั น สูญ ญา กาศ  6) ส า ย ย า ง น ้ า น ม 7) ชุ ด หั ว รี ด น ม ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด้วย

กระบอกดู ดนมและยางเต้ ารี ด 8) ถ้ วยรวมน ้ านม 9) อุ ปกรณ์ ก้ าหนดจั งหวะการรี ด 10) ถั งนมสแตนเลส 11) สายยางลมดู ด 
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12) ตั วควบคุ มสู ญญากาศ 13) ท่ อจ่ ายลม 14) วาล์ วลมดู ด โดยมี หลั กการท้ างานของเคร่ื องรี ดนมคื อ ลมดู ดเกิ ดขึ นได้ จาก

ก า ร สู บ อ า ก า ศ อ อ ก ไ ป โ ด ย ป๊ั ม ล ม เ พื่ อ ท้ า ใ ห้ ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ต่ า ง  ๆ เ กิ ด เ ป็ น สู ญ ญ า ก า ศ  ซึ่ ง มี ค ว า ม ดั น ต้่ า ก ว่ า ค ว า ม ดั น ข อง

บรรยากาศ โดยความดั นของบรรยากาศมคี่าประมาณ 31 นิ วปรอท หรือ 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ ว ท่ีระดับน้ าทะเล ความดั น

ของบรรยากาศเกิ ดขึ นจากแรงกดของอากาศท่ี อยู่ ในบรรยากาศถ้ าอากาศทั งหมดถู กดู ดออกจากเคร่ื องรี ดนมสู ญญากาศ 

ก็จะมคี่าประมาณ 31 นิ วปรอท แตใ่นสภาพนี อากาศหรื อลมจากภายนอกจะพยายามไหลเข้าไปแทนท่ี อากาศท่ีถูกดู ดออกไป 

ดั งนั นลมท่ี เข้ าไปจึ งเป็ นลมดู ด วาล์ วควบคุ มลมจะปล่ อยให้ อากาศเข้ าไปในระบบท่ อลมของเคร่ื องรี ดนม เพื่ อรั กษาระดั บ

สู ญญากาศหรื อระดั บลมดู ดไว้ ให้ คงท่ี ตามความต้ องการ เช่ น 10-15 นิ วปรอทเมื่ อเปิ ดก๊ อกปิ ดเปิ ดลม อากาศจะถู กดู ดออก

จา กท่ อยางข้ อต่ อ-ข้ อต่ อ-ท่ อลมหลั ก-ถั งร องรั บน้ า นม (ผ ่ านอุ ปกรณ์ จั ดจั งหวะรี ด) –กระปุ กรวมนม -ช่ องว่ างระหว่ า ง

กระบอกรีดนมและยางเต้ ารี ด ในสภาพเชน่นี วาล์ วควบคุมลมก็จะท้าหนา้ท่ีบังคั บให้ ลมดู ดมแีรงดูดคงท่ีตามท่ีได้กล่าวมาแล้ ว 

จั ง ห ว ะ นี เ รี ย ก ว่ า จั ง ห ว ะ ดู ด ก ล่ า ว คื อ  น้ า น ม จ ะ ถู ก ดู ด อ อ ก จ า ก หั ว น ม โ ค เ มื่ อ น้ า น ม ไ ห ล อ อ ก ม า แ ล้ ว  อุ ป ก ร ณ์ จั ง ห ว ะ รี ด 

ก็จะปล่อยให้อากาศจากภายนอกเข้าไป เพื่อหยดุจังหวะดูด และท้าให้ยางเตา้รี ดบี บนวดหั วนม จังหวะนี เรียกวา่จังหวะปล่ อย 

หลังจากนั นอุปกรณ์จัดจังหวะรี ดก็จะปิดไมใ่ห้ อากาศเข้าไปซึ่งก็จะเป็ นการเร่ิ มจังหวะดูดใหม่ เป็นเช่ นนี สลั บกันไป [4, 5] 

 

 
(ก) ชุดตน้ก้าลังสูญญากาศ   (ข) ชุดถังรดีนม 

ภาพที่ 2 ส่วนประกอบของระบบเครื่องรีดนมโค ท่ีใชใ้ นปัจจ ุบัน [6] 
 

2. วัสดุและอุปกรณ์ 

 วั สดุ และอุ ปกรณ์ ท่ี ประกอบเป็ นระบบควบคุ มส้ าหรั บใช้ แทนหั วก้ าหนดจั งหวะการรี ดประกอบด้ วยอุ ปกรณ์ ส้ าคั ญ

ได้ แก่  1) อุ ปกรณ์  PLC รุ่ น CFX1N20MT เป็ นบอร์ ด PLC ระบบดิ จิ ตอล I/O: 12 อิ นพุ ต 8 เอาท์ พุ ต รั บไฟจากแหล่งจ่าย 24 VDC 

ข น า ด  ( ก ว้ า ง  x สู ง ) :  1 1 6x1 0 5  มิ ล ลิ เ ม ต ร 2) Solenoid Valve ค ว บ คุ ม ด้ ว ย ไ ฟ  DC 24V ข น า ด  1/2นิ ว ท้ า จ า ก Alloy Brass   

3) Switching Switch ห รื อ Power supply ข น า ด  24V/40A แ ร ง ดั น ไ ฟ ฟ้ า ข า เ ข้ า :  AC 1 0 0 - 2 4 0V ค ว า ม ถี่ แ ร ง ดั น ไ ฟ ฟ้ า ข า เ ข้ า 

5 0 / 6 0Hz ก ร ะ แ ส ไ ฟ ข า อ อ ก ร ว ม :  5A 4) Solid States Relay รุ่ น  SSR-60 DD เ ป็ น รี เ ล ย์ ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร ตั ด ต่ อ ข อ ง โ ซ ลิ น อ ย ล์  

แ ร ง ดั น ไ ฟ ฟ้ า ก ร ะ แ ส ต ร ง  DC ค ว บ คุ ม ไ ฟ ฟ้ า ก ร ะ แ ส ต ร ง  DC ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ้ า เ อ า ท์ พุ ท โ ห ล ด สู ง สุ ด  60A แ ร ง ดั น ค ว บ คุ ม เ ป็ น

แ ร ง ดั นไฟฟ้ ากระแสตรง 3-32 VDC แ ร ง ดั น เอ าท์ พุ ทเ ป็ นแรง ดั นไฟฟ้ ากร ะแสสลั บ  5-60 VDC  5) ชุ ด หั ว รี ดพร้ อมถั งเ ก็ บ  

6) ชุ ดต้ นก้ าลั งผลิตสูญญากาศ 7) แม่ โคส้าหรั บทดสอบ 8) คอมพิ วเตอร์ ส้าหรับเขียนโปรแกรมควบคุ มการท้ างานอุปกรณ์  พี

แอลซี 
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วิธีการศึกษา 

1. การออกแบบวงจรระบบควบคุม 

ในการออกแบบวงจรระบบควบคุมจะป้ อนค้าสั่งการท้างานให้อุ ปกรณ์พี แอลซี ส้าหรับเป็นอุปกรณ์ในการก้ าหนด

จังหวะการรีดนมแทนหัวก้าหนดจังหวะการรีดนมแบบเดิม ระบบพแีอลซี (Programmable Logic Controller, PLC) เป็นเคร่ื อง

ควบคุมเชงิตรรกท่ี สามารถโปรแกรมได้ เป็นเคร่ืองควบคุมอัตโนมัตใินโรงงานอุ ตสาหกรรมท่ี สามารถโปรแกรมได้ ถูกสร้าง

แ ล ะ พั ฒ น า ขึ น ม า เ พื่ อ ท ด แ ท น ว ง จ ร รี เ ล ย์  ซึ่ ง ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ ว ง จ ร เ พื่ อ ค ว บ คุ ม เ ค ร่ื อ ง รี ด น ม ด้ ว ย ร ะ บ บ  พี แ อ ล ล ซี   

ใ น โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย นี ใ ช้ บ อ ร์ ด  PLC รุ่ น  FX1N-20MT โ ด ย ใ ช้  Software Mitsubishi Electric GX Works2 Model Version 1 

ซึ่ งมี พอร์ ทส่ งออกส้ าหรั บใช้ งานจ้ านวน 8 ช่ อง กล่ าวคื อ วงจรนี สามารถเขี ยนค้ าสั่ งควบคุ มการท้ างานของชุ ดหั วรี ดนมโค

ได้ สู งสุ ด 8 หั วรี ด ส้ าหรั บในการวิ จั ยทดลองใ นบทความนี ได้ ท้ าการทดสอบโดยการป้ อนโ ปรแกรมควบคุ มระบบ พี แอลซี   

เ พื่ อ ค ว บ คุ ม ชุ ด หั ว รี ด น ม จ้ าน ว น  2 หั ว รี ด  จ า ก ภ า พ ท่ี  3 แ ล ะ ภ า พ ท่ี  4 แ ส ด ง แ น ว ค ว า ม คิ ด ใ น กา ร อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ ค วบคุ ม  

พแีอลซี เพื่อใชแ้ทนอุปกรณ์ก้าหนดจังหวะหัวรีดนมส้าหรั บเคร่ื องรี ดนมแบบถังเดี ยว  
 

 
(ก) เครื่องรีดนมโค แบบถังเด่ียว               (ข) อุปกรณก์้าหนดจังหวะ                (ค) ชุดควบคุม พีแอลซ ี

ภาพที่ 3 เครื่องรีดนมแบบถังเด่ี ยวและอุปกรณก์้าหนดจังหวะลมดูด 

 

    
 

 (ก) ชุดอุปกรณค์วบคุมระบบ PLC             (ข) ชุดหัวรีดนมโค                     (ค) การทดสอบการรีดนมโค ใ นฟารม์ 

ภาพที่ 4 ชุดควบคุมระบบ พีแอลซี ที่ใ ชแ้ทนอุปกรณก์้าหนดจังหวะลมดูด 
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2. การเขยีนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์พีแอลซี 

ก า ร เ ขี ย น ว ง จ ร แ ล ด เ ด อ ร์ ไ ด อ ะ แ ก ร ม เ พื่ อ จ ะ ป้ อ น เ ข้ า ไ ป ใ น อุ ป ก ร ณ์  PLC รุ่ น  FX1N-20MT  ส้ า ห รั บ สั่ ง ก า ร รี เ ล ย์ 

เพื่ อตั ดต่ อระบบลมดู ดของชุ ดหั วรี ดนมโ ค จา กรู ปท่ี  5 แสดงตั วอย่ างของโปรแกรมท่ี เขี ยนป้ อนเพื่ อสั่ งการระบบควบคุ ม

กรณี ใ ช้ ส้ าหรั บชุ ดรี ดนมโ คแบบ 1 หั วรี ด และตั งเวลาการท้ างานที่  1.1 วิ นาที  โ ดยมี หลั กกา รท้ างานดั งนี  เส้ นท่ี  1 เมื่ อสั่ ง

อนิพุต X001 สั่งให้ Y000 ท้างานและ Y000 จะล็อกของมันเอง เส้นท่ี 2 สั่งอนิพุต T0 สั่งให้ Y001 ท้างานและ Y001 จะล็อก

ตั ว ข อ ง มั น เ อ ง เ ส้ น ท่ี  3 อิ น พุ ต  T1 ท้ า ง า น สั่ ง ใ ห้  M0 ท้ า ง า น แ ล ะ  M0 จ ะ ล็ อ ก ตั ว ข อ ง มั น เ อ ง จ า น นั น ท้ า ก า ร เ ขี ย น ว ง จ ร 

แ ล ด เ ด อ ร์ ไ ด อ ะ แ ก ร ม เ พื่ อ จ ะ ป้ อ น เ ข้ า ไ ป ใ น อุ ป ก ร ณ์  PLC โ ด ย ตั ง เ ว ล า เ ส้ น ท่ี  1 ใ ห้  Y000 ท้ า ง า น เ ป็ น เ ว ล า  T0 K11 ห รื อ  

1.1 วิ น า ที ตั ง เ ว ล า เ ส้ น ท่ี  2 ใ ห้  Y001 ท้ า ง า น เ ป็ น เ ว ล า  T1 K11 ห รื อ  1.1 วิ น า ที แ ล ะ เ ส้ น ท่ี  3 เ ป็ น เ ส้ น รี เ ล ย์ ช่ ว ย ใ ห้ ท้ า ง า น

อั ตโนมั ติ เพื่ อให้ วงจรสมบู รณ์ ขึ น X000 เป็ นสวิ ตซ์ ตั ดหรื อปิ ดวงจรทั งหมดในกรณี ท่ี ต้ องการเขี ย นโปรแก รม เพื่ อค ว บ คุ ม 

การท้ างาน ชุ ด หั วรี ด เ พิ่ ม ขึ น ก็ ส าม า รถ ท้ าไ ด้ ลั ก ษ ณะ เ ดี ย วกั น โ ดยท่ี อุ ปกรณ์  พี แอลซี  รุ่ น FX1N-20MT สามารถค ว บ คุ ม 

การท้างานได้สูงสุด 8 ชุดสัญญาณและยังสามารถปรั บเปลี่ยนเวลาก้าหนดจังหวะการดูดได้โดยการปรั บค่า K ในโปรแกรม

แลดเดอ ร์ เพื่ อ ตั ง เ ว ล าต า มต้ อ งก า ร ใ นการทด ล อง นี ไ ด้ ใ ช้ เ วล า 3 ค่ าไ ด้ แก่  0.9 วิ นาที  1 วิ นาที  และ 1.1 วิ นาที เมื่ อ เ ขี ย น

โปรแกรมแลดเดอร์ เสร็ จแล้ วท้ าการบั นทึ กโ ปรแกรมลงในอุ ปกรณ์  ซึ่ งเชื่ อมต่ อข้ อมู ลโดยผ ่ านทางพอร์ ทของคอมพิ ว เ ตอ ร์

เพื่อท่ีจะถ่ายข้อมูลโปรแกรมในคอมพวิเตอร์ท่ี เขียนบันทึกลงไปยังอุ ปกรณ์พีแอลซี 

 

 
 

ภาพที่ 5 วงจรแลดเดอร์ไดอะแกรมใ น GX Works2 ส้าหรับป้อนขอ้มูลลงในบอร์ด พแีอลซ ี
 

3. การวางแผนการทดลอง 

ขั น ต อ น ก า ร ท ด ล อ ง จ ะ ท้ า ก า ร รี ด น ม โ ค โ ด ย ใ ช้ เ ค ร่ื อ ง รี ด น ม ท่ี พั ฒ น า ขึ น แ ล ะ ค ว บ คุ ม จั ง ห ว ะ ล ม ดู ด ด้ ว ย ร ะ บ บ  

พแีอลซี เพื่อเปรียบเทียบกับการรีดด้วยเครื่องรีดนมแบบถังเด่ียวท่ีมีใชอ้ยู่เดิม  โ ดยมีขั นตอนดังนี  

1. ออกแบบโ ปรแกรมและตดิตั งระบบ PLC ส้าหรับควบคุมจังหวะลมดูดแทนอุปกรณก์้าหนดจังหวะลมดูดของ

เครื่องรีดนมเดิม ใ นขั นตอนนี จะท้าการออกแบบโ ปร แกรมใ ห้สา มารถ ท้างานไ ด้ 1 – 3 หัวรีด จา กนั นจะ ป้อนโปรแก ร ม ท่ี

เขียนขึ นลงในอุปกรณ ์พีแอลซี เพื่อตอ่ร่วมกับอุปกรณอ์ื่น ๆ ตอ่ไป 
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2. เ ต รี ย ม แ ม่ โ ค ส้ า ห รั บ ก า ร ท ด ส อ บ จ้ า น ว น  2 ตั ว  โ ด ย คั ด เ ลื อ ก แ ม่ โ ค ท่ี ใ ก ล้ จ ะ ห ยุ ด รี ด เ พื่ อ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย 

ในการทดสอบหากมี กรณีผิ ดพลาดอาจท้ าให้ เกิ ดเต้ านมอั กเสบได้ ซึ่งในการทดสอบจะท้าการก้ าหนดการตั งเวลาในอุ ปกรณ์  

พี แอลซี  สามค่ าไ ด้ แก่  0.9, 1.0 และ 1.1 วิ นาที  เพื่ อหาค่ าที่ เ ห มา ะส ม ท่ี สุ ด โ ดย จะ เป รี ย บ เที ย บ ผ ล กา ร ท ด ส อ บรี ด น ม กั บ 

เคร่ื องรี ดนมถั งเดี่ ยวแบบเดิ มท่ี เกษตรกรใช้ ในฟาร์ มปั จจุ บั น ซึ่ งในการทดสอบจะท้ าการทดสอบ 3 ครั งในแต่ ละเงื่ อนไขของ

การตั งเวลาในระบบ พี แอลซี  และในแต่ ละครั งจะท้ าการรี ดนม 1 วั น ประกอบด้ วย 2 ม ื อการรี ดคื อ เช้ าและเย็ น ดั งนั นใน 

การทดสอบจะมี เงื่อนไขการทดสอบทั งหมด 4 เงื่อนไขรวมถึงเคร่ื องรี ดนมแบบเดิมด้วยและจะใชแ้มโ่คตั วเดิ มตลอดระยะเวลา

การทดสอบทั งหมด 12 วัน 

3. ท ด ส อ บ ก า ร รี ด น ม โ ค ด้ ว ย เ ค ร่ื อ ง รี ด น ม ทั ง ส อ ง แ บ บ  โ ด ย ใ ช้ แ ม่ โ ค  2 ตั ว ใ น ก า ร ท ด ส อ บ จ า ก นั น จ ะ บั น ทึ ก เ ว ล า

และปริมาณน ้านมท่ีได้ในแตล่ะวัน  

4. วเิคราะห์ผลกา รทดลองและสรุป 
 

ผลการศึกษา 
ผลการทดสอบการท้ างานของเคร่ื องรี ดนมท่ี พั ฒนาขึ นด้ วยระบบพี แอลซี  ซึ่ งท้ าการเปรี ยบเที ยบผลท่ี ได้ กั บเคร่ื อง

รี ดนมแบบเดิ ม ในตารางท่ี  1 เป็ นผลการศึ กษาท่ี ได้ จากการทดสอบการรี ดนมโ คใ นฟาร์ มของเกษตรกร ในการทดล อง ไ ด้

ก้ าหนดตั วแปรคื อเวลาท่ี ใช้ ในการก้ าหนดจั งหวะลมดู ดส้ าหรั บอุ ปกรณ์ ระบบ พี แอลซี  3 ค่ า ได้ แก่  0.9, 1.0 และ 1.1 วิ นาที  

และท้ าการทดสอบรี ดนมในแต่ ละช่ วงเวลาจ้ านวน 3 ครั งในแต่ ละครั งประกอบด้ วยม ื อเช้ าและม ื อเย็ นแล้ วหาค่ าเฉลี่ ยของ

ข้อมูลการทดลองท่ีได้ โดยใชแ้มโ่คในการทดสอบครั งละ 2 ตัว ผลการศกึษาพบวา่ในกรณีท่ีตั งเวลาก้าหนดจั งหวะลมดู ดของ

อุ ปกรณ์ พี แอลซี  เท่ ากั บ 0.9 วิ นาที  ผลการทดสอบพบว่ าเวลาท่ี ใช้ ในการรี ดนมโคเฉลี่ ยเท่ ากั บ 10 นาที  3 วิ นาที  ได้ ปริ มาณ

น ้านมดิบ 3.93 กิโลกรัมตอ่วัน ส้าหรับแมโ่คตัวท่ี 2 ใชเ้วลารีดนม 10 นาที 50 วนิาที ได้ปริมาณน ้านมดิบเฉลี่ ย 5.13 กิโลกรั ม

ต่ อวั น ใ นกรณี การตั งเวลาควบคุ มอุ ปกรณ์ พี แอลซี ท่ี  1.0 วิ นาที  ส้ าหรั บแม่ โ คตั วท่ี  1 ใ ช้ เวลาใ นการรี ดนมเฉลี่ ย 10 นาที   

45 วิ นาที ได้ ปริ มาณน ้ านมดิ บ 3.57 กิ โลกรั มต่ อวั น และใช้ เวลา 12 นาที  3 วิ นาที  ได้ ปริ มาณน ้ านมดิ บ 5.27 กิ โลกรั มต่ อวั น 

ส้ าหรั บแม่ โคตั วท่ี  2 ในกรณี ของการตั งเวลาควบคุ มท่ี  1.1 วิ นาที  ใช้ เวลาในการรี ดเฉลี่ ย 11 นาที  23 วิ นาที ได้ ปริ มาณน ้ านม

ดิ บ 3.90 ส้ าหรั บแม่ โคตั วท่ี  1 และแม่ โคตั วท่ี  2 ใช้ เวลารี ดนมจนหมด 12 นาที  23 วิ นาที  ได้ ปริ มาณน ้ านมดิ บ 5.53 กิ โลกรั ม

ต่ อวั น ในกรณี ของเคร่ื องรี ดนมแบบเดิ มใช้ ส้ าหรั บแม่ โคตั วท่ี  1 เวลาในการรี ดนมเท่ ากั บ 8 นาที  17 วิ นาที ได้ น ้ านมดิ บเฉลี่ ย 

3.9 กิโลกรัมตอ่วัน และส้าหรับแมโ่คตัวท่ี 2 ใชเ้วลาในการรีดนม 10 นาที 31 วนิาที ได้น ้านมดิบเฉลี่ย 5.87 กิโลกรัมตอ่วัน 

เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร ท ด ล อ ง จ ะ ต้ อ ง ท้ า ก า ร ท ด ส อ บ ซ ้ า  3 ค รั ง ใ น แ ต่ ช่ ว ง เ ว ล า ข อ ง ก า ร ก้ า ห น ด จั ง ห ว ะ ล ม ดู ด ใ น ร ะ บ บ  

พี แ อ ล ซี  ท้ า ใ ห้ มี ร ะ ย ะ ห่ า ง ห ล า ย วั น อ าจ ส่ง ผ ลกั บ ป ริ ม า ณน ้ า น ม ท่ี แ มโ่ คผ ลิ ต ไ ด้ อ าจ จะ ไ ม่ เ ท่ า กั น ดัง นั น จึ งต้ อ ง ห าค่ า ความ

เ ชื่ อ มั่ น ข อ ง ข้ อ มู ล ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร ท ด ล อ ง โ ด ย ใ ช้ ค่ า เ ฉ ลี่ ย (x̄ ) ค่ า เ บ่ี ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น  ( . .S D )  ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ ข อ ง ค ว า ม

แ ป ร ป ร ว น  (Coefficient of variation, . .CV ) จ า ก ต า ร า ง ท่ี  1 พ บ ว่ า ค่ า ส่ ว น เ บ่ี ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ข้ อ มู ล เ ก า ะ ก ลุ่ ม กั น ดี มี

ก า ร ก ร ะ จ าย ตั ว ขอ ง ข้อ มู ลน้ อ ย แล ะค่ า สั มป ร ะ สิทธิ์ ข อ งค วา มผั นแ ป ร  ซึ่ ง คิ ด เ ป็ น เ ป อ ร์ เ ซ น ต์ ขอ ง คว าม เ บ่ี ย งเ บ น ม าต รฐา น

จ า ก ค่ า เ ฉลี่ ย อ ยู่ ใ นช่ ว ง ท่ี ยอ ม รั บ ไ ด้  เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า จา กผ ล กา ร ทด ส อ บข อ งข้ อ มูล ท าง ส ถิติ ใ น ตา ร าง ท่ี  1 พ บ ว่ า เ ว ล า ท่ี ใ ชใ้ น

การรีดนมจนหมดของแม่โคตัวท่ี 1 พบวา่ที่การตั งเวลาควบคุมจังหวะลมดูดในระบบ พแีอลซี ท่ี 1.0 วนิาที มีคา่เฉลี่ยอยู่

ท่ี  10 น า ที  15 วิ น า ท่ี แ ล ะ มี ค่ า เ บี ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น น้ อ ย ท่ี สุ ด เ ท่ า กั บ  5.25 วิ น า ที  ซึ่ ง มี ค่ า เ บ่ี ย ง เ บ น น้ อ ย ท่ี สุ ด เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ

ชว่งเวลาอื่นและเครื่องรีดนมแบบเดิม ใ นกรณีของแมโ่ คตัวท่ี 2 พบวา่กา รตั งเวลาควบคุมจังหวะลมดูดในระบบ พแีอลซี 

ท่ีเวลา 0.9 วนิาที มคี่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 10 นาที 50 วนิาที และมีคา่เบียงเบนมาตรฐา นน้อยท่ีสุดคือ 8.16 วนิาที เมื่อพิจารณา

โ ด ย ร ว ม แ ล้ ว โ ด ย พิ จ า ร ณ า ทั ง เ ว ล า ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร รี ด แ ล ะ ป ริ ม า ณ น ้ า น ม ดิ บ ท่ี ไ ด้ จ ะ พ บ ว่ า ช่ ว ง เ ว ล า ข อ ง ก า ร ก้ า ห น ด จั ง ห ว ะลม
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ดู ด ใ น ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม  พี แ อ ล ซี  ข อ ง เ ค ร่ื อ ง รี ด น ม ท่ี พั ฒ น า ขึ น จ ะ เ ห ม า ะ ส ม ท่ี  1.0 วิ น า ที  เ นื่ อ ง จ า ก ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ ข อ ง ค ว า ม

แปรปรวน ( . .CV ) มเีปอร์เซนต์ของความเบ่ียงเบนจากค ่าเฉลี่ยนอ้ยท่ีสุด 
 

ตารางที่ 1 ผ ลการทดสอบรีดนมโค ด้วย ระบบควบคุม พแีอลซี กับเครื่องแบบเดิม 

เวลาของจังหวะ 

ลมดูด 

ข้อมูลการ

ทดสอบ 

เวลารีดนมโ ค

ตัวท่ี 1 (วนิาที) 

ปริมาณน ้านมดิบ 

ท่ีรีดไ ด้ (กิโลก รัม) 

เวลารีดนมโ ค

ตัวท่ี 2 (วนิาที) 

ปริมาณน ้านมดิบ 

ท่ีรีดไ ด้ (กิโลก รัม) 

0.9 วนิาที 

ครั งท่ี 1 640 4.2 660 5.5 

ครั งท่ี 2 590 3.8 650 5.0 

ครั งท่ี 3 580 3.8 640 4.9 

ค่า x̄  603 3.93 650 5.13 

ค่า . .S D  26.25 0.19 8.16 0.26 

ค่า . .CV  4.35% 4.83% 1.25% 5.06% 

1.0 วนิาที 

ครั งท่ี 1 648 3.7 710 5.3 

ครั งท่ี 2 638 3.6 750 5.5 

ครั งท่ี 3 650 3.4 710 5.0 

ค่า x̄  645 3.57 723 5.27 

ค่า . .S D  5.25 0.12 18.86 0.21 

ค่า . .CV  0.8% 3.36% 2.6% 3.98% 

1.1 วนิาที 

ครั งท่ี 1 660 3.7 780 6.1 

ครั งท่ี 2 680 3.7 740 5.4 

ครั งท่ี 3 710 4.3 710 5.1 

ค่า x̄  683 3.90 743 5.53 

ค่า . .S D  20.55 0.28 28.67 0.42 

ค่า . .CV  3% 7.18% 3.86% 7.59% 

 เครื่องรีดนม 

แบบเดิม 

ครั งท่ี 1 540 4.20 650 5.8 

ครั งท่ี 2 450 3.70 708 6.2 

ครั งท่ี 3 500 3.80 716 5.6 

ค่า x̄  497 3.90 691 5.87 

ค่า . .S D  36.82 0.22 29.41 0.25 

ค่า . .CV  7.41% 5.64% 4.26% 4.25% 

 

4.1 ผลการทดสอบเวลาทีใ่ช้ในการรีดนมโคจนหมด 

จ า ก ภ า พ ท่ี  6 แ ส ด ง เ ว ล า เ ฉ ลี่ ย ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร รี ด น ม โ ค ห นึ่ ง วั น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย เ ช้ า แ ล ะ เ ย็ น  โ ด ย ใ น ภ า พ ท่ี  6 ( ก )  

เป็นผลจา กกา รทดสอบรีดนมแมโ่ คตัวท่ี 1 ผ ลการทดสอบพบวา่เคร่ืองรีดนมโค แบบเดิมใ ชเ้วลานอ้ยท่ีสุดใ นการรีดนมโค

จ น ห ม ด คื อ  8 น า ที  17 วิ น า ที ก ร ณี แ ม่ โ ค ตั ว ท่ี  2 เ ค ร่ื อ ง รี ด น ม ท่ี ค ว บ คุ ม ด้ ว ย ร ะ บ บ  พี แ อ ล ซี  แ ล ะ ตั ง เ ว ล า จั ง ห ว ะ ก า ร รี ด ท่ี  

0.9 วิ น า ที  ส า ม า ร ถ รี ด น ม โ ค จ น ห ม ด โ ด ย ใ ช้ เ ว ล า น้ อ ย ท่ี สุ ด  คื อ  10 น า ที 50 วิ น า ที  อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า เ ฉ พ า ะ
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เ ค ร่ื อ ง รี ด น ม ท่ี ใ ช้ ร ะ บ บ  พี แ อ ล ซี  ค ว บ คุ ม จั ง ห ว ะ ล ม ดู ด ข อ ง หั ว รี ด  ท่ี เ ว ล า  0.9 วิ น า ที  1.0 วิ น า ที แ ล ะ  1.1 วิ น า ที  ก า ร ตั ง

เ ว ล า ก า ร ก้ า ห น ด จั ง ห ว ะ ก า ร รี ด น้ อ ย จ ะ ใ ช้ เ ว ล า ใ น ก า ร รี ด น ม จ น ห ม ด สั น ก ว่ า ต า ม ล้ า ดั บ  ใ น ก า ร ท ด ส อ บ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ข อ ง

เ ค ร่ื อ ง รี ด น ม โ ค จ ะ บั น ทึ ก เ ว ล า ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร รี ด น ม จ น ห ม ด โ ด ย จ ะ ท้ า ก า ร ท ด ส อ บ รี ด น ม โ ค โ ด ย ใ ช้ แ ม่ โ ค ใ น ก า ร ท ด ส อ บ  2 ตั ว

เ พื่ อ ยื น ยั น ค ว า ม ถู ก ต้ อ งข อ งข้ อ มู ล พิ จ า ร ณ า ท่ี ก า ร ตั งเ ว ล าร ะ บ บ พี แ อล ซี  1 . 0  วิ น า ที  ซ ึ่ ง เ ป็ น ค่ า ท่ี เ ห ม า ะส ม ท่ี สุ ด ใ นภาพ ที  

6(ก) แสดงผลของเวลาท่ีใชใ้ นการทดสอ บกา รรี ดนม แมโ่ คตัว ท่ี 1 ผ ลการทดสอบพบวา่เค ร่ือง รีด นมโคแ บบ เดิ มสา ม า ร ถ

รี ด น ม ไ ด้ ห ม ด แ ล ะ เ ร็ ว ก ว่ า เ ค ร่ื อ ง รี ด น ม ท่ี ค ว บ คุ ม ด้ ว ย  พี แ อ ล ซี  ป ร ะ ม า ณ  17.5 7% เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ เ ค ร่ื อ ง รี ด น ม ท่ี ตั ง

เ ว ล า ค ว บ คุ ม อุ ป กร ณ์  พี แ อ ล ซี  ท่ี  1.0 วิ น า ที  แ ล ะ แ ม่ โ คตั ว ท่ี  2 ภ า พ ท่ี  6 (ข) พ บ ว่ า เ ค ร่ื อ ง รี ด น ม แบ บ เ ดิ มท้ า งา น ไ ด้ช้ ากว่า

เครื่องรีดนมท่ีตั งเวลาควบคุมอุปกรณ ์ พแีอลซี ที่ 1.0 วนิาที ประมาณ 4.42%  

 

     
                (ก) แมโ่ คตัวท่ี 1                 (ข) แม่โคตัวท่ี 2 

 

 

(ค) เวลาเฉลี่ย 2 ตัว 

ภาพที่ 6 กราฟแสดงเวลาเฉลี่ยท่ีใชใ้ นการรีดนมโค 

 

จากนั นจะท้ าการทดสอบรี ดนมโค 2 ตั วพร้ อมกั น จากกราฟภาพท่ี  6 (ค) เป็ นเวลาท่ี ใช้ ในการรี ดนมเฉลี่ ยของแม่

โ คทั งสองตั วต่ อหน่ึ งวั น ซึ่ งจะเห็ นว่ าเคร่ื องรี ดน มแ บบ เดิ มจะท้ า งานได้ ช้ า กว่ า เครื่ องรี ดนม ท่ี พั ฒ นาขึ น ป ระมาณ 42 . 4% 

เนื่ องจากเครื่ องแบบเดิ มจะสามารถรี ดนมได้ ครั งละ 1 ตั วเท่ านั นแต่ เครื่ องรี ดนมโ คที่ พั ฒนาขึ นนี สามารถท่ี จะรี ดนมโ ค ไ ด้

ครั งละ 2 ตั วหรื อ 2 ชุ ดหั วรี ด โดยพิ จารณาท่ี การตั งเวลาอุ ปกรณ์  พี แอลซี  1.0 วิ นาที  จ ึ งท้ าให้ ประหยั ดเวลาลงอย่ างม าก 

จากหลักการนี เหมาะสมท่ีจะท้าการพัฒนาไปสู่การระบบรี ดนมแบบท่ อรวมนมได้ต่อไปส้าหรับฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ 
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4.2 ผลการทดสอบปริมาณน้ านมที่รดีได ้  

ปริมาณน ้านมของแม่โคแต่ละตั วจะไ มเ่ ท่ากันซึ่ งเ ป็น ปกติ ทั งนี เนื่ องมาจ ากค ุ ณลักษ ณะข อง แมโ่ คแ ต่ ล ะ ตั ว

และระยะเวลาการใ ห้น มท่ี ยา วนา นแ ตกตา่ งกัน ดังนั นเพื่อให้มั่นใ จ วา่ข้ อมู ลมคี วาม นา่ เชื่ อถื อจึง ตอ้ งเ ป รีย บ เ ทีย บกั น ด้ ว ย

ข้ อ มู ล ท า ง ส ถิ ติ ดั ง ใ น ต า ร า ง ท่ี  1 จ า ก ภ า พ ท่ี  7 เ ป็ น ข้ อ มู ล แ ส ด ง ป ริ ม า ณ น ้ า น ม ดิ บ ท่ี รี ด ไ ด้ จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร รี ด ใ น ก ร ณี

ของแม่โคตัวท่ี 1 พบวา่ที่การตั งค่าเวลารีดใน ระบ บ พแีอลซี 0.9 วนิาที จะ ไ ด้ปริมาณน ้านมสูงสุดเท่ากับ 3.93 กิโลก รัม

ต่ อ วั น  ส่ ว น แ ม่ โ ค ตั ว ท่ี  2 พ บ ว่ า ก า ร รี ด ด้ ว ย เ ค ร่ื อ ง รี ด น ม แ บ บ เ ดิ ม จ ะ ไ ด้ ป ริ ม า ณ น ้ า น ม ม า ก ท่ี สุ ด คื อ  5.87 กิ โ ล ก รั ม ต่ อ วั น  

จ า ก ภาพท่ี 6 จะ เห็นว่าท่ีแต่ละช่วงเวลาขอ งการตั งเ วลาก้าหน ดจังหวะกา ร รี ดจะไ ด้ปรมิาณน ้า นมดิ บไ มเ่ ท่ากัน ทั งนี เ นื่ อ ง

มากจ ากแต่ละเงื่อนไ ขการทดสอ บจะ ใ ช้ เวลาค รั งละ หนึ่ง วัน ซึ่งใ นแต่ละวันแมโ่ คก็จ ะมีประสิทธิภา พการให้ นม ท่ีแต ก ต่ า ง

กั น ไ ป ขึ น กั บ ปั จ จั ย ห ล า ย ๆ อ ย่ า ง  อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ส้ า ห รั บ ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ใ น ง า น วิ จั ย นี พ บ ว่ า ก า ร ตั ง เ ว ล า จั ง ห ว ะ ก า ร รี ด ท่ี   

1.0 วิ น า ที  ป ริ ม า ณ น ้ า น ม ดิ บ ท่ี ไ ด้ จ ะ มี เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ ก า ร เ บ่ี ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น จ า ก ค่ า เ ฉ ลี่ ย น้ อ ย ท่ี สุ ด คื อ  3.36% แ ล ะ  3.98% 

ส้าหรับแมโ่ คตัวท่ี 1 และ 2 ตามล้าดับ 

 

       
         (ก) แมโ่ คตัวท่ี 1      (ข) แม่โค ตัวท่ี 2 

ภาพที่ 7 กราฟแสดงปริมาณน ้านมจา กการรีดนมโค 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรปรับปรุงหรือออกแบบวาล์วควบคุมการ เปิด-ปิด ระบบลมดูดใ ห้มีการท้างานตอบสนองไ ด้เร็วขึ น 

2. ใ น ก า ร พั ฒ น า ก า ร วิ จัย ต่ อ ย อ ด อ าจ ท้ าก าร ป ร ะ ยุ ก ต์ เ ป็ น ร ะบ บ รี ด น ม แ บ บ ท่ อ  ซึ่ ง ไ ม่ ต้ อ ง ใ ช้ ถัง รี ด แ ล ะส าม ารถ

ท้างานไ ด้หลายหัวรีดพร้อมกัน 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

 ผ ลการศึกษาที่ไ ด้จากก ารวิจัยครั งนี พบวา่กา รน้า ระบ บ พแีอลซี มาใ ชเ้ป็นอุปกรณค์วบคุมอุ ปกรณก์า รท้ า ง า น

แทนหัวก้าหนดจังหวะกา รรีด นมสา มารถ ท้างา นได้อ ยา่งมี ป ระสิ ทธิ ภาพ โ ดยเวลาท่ีเหมาะสมส้าห รับก าร ป้อ นโป ร แ ก ร ม

ใ ห้ กั บ ร ะ บ บ  พี แ อ ล ซี  เ พื่ อ ค ว บ คุ ม จัง หว ะล มดู ดคื อ ท่ี เ ว ล า  1.0 วิ น า ที  ซึ่ ง เ ป็ น ช่ ว ง ท่ีมี เ ป อร์ เ ซน ต์ คว ามเ บ่ี ย งเ บ น มา ตรฐา น

จ า ก ค่ า เ ฉ ลี่ ย ดี ท่ี สุ ด แ ล ะ เ มื่ อ ท้ า ก า ร ท ด ส อ บ รี ด น ม โ ค  2 ตั ว  เ พื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ โ ด ย ร ว ม ข อ ง เ ค ร่ื อ ง รี ด น ม ท่ี

ค ว บ คุ ม จั ง ห ว ะ ลม ดู ดด้ ว ย ร ะบ บ  พี แ อ ล ซี  เ ที ย บ กั บ เ ค ร่ื อ ง รี ด น ม แ บ บ เ ดิ ม  พ บ ว่ า เ ค ร่ื อ ง รี ด น ม ท่ี พั ฒ น า ขึ น ส าม า ร ถใ ช้ เ วลา

ใ นการรีดนมโค  2 ตัว เสร็จไ ด้เร็วกว่า เครื่องรีดนมแบบเดิมประมาณ 42%  
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Development of wearable sleep monitoring system using biomedical sensors and signals 
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บทคัดย่อ 

 การนอนหลับเป็นสิ่งท่ีส้าคัญใ นการด้ารงชีวิตของมนุ ษย์ เพื่อการ พักและซ่อมแซมร่างกาย ปัจจ ุบันมคีนจ้านวน

ม า ก ท่ี ป ร ะ ส บ ปั ญ ห า เ กี่ ย ว กั บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร น อ น ห ลั บ  ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ก า ร ไ ด้ ใ น ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร น อ น 

(Sleep Lab) ข อ ง โ ร ง พ ย า บ า ล  ด้ ว ย ร ะ บ บ  Polysomnography ด้ ว ย ก า ร บั น ทึ ก สั ญ ญ า ณ ร่ า ง ก า ย ข ณ ะ น อ น ห ลั บ เ พื่ อ

วิ เ ค ร า ะ ห์ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร น อ น ห ลั บ  ใ น ท า ง ป ฏิ บั ติ นั น ต้ อ ง ท้ า ก า ร ติ ด ตั ง เ ซ น เ ซ อ ร์ แ ล ะ

อิ เ ล็ ก โ ท ร ด จ้ า น ว น ม า ก ต า ม ร่ า ง ก า ย ข อ ง ผ ู้ รั บ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ซึ่ ง อ า จ จ ะ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ก า ร น อ น ห ลั บ  บ ท ค ว า ม นี ไ ด้

น้ า เ ส น อ ก า ร พั ฒ นา ร ะบ บ ต ร ว จส อบก าร น อ นห ลั บ โ ด ยก าร ป ร ะ ยุก ต์ ใ ช้ สัญ ญา ณแ ละ เ ซน เ ซอ ร์ ชี ว กา ร แพ ท ย์ ท่ี สา มา รถใ ช้

งา นได้ท่ีบ้าน อุปกรณต์รวจสอบกา รนอ นหลั บ ประก อบด้วย 1) ชุดเซนเซอร์ชีวการแพ ทย์ ส้าห รับ ตร วจสอ บลัก ษณ ะ ท า ง

ก า ย ภ า พ แ ล ะ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม  ไ ด้ แ ก่  เ ซ น เ ซ อ ร์ ต ร ว จ จั บ ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ด้ ว ย รั ง สี อิ น ฟ า เ ร ด  เ ซ น เ ซ อ ร์ ต ร ว จ จั บ  

ก า ร สั่ น ส ะ เ ทื อ น  แ ล ะ เ ซ น เ ซ อ ร์ ต ร ว จ ส อ บ อุ ณ ห ภู มิ ห้ อ ง แ ล ะ ค ว า ม ชื น  2 )  ชุ ด วั ด อั ต ร า ก า ร เ ต้ น ข อ ง หั ว ใ จ แ บ บ ส ว ม ใ ส่   

3 )  ชุ ด ป ร ะ ม ว ล ผ ล แ ล ะ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล  ร ะ บ บ ส่ ง ข้ อ มู ล แ บ บ ไ ร้ ส า ย ท้ า ก า ร ส่ ง ข้ อ มู ล ท่ี ไ ด้ จ า ก อุ ป ก ร ณ์ ไ ป ยั ง ชุ ด ป ร ะ ม ว ล ผ ล 

ข้ อ มู ล ทั ง ห ม ด จ ะ ถู ก น้ า ม า วิ เ ค ร า ะ ห์ เ พื่ อ ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ ก า ร น อ น ห ลั บ ใ น ร ะ ดั บ เ บื อ ง ต้ น  จ า ก ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ เ พื่ อ ห า

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ท้ า ง า น ข อ ง ร ะ บ บ แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ร ะ บ บ ส า ม า ร ถ ท้ า ง า น ไ ด้ ดี  แ ต่ ยั ง มี จุ ด ท่ี ต้ อ ง พั ฒ น า เ พื่ อ ใ ห้ ร ะ บ บ

ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ก า ร น อ น ใ ห้ มี ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร น อ น ห ลั บ ใ น ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  ใ น อ น า ค ต  

การเชื่อมอุปกรณก์ับสิ่งแวดลอ้มร่วมกับอนิเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อให้เระบบมอีัฉริยะและเขา้ถึงผ ู้ใชไ้ ด้มาก ขึ น 
 

ค าส าคัญ:  การตรวจสอบการนอนหลับ, สัญญา ณชวีการแพทย์, เซนเซอร์ชีวการแพทย ์
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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 
 

บทน า 

ก า ร น อ น ห ลั บ เ ป็ น ป ร า ก ฏ ก า ร ณ์ ต า ม ธ ร ร ม ช า ติ  เ กิ ด จ า ก ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง ส รี ร ะ วิ ท ย า ท่ี ซั บ ซ้ อ น ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ

จังหวะชวีภาพของสิ่ งมี ชวีติ พฤติ กรรมท่ีแสดงออกมาถู กควบคุ มโดยระบบประสาทส่วนกลางของสมอง การนอนหลั บเป็ น

การเปลี่ ยนแปลงจากการรู้ สติ ไปเป็ นการตอบสนองต่ อสิ่ งแวดล้ อมลดลง หรื อการหมดสติ ชั่ วคราว ซ ึ่ งพฤติ กรรมการนอน

ห ลั บ ท่ี ค ล้ า ย กั บ ก า ร ห ม ด ส ติ  ไ ด้ แ ก่  ร ะ ดั บ ค ว า ม รู้ สึ ก ตั ว ล ด ล ง จ น ไ ม่ รู้ สึ ก ตั ว  ร่ า ง ก า ย อ ยู่ ใ น ท่ า น อ น ส ง บ นิ่ ง แ ล ะ ห ลั บ ต า  

การตอบสนองต่ อสิ่ งเร้ าภายนอกและการเคลื่ อนไ หวร่ างกายน้ อยมากหรื อไม่ มี เลย อวั ยวะท้ างานลดลง ใช้ พลั งงานลดลง 

สั ญญาณชี พ ความดั นโลหิ ตและอุ ณหภู มิ ร่ างกา ยล ดลง โ ดยส่ิ งเหล่ านี จะ กลั บคื นสู่ สภาพ ปกติ เมื่ อ ตื่ น การนอนหลั บ จ ะ

แ ต ก ต่ า ง จ า ก ก า ร พั ก  (Rest) ห รื อ ไ ม่ รู้ สึ ก ตั ว  (Coma) เ พ ร า ะ ก า ร น อ น ห ลั บ ส า ม า ร ถ ป ลุ ก ใ ห้ ตื่ น ไ ด้ ด้ ว ย สิ่ ง เ ร้ า ท่ี เ ห ม า ะ ส ม   

การควบคุ มการนอนหลั บป ระกอ บด้ วย การท้ า งานข องส มองส่ วน เมดุ ลลา (Medulla) พอนส์  (Pons) และสมองส่ วนกล า ง 

(Midbrain) รวมถึ งบริ เวณก้ านสมองท่ี มี แขนงของเซลล์ ประสาท Reticular Formation ท่ี กระตุ้ นให้ สมองท้ าหน้ าท่ี ตอบสนอง

หลายประการรวมถึงการนอนหลั บและการตื่น วงจรการนอนหลั บ-ตื่ น เป็นวงจรท่ีเกิดขึ นเองในร่างกาย มทีางเดินประสาท

โดยตรงระหว่ างเรติ นา (Retina) และไฮโปธาลามั ส (Hypothalamus) เรี ยกว่ า Retinohypothalam0ic Pathway ซึ่ งสอดคล้ อง

ก ั บ ค ว า ม ส ว่ า ง แ ล ะ คว า ม มื ด  โ ด ย ว ง จ ร ก า ร น อ น ห ลั บ จ ะถู ก ค ว บ คุ ม ด้ ว ย น า ฬิ ก า ชี ว ภ า พ  (Biological Clock) เ มื่ อ มี ค ว า ม มื ด 

ฮอร์โมน Melatonin จะถูกกระตุน้ให้หลั่งท้าให้เกิดอาการง่วง ในขณะท่ีนอนหลับจะพบวา่สารเคม ีSerotonin Norepinephrine 

และ Acetylcholine มปีริมาณลดลง การนอนหลับสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ชว่ง ดังนี  

1.  การนอนหลับใ นระยะที่ไ ม่ มกีาร กลอก ตาอ ยา่ง รวด เ ร็ว (Non-Rapid Eye Movement : NREM sleep) ใ ชเ้วล า

ร้อยละ 70-8 0 ของเวลาใ นการนอนทั งหมด สามารถแบ่งได้ 4 ระยะ ดังนี  
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ร ะ ย ะ ท่ี  1  Light sleep ห รื อ  Transitional stage เ ป็ น ร ะ ย ะ เ ร่ิ ม ต้ น ข อ ง ก า ร น อ น  เ ป็ น ก า ร ห ลั บ ตื น  ๆ  ห รื อ เ ค ลิ ม ลั บ 

กล้ามเนื อเร่ิมผ ่อนคลายแต่ยังคง รับ รู้ต่อ สภาพแ วดลอ้ ม ถูกปลุกใ ห้ต่ืนง่าย ถ้าตื่นในระยะน ีอาจ ท้าใ ห้รู้สกึเหมอืนน อ น ไ ม่

หลับ (Excited) คลื่นไ ฟฟา้สมอง (EEG) จะ เปลี่ยนลักษณะ จา กคลื่น Alpha ไ ปเป็นคลื่น Theta ท่ีมีช่วง ความถี่ 1-8 เฮิรตซ์ 

ขนาดประมาณ 5 0-100 ไ มโค รโ วลต์ ใ ชเ้วลาประมาณ 2-5  นาท ีหรอืร้อยละ 2-5  ของระยะเวลาการนอนหลับทั งหมด 

 ระยะที่  2 Medium deep sleep นั บว่ าอยู่ ใ นช่ วงต้ นของระยะการนอนหลั บ ร่ างกา ยผ่ อนคลายมากขึ น (Relaxed) 

ปลุ กยากขึ นแต่ สามารถตื่นได้ถ้ าถู กกระตุน้ ลั กษณะของคลื่ นไฟฟ้ าสมองจะเป็ นคลื่ น Theta ปนกลั บคลื่ อน Alpha (spindle) 

มี ความถี่ ประมาณ 8-16 เฮิ รตซ์  ขนาดประมาณ 50-150 ไมโครโวลต์  จะมี ระยะเวลาประมาณ 10-20 นาที  หรื อมากกว่ า

คร่ึงชั่วโมง หรือร้อยละ 45-55 ของระยะเวลาการนอนหลั บ 

 ร ะ ย ะ ท่ี  3  ร ะ ย ะ เ ร่ิ ม ห ลั บ ส นิ ท  ร่ า ง ก า ย ต อ บ ส น อ ง ต่ อ สิ่ ง เ ร้ า ภ า ย น อ ก ช้ า ล ง  ก ล้ า ม เ นื อ ค ล า ย ตั ว ม า ก ขึ น 

คลื่นไ ฟฟา้สมองจะมีคลื่น Delta มคีวามถี่ประมาณ 2-4 เฮิรตซ์ ขนาดประมาณ 100 -150 ไ มโค รโ วลต์ เกิดข ึนประมาณ 

20 นาทหีลังจาก หลับ หรอืร้อยละ 12-20 ของระยะกา รนอนหลับทั งหมด 

 ระยะท่ี 4 ระยะหลับสนิ ท กล้ามเนื อผ ่อนคลายสมบู รณ์ ท่ี สุด การหายใจชา้ลง ปลุกให้ต่ืนยาก อาจพบวา่มี อาการ

พู ด ล ะ เ ม อ  เ ดิ น ล ะ เ ม อ  ก า ร ส ะ ดุ้ ง  ห รื อ อ า จ มี อ า ก า ร เ ต ะ  (Nocturnal myoclonus) ซึ่ ง เ ป็ น ก ลุ่ ม อ า ก า ร ก ล้ า ม เ นื อ อ่ อ น แ ร ง  

แ ล ะ ก ล้ า ม เ นื อ ส า ม า ร ถ ก ลั บ ม า แ ข็ ง แ ร ง ไ ด้ เ มื่ อ ตื่ น  ค ลื่ น ไ ฟ ฟ้ า ส ม อ ง เ ป็ น  Delta wave มี ค ว า ม ถี่ ป ร ะ ม า ณ  0.5-2 เ ฮิ ร ต ซ์  

คลื่ นขนาด 100-200 ไมโครโวลต์ ใช้ เวลาประมาณ 60 นาที  หรื อร้ อยละ 10-15 ของระยะเวลาการนอนทั งหมด การเข้ าสู่

ระยะท่ี 3 และ 4 เรียกรวมกันวา่ ระยะหลับลึกหรือหลับสนทิ 

2. ก า ร น อ น ห ลั บ ใ น ร ะ ย ะ ท่ี มี ก า ร ก ล อ ก ต า อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว  (Rapid Eye Movement : REM sleep ห รื อ  Desynchronized 

sleep หรื อ Paradoxical sleep) เกิ ดขึ นในระยะ 1 ใน 3 ของวงจรการนอนหลั บ เป็ นผลกระตุ้ นของระบบประสาทส่ วนกลา ง 

ไมม่ปีฏกิิริยาตอบสนองตอ่สิ่งกระตุน้ยกเว้ นกล้ามเนื อตา ลักษณะการเคลื่อนไหวของลูกตาจะเคลื่อนไหวจากข้างหนึ่งไปอี ก

ข้ า ง ห นึ่ ง  ป ลุ ก ใ ห้ ตื่ น ไ ด้ ย า ก ก ว่ า ร ะ ย ะ อื่ น  มั ก มี ค ว า ม ฝ ั น ใ น ร ะ ย ะ นี แ ล ะ ฝ ั น เ ป็ น เ ร่ื อ ง เ ป็ น ร า ว ชั ด เ จ น  เ มื่ อ ตื่ น น อ น ส า ม า ร ถ 

จ้ าความฝ ั นได้ ร้ อยละ 86 ซึ่ งอาจมี ร่ วมกั บการแสดงออกทางใบหน้ า ระยะนี เกิ ดขึ นหลั งนอนหลั บประมาณ 90 -100 นาที   

หรื อร้ อยละ 15-30 ของเวลาการนอนหลั บทั งหมด ในช่ วงแรกระยะนี จะสั น อาจน้ อยกว่ า 5  นาที  ในวงจรถั ดมาสาม า รถ

เ กิ ด ขึ น ทุ ก  ๆ  5 0 - 6 0  น า ที  ใ น แ ต่ ล ะ ร อ บ จ ะ เ พิ่ ม ขึ น เ ฉ ลี่ ย เ ว ล า ป ร ะ ม า ณ  2 0  น า ที  ค ลื่ น ไ ฟ ฟ้ า ส ม อ ง เ ป็ น ค ลื่ น ฟั น เ ลื่ อ ย  

(Saw tooth) คลื่นขนาด 50-100 Microvolt ซึ่งมลีักษณะคล้ายกับตอนตื่น 

 เมื่อเร่ิมนอนจะเ ร่ิมต้ นวงจ รด้ว ยช่ วงท่ีไ มม่กีาร กลอก ตาจาก ระ ยะท่ี  1, 2, 3  และ 4 จา กนั นจะ ค่อย  ๆ ยอ้นกลั บ

ม า ยั ง ร ะ ย ะ ท่ี  3  แ ล ะ  2  จ า ก นั น จ ะ เ ข้ า สู่ ร ะ ย ะ กล อ ก ต าอ ย่ า ง ร ว ดเ ร็ ว แ ท น ร ะ ย ะ ท่ี  1  ส ลั บ ไ ป เ ป็ น ร อ บ  ๆ  จ น ก ร ะ ท่ั ง ตื่ น น อน 

ซึ่ ง ห นึ่ ง ว ง จ ร จ ะ ใ ช้ เ ว ล า ป ร ะ ม า ณ  9 0 - 1 1 0  น า ที  ใ น ก า ร น อ น  7 - 8  ชั่ ว โ ม ง  จ ะ มี ว ง จ ร ก า ร น อ น ห ลั บ เ กิ ด ขึ น ป ร ะ ม า ณ   

4-5  วงจรตามภาพท่ี 1 

 ก า ร น อ น ห ลั บ ท่ี เ พี ย ง พ อ นั น มี ค ว า ม จ้ า เ ป็ น ใ น ก า ร ค ง ไ ว้ ซึ่ ง ก า ร มี ภ า ว ะ สุ ข ภ า พ ดี  ก า ร น อ น ห ลั บ ไ ม่ เ พี ย ง พ อ แ ล ะ

ก า ร น อ น ไ ม่ ห ลั บ เ ป็ น ภ า ว ะ ท่ี พ บ บ่ อ ย ๆ  ใ น ห ล า ย ๆ  ค น  เ ว ล า น อ น ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ท่ี สุ ด อ ย่ า ง น้ อ ย  8 - 9  ชั่ ว โ ม ง ต่ อ คื น ค ว ร ถู ก

ขั ด จั ง ห ว ะ เ พี ย ง เ ล็ ก น้ อ ย เ ท่ า นั น  โ ด ย ก า ร น อ น ห ลั บ จ ะ ถู ก ก้ า ห น ด จ า ก ร ะ บ บ ป ร ะ ส า ท ส่ ว น ก ล า ง  ใ น ก า ร น อ น ห ลั บ ร ะ บ บ

ประสาทจะมีการท้างานที่ซับซ้อนท้านองเดียวกับสภาวะตื่น ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการนอนหลับแบ่งได้ 2 ประเภท ค ือ 

1.   ปั จ จั ย ภ า ย ใ น  (Internal Factor) ไ ด้ แ ก่  ปั จ จั ย ด้ า น ร่ า ง ก า ย  คื อ  อ า ยุ  เ พ ศ  ค ว า ม เ จ็ บ ป่ ว ย ด้ า น ร่ า ง ก า ย  แ ล ะ

ปัจจ ัยดา้นจิตใจ คือ สภ าวะทางอารมณ ์เหตุการณ์ในชีวิต 

2. ปั จ จั ย ภ า ย น อ ก  (External Factor) ไ ด้ แ ก่  ปั จ จั ย ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  คื อ  สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง ก า ร น อ น ห ลั บ  แ ล ะ

ปัจจ ัยดา้นการด้าเนนิชีวิต เชน่ กา รดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีน ก ารงบีหลับเวลากลางวัน กา รใ ชย้า เป็นต้น [10,11] 
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 Polysomnography เ ป็ น เ ค ร่ื อ ง มื อ ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ท่ี น้ า ม า ใ ช้ ใ น ก า ร ต ร ว จ วั ด ก า ร น อ น ห ลั บ ใ น ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 

โ ด ย วั ด ค ลื่ น ไ ฟ ฟ้ า ส ม อ ง  (Electroencephalogram ห รื อ  EEG) เ พื่ อ วั ด ร ะ ดั บ ค ว า ม ลึ ก ข อ ง ก า ร น อ น ห ลั บ  ก า ร ต ร ว จ วั ด 

ก า ร ท้ า ง า น ข อ ง ก ล้ า ม เ นื อ ข ณ ะ น อ น ห ลั บ  ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ข อ ง ลู ก ต า  (Electrooculogram ห รื อ EOG) ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว 

ข อ ง ก ล้ า ม เ นื อ ใ ต้ ค า ง  ก ล้ า ม เ นื อ ข า  ค ลื่ น ไ ฟ ฟ้ า หั ว ใ จ  (Electrocardiogram ห รื อ ECG) ต ร ว จ วั ด ค ว า ม อิ่ ม ตั ว ข อ ง ร ะ ดั บ

อ อ ก ซิ เ จ น ใ น เ ลื อ ด แ ด ง  ซ ึ่ ง  Polysomnography นี เ ป็ น เ ค ร่ื อ ง มื อ ท่ี มั ก น้ า ม า ใ ช้ ใ น ก า ร ห า ค ว า ม ผ ิ ด ป ก ติ ใ น ก า ร น อ น ห ลั บ  

เ ช่ น ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว แ ข น ข า ท่ี ผ ิ ด ป ก ติ  ก า ร ห า ย ใ จ ท่ี ผ ิ ด ป ก ติ ข ณ ะ น อ น ห ลั บ  ร ะ ดั บ เ สี ย ง ก ร น  ต ร ว จ ส อ บ ท่ า น อ น แ ต่ ล ะ ท่ า 

เ พื่ อ สั ง เ ก ตุ ก า ร ก ร น ห รื อ ก า ร ห า ย ใ จ ท่ี ผ ิ ด ป ก ติ  ร ว ม ถึ ง ค ว า ม ผ ิ ด ป ก ติ จ า ก ก า ร ใ ช้ ย า ต่ า ง ๆ  เ ป็ น ต้ น  ด้ ว ย ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ

ระยะเวลาทั งหมดของการนอนหลับ เคร่ืองมอืนี สามารถให้ค่าร้อยละของการนอนหลับใ นระยะที่ไ มม่กีารกลอกตาอยา่ง

ร ว ด เ ร็ ว  ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ก า ร น อ น ห ลั บ ใ น ร ะ ย ะ ต่ า ง ๆ  จ้ า น ว น ค รั ง ข อ ง ก า ร ถู ก ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ ตื่ น  ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ร ะ ย ะ

ก า ร น อ น  แ ล ะ ค ว า ม ลึ กข อง กา ร น อ นห ลั บ  ใ ช้ เ ว ล า ใ น ก าร วั ด 6 - 1 0  ชั่ ว โ ม ง  ข้ อ มู ล ท่ี ไ ด้ มี ค ว าม ชั ด เ จน แ ละ แม่ น ย้ าที่ สุ ด แ ต่

ตอ้งอาศัยผ ู้ท่ีมีความช้านาญใ นการแปลความหมายและมีคา่ใ ชจ้่าย ท่ีสูง [12] 

 SleepMinder เ ป็ น อุ ป ก ร ณ์ ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร วิ นิ จ ฉั ย ผ ู้ ป่ ว ย แ บ บ ไ ม่ สั ม ผ ั ส ร่ า ง ก า ย  โ ด ย จ ะ วั ด ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว แ ล ะ  

ก า ร ห า ย ใ จ ข ณ ะ น อ น ห ลั บ ข อ ง ม นุ ษ ย์  ท้ า ง า น โ ด ย ก า ร ส่ ง ค ลื่ น วิ ท ยุ ก้ า ลั ง ต่้ า  ( เ ฉ ลี่ ย ท่ี  0 . 1  mW) ท้ า ก า ร วั ด ทุ ก 

ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ท่ี อ ยู่ บ ริ เ ว ณ โ ด ย ร อ บ ข อ ง เ ซ น เ ซ อ ร์  ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว บ ริ เ ว ณ ล้ า ตั ว ซึ่ ง เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ร ะ บ บ ห า ย ใ จ เ ป็ น ส่ ว น

ส้ า คั ญ ใ น ก า ร ต ร ว จ ภ า ว ะ ก า ร ห ยุ ด ห า ย ใ จ ข ณ ะ น อ น ห ลั บ ไ ด้  ส า ม า ร ถ ต ร ว จ จั บ ก า ร ห า ย ใ จ โ ด ย ไ ม่ ต้ อ ง ค้ า นึ ง ถึ ง ต้ า แ ห น่ ง

อุปกรณแ์ละตรวจจับเฉพาะผ ู้ท่ีอยูใ่ กล้ท่ีสุดใ นกรณี ท่ีมีผู้อื่น นอน อยู่ บนเ ตยีง SleepMinder จึงถูกน้ามาใ ชใ้ นการตรวจจั บ

การหยุดหายใ จขณะ นอ นห ลับ ซึ่งจะ ใ ชค้ลื่นวทิยุในการ ตร วจจั บกา ร เคลื่ อนไ หว บริ เ วณล้ าตัว โ ดยเป็นการตรวจ จั บ แ บ บ

ไ ม่ สั ม ผ ั ส ร่ า ง ก า ย  ซ ึ่ ง ก า ร ต ร ว จ ส อ บ โ ด ย ใ ช้  SleepMinder นั น มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ห ยุ ด ห า ย ใ จ ข ณ ะ น อ น

หลับเมื่อเปรียบเทียบกับ Polysomnography [2] 

Wrist Actigraphy เ ป็ น อุ ป ก ร ณ์ สุ ข ภ า พ แ บ บ เ ค ลื่ อ น ท่ี  ไ ม่ รุ ก ร า น ผ ู้ ใ ช้ แ ล ะ ส ะ ด ว ก ต่ อ ก า ร ใ ช้ ง า น  มี เ ซ น เ ซ อ ร์ 

ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ติ ด อ ยู่ เ พื่ อ วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ต ล อ ด คื น  โ ด ย ใ ช้  PIM Algorithm ซึ่ ง วิ ธี ก า ร  Actigraphy จ ะ ท้ า ก า ร  

Sampling สั ญ ญ า ณ  output ใ น ช่ ว ง สู ง แ ล ะ ค้ า น ว ณ พ ื น ท่ี ใ ต้ เ ส้ น โ ค้ ง ทุ ก  ช่ ว ง เ ว ล า ท่ี จั บ  ( ป ร ะ ม า ณ  1  น า ที )  โ ด ย  PIM  

จ ะ แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ค ว า ม เ ร็ ว แ ล ะ แ อ ม พ ลิ จู ด ข อ ง ก ร า ฟ ใ น ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ร่ า ง ก า ย  ข้ อ มู ล จ ะ ถู ก ส่ ง ไ ป ยั ง อุ ป ก ร ณ์ ร ะ ย ะ ไ กล 

เ ช่ น  ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  ส ม า ร์ ท โ ฟ น  ห รื อ แ ท็ บ เ ล็ ต เ พื่ อ ท้ า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล  เ ก็ บ ข้ อ มู ล  แ ล ะ ส่ ง ต่ อ ไ ป ยั ง ผ ู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ต่ อ ไ ป  

ซึ่ ง ก า ร ท ด ส อ บ นี ผ ู้ ท ด ส อ บ จ ะ ส ว ม อุ ป ก ร ณ์  S-band Watch ส้ า ห รั บ ก า ร ท ด ส อ บ ด้ ว ย วิ ธี  Actigraphy แ ล ะ ติ ด ตั ง เ ซ น เ ซ อ ร์

ส้ า ห รั บ  Polysomnography โ ด ย มี ก ล้ อ ง วิ ดี โ อ จั บ ภ า พ ผ ู้ เ ข้ า รั บ ก า ร ท ด ส อ บ ด้ ว ย  ซ ึ่ ง จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า ทั ง ส อ ง วิ ธี มี

ค่ า เ ฉ ลี่ ย ต่ า ง กั น  3 . 2% ซึ่ ง นั บ ว่ า เ ป็ น ค่ า ท่ี น้ อ ย ม า ก  มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ป า น ก ล า ง  ซึ่ ง แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า วิ ธี ก า ร  Actigraphy 

 มคีวามถูกต้องส้าหรับการน้าไปประเมินภายนอกคลินิก [3] 

 ใ น ปั จ จุ บั นนี สม าร์ ท โ ฟน ไ ด้รั บ คว ามนิ ย มอ ยา่ งแพ ร่ หล าย  จ า ก ค วาม สา มาร ถข อง หน่ วย ป ร ะมว ลผล ขอ ง ส มาร์ท

โ ฟ น  ท้ า ใ ห้ มี ผ ู้ คิ ด ค้ น แ อ พ พ ลิ เ ค ชั น ส้ า ห รั บ สั ง เ ก ตุ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร น อ น ห ลั บ ผ ่ า น เ ซ น เ ซ อ ร์ วั ด ค ว า ม เ ร่ ง  (Accelerometer 

sensor) ของสมารท์โ ฟน เซนเซอร์นี จะ ใ ห้คา่จ ริงจากก ารประมาณก ารตามแกน X, Y และ Z เพื่อใชส้้าหรับตรวจจั บ ก า ร

เคลื่อนไหว ต้าแหนง่และท่าทางขอ ร่างกาย [1, 6] อัลกอริทึมท่ีใชใ้ นการตรวจสอบกา รนอน หลับผ ่านส มาร์ ทโ ฟนโ ด ย ใ ช้  

Accelerometer เ ป็ น ตั ว ช่ ว ย  จ้ า แ น ก ข้ อ มู ล เ ป็ น  2  จ้ า พ ว ก  คื อ  ก า ร น อ น ห ลั บ แ ล ะ ก า ร ตื่ น  ใ ช้  3  วิ ธี ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  คื อ 

1.Kushida’s Algorithm 2.วิ ธี ก า ร ท า ง ส ถิ ติ  3 . Hidden Markov Model (HMM) ซึ่ ง เ ป็ น วิ ธี ก า ร ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร ใ ช้ บ น

สมาร์ทโ ฟน โ ดยน้าวิธีการทั ง 3  มาเปรียบเทียบกับ Zeo สมมติฐานสภาวะการนอนหลับและกา รตื่นสามารถสรุ ปไ ด้จาก
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จ้ า น ว น ข อ ง ก า ร ข ยั บ แ ข น ข า  ใ น ช่ ว ง ห ลั บ ลึ ก จ ะ มี ก า ร ข ยั บ แ ข น ข า น้ อ ย ล ง  ซึ่ ง ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว เ ห ล่ า นี ส า ม า ร ถ จั บ ไ ด้ ผ ่ า น

เซนเซอร์ โ ดยการขยับร่างกายจะเป็นการบ่งบอกสถานะกา รหลับ และกา รตื่นของมนุษย ์[1] 

 บ ท ค ว า ม นี ไ ด้ น้ า เ ส น อ ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ต ร ว จ ส อ บ ก า ร น อ น ห ลั บ โ ด ย ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ สั ญ ญ า ณ แ ล ะ เ ซ น เ ซ อ ร์ 

ชี ว ก า ร แ พ ท ย์ ท่ี ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น ไ ด้ ท่ี บ้ า น  อุ ป ก ร ณ์ ต ร ว จ ส อ บ ก า ร น อ น ห ลั บ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  1 )  ชุ ด เ ซ น เ ซ อ ร์ ชี ว ก า ร แ พ ท ย์

ส้ า ห รั บ ต ร ว จ ส อ บ ลั ก ษ ณ ะท า ง กาย ภ า พแ ล ะส ภ า พแ ว ดล้ อ ม  ไ ด้ แ ก่  เ ซ น เ ซ อ ร์ ต ร ว จ จั บ ก าร เ ค ลื่ อ น ไ ห วด้ ว ย รั ง สีอิ น ฟ าเรด 

เ ซ น เ ซ อ ร์ ต ร ว จ จั บ ก า ร สั่น ส ะ เ ทื อ น แ ล ะ เ ซ น เ ซ อ ร์ ต ร ว จ ส อ บ อุ ณห ภู มหิ้ อ ง แ ละ คว า มชื น  2 )  ชุ ด วั ด อั ต ร า ก า ร เ ต้ น ข อ ง หัวใจ

แ บ บ ส ว ม ใ ส่  3 )  ชุ ด ป ร ะ ม ว ล ผ ล แ ล ะ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล  ร ะ บ บ ส่ ง ข้ อ มู ล แ บ บ ไ ร้ ส า ย ท้ า ก า ร ส่ ง ข้ อ มู ล ท่ี ไ ด้ จ า ก อุ ป ก ร ณ์ ไ ป ยั ง ชุ ด

ประมวลผล ข้อมูลทั งหมดจะถ ูกน้ามาวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพการนอนหลับใ นระดับเบื องต้น 
 

ระบบที่น าเสนอ 

ร ะ บ บ ต ร ว จ ส อ บ ก า ร น อ น ห ลั บ จ ะ มี ร ะ บ บ ก า ร รั บ สั ญ ญ า ณ ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ร่ า ง ก า ย ข ณ ะ น อ น ห ลั บ โ ด ย ก า ร

ต ร ว จ จั บ จ ะ ใ ห้ ก า ร ต ร ว จ จั บ ค ลื่ น รั ง สี อิ น ฟ า เ ร ด  เ มื่ อ มี ก า ร ข ยั บ ตั ว ค ลื่ น รั ง สี จ ะ มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  เ มื่ อ เ ซ น เ ซ อ ร์ ส า ม า ร ถ

จั บ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ด้  อุ ป ก ร ณ์ จ ะ ท้ า ก า ร บั น ทึ ก เ ว ล า ใ น ช่ ว ง ท่ี มี ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว เ อ า ไ ว้ ว่ า ใ น แ ต่ ล ะ ค รั ง มี ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว

ทั ง ห ม ด ใ ช้ เ ว ล า เ ท่ า ไ ร  เ มื่ อ มี ก า ร ห ยุ ด นิ่ ง ต า ม เ ว ล าเ ฉ ลี่ ย ขอ ง แ ต่ ละ ร ะ ยะ  น อ ก จ า ก นี ยั ง ใ ช้ เ ซ น เ ซอ ร์ จั บ ก าร สั่ น ส ะเ ทื อ น วาง

ไ วบ้นเตยีงเพื่ อจั บกา รสั่ นส ะเ ทื อน ขอ งเ ตี ยงข ณะที่ ร่า งกา ยมีก าร เค ลื่อ นไห วด้ วย โ ดยระบบจะ ท้ากา ร ป ระม วลผ ลส ถ า น ะ

ของการนอนหลับ ซึ่งสามารถวเิคราะห์ได้ทั งหมด 4 สถานะ คือ 1) Awake 2) Light Sleep 3) Medium Sleep 4) Deep Sleep 

จะ เรียกกา รวเิคราะห์ในเครื่องว่าการวเิคราะห์แบบบล็อ ก 

 น อ ก จ า กนี ระ บ บจ ะรั บสั ญญา ณอุณ หภู มแิ ละค วา มชื นผ่า นเ ข้า เ ครื่ อง ตร ว จสอ บ การ น อน หลั บ แ ล ะ รั บ ค่ าอัตรา

ก า ร เ ต้ น หั ว ใ จ ผ ่ า น อุ ป ก ร ณ์ ส ว ม ใ ส่ ท่ี ข้ อ มื อ  แ ล้ ว ส่ ง ข้ อ มู ล ไ ป ยั ง เ ค ร่ื อ ง ต ร ว จ ส อ บ ก า ร น อ น ห ลั บ ผ ่ า น  wireless โ ด ย ข้ อ มู ล

ทั งหมดจะถ ูกบันทึกลง Micro SD card มกีารประมวลผลผ ่านหน้าจอ LCD ท่ีเครื่องตรวจสอบการนอนหลับ และน้าค ่าท่ี

บั น ทึ ก ใ น  Micro SD card ไ ป วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ใ น โ ป ร แ ก ร ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ เ พื่ อ รั บ ค้ า แ น ะ น้ า เ กี่ ย ว กั บ ก า ร น อ น ห ลั บ ไ ด้   

ซึ่งโ ปรแกรมจะ แสดงกราฟระยะกา รนอนหลั บ กราฟอุณหภูมิ ความชื น และอัตรากา รเตน้ของหัวใจ  ซึ่งข้อมูลเหลา่นี จ ะ

น้ามาชว่ยฝ นการวิเคราะห์ผลด้วย ใ นการวิเคราะห์โดยใชโ้ ปรแกรมคอมพิวเตอร์จะเรียกว่าการวเิคราะห์แบบเรียลไทม์ 

 บนจอ LCD จะ แสดงสถานะของการนอนหลับใ นขณะนั น จ้า นวนครั งของการขยับตัว เวลาทั งหมดท่ีมีการขยั บ

ตั ว  ค่ า อุ ณ ห ภู มิ ห้ อ ง แ ล ะ ค ว า ม ชื น ห้ อ ง  เ มื่ อ ตื่ น แ ล้ ว ก ด ปุ่ ม  เ ค ร่ื อ ง จ ะ ท้ า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ ป ร ะ ม ว ล ผ ล  โ ด ย แ ส ด ง ค่ า

ประสิทธิภาพเป็นร้อยละแสดงบนจอซึ่งสรุปการท้างานดังภาพท่ี 1 
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ภาพที ่1 แผนภาพแสดงการท้างานของระบบ 
 

อุปกรณ์ตรวจสอบการนอนหลับ 

1. อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว (Passive Infrared ห รื อ  PIR Motion Sensor) เ ป็ น อุ ป ก ร ณ์ ต ร ว จ จั บ ค ลื่ น

รั ง สี อิ น ฟ า เ ร ด จ า ก วั ต ถุ ผ ่า น อุ ป กร ณ์ ร ว ม แส ง ม ายั ง  Pyro Electric ซึ่ ง จ ะ เ ป ลี่ ย น พ ลั ง ง า น ค วา ม ร้ อ น จา กรั ง สี อิ น ฟ าเ ร ด เ ป็น

พลังงานไฟฟา้ แมว้า่จ ะมีปริมาณรั งสีอิ นฟา เ รด เพี ยง เล็ก นอ้ ยก็ตา ม หลักการคือจะ มกีารตรวจจั บกา รเ ปลี่ ยน แป ล ง ข อ ง

รั ง สี อิ น ฟ า เ ร ด ท่ี แ ผ ่ อ อ ก ม า  โ ด ย ร ะ ย ะ ข อ ง ก า ร ต ร ว จ จั บ ข อ ง อุ ป ก ร ณ์ มี ค่ า ป ร ะ ม า ณ  1 0  เ ม ต ร  รั ศ มี ป ร ะ ม า ณ  1 2 0  อ ง ศ า  

โ ดยจะตดิอุปกรณน์ี จ้านวน 1 ตัว ที่ตัวเครื่องตรวจสอบการนอนหลับเพื่อจับการเคลื่อนไหวทั งล้าตั ว 

2. อุปกรณ์ตรวจจับการสั่นสะเทือน (Vibration Sensor) สามารถการเก็ บพลั งงานท่ี สู ญเสี ยอย่ างอื่ นจากการ

สั่ นสะเทื อนเชิ งกล โ ดยจะแปลงสั ญญาณความเครี ยดเชิ งกลให้ เป็ นพลั งงานไ ฟฟ้ า อุ ปกรณ์ นี จะ เป็ นสายต่ อกั บตั วเครื่ อง  

มคีวามยาว 2.5 เมตร ตัวอุปกรณ์บรรจุอยูใ่นกล่องวางไวบ้ริ เวณเตี ยงเพื่อตรวจสอบการเคลื่ อนไหว ใชจ้้านวน 1 ตัว 

3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิและค่าความชื้นสัมพัทธ์ น้ า ม า ใ ช้ วั ด ค่ า อุ ณ ห ภู มิ แ ล ะ ค ว า ม ชื น สั ม พั ท ธ์

ภ า ย ใ น ห้ อง  ซึ่ ง อุ ป ก ร ณ์นี สา มาร ถวั ดไ ด้ใน ชว่ งอุ ณห ภูมิ  - 4 0 - 8 0  อ ง ศ า เ ซ ล เ ซียส  ( ค ว า ม เ ท่ี ย งต ร ง ± 0 . 5  อ ง ศ า เ ซ ลเซียส) 

วั ด ค่ า ค ว า ม ชื น สั ม พั ท ธ์ ไ ด้ ใ น ช่ ว ง 0 - 1 0 0  RH% ( ค ว า ม เ ท่ี ย ง ต ร ง  2 - 5%) ติ ด ตั ง กั บ เ ค ร่ื อ ง ต ร ว จ ส อ บ ก า ร น อ นห ลั บ จ้า นวน 

2 ตัว ส้าหรับการวเิคราะห์แบบบล็อกและการวเิคราะห์แบบเวลาจรงิ 

4. อุปกรณ์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ (Pulse Sensor) ส้ า ห รั บ อั ต ร า ก า ร เ ต้ น ข อ ง หั ว ใ จ ด้ ว ย  Light Photo 

Sensor ต ร ว จ จั บ สี แ ด ง ท่ี ส ะ ท้ อ น อ อ ก จ า ก ผ ิ ว ห นั ง ท่ี มี เ ส้ น เ ลื อ ด แ ด ง อ ยู่  ไ ด โ อ เ ป ล่ ง แ ส ง  (Light Emitting Diode ห รื อ  LED) 

จ ะ ป ล่ อ ย แส งสี เ ขีย วอ อ กมาก ร ะทบก ับ ห ลอ ดเ ลื อด แด งใ ต้ ผ ิวห นัง ตล อด เ วล าแล้ วส่ งสั ญญาณ ท่ีมี ลัก ษณ ะคล้ าย เป็ นคลื่น

หั ว ใ จ ซึ่ ง เ ป็ น สั ญ ญ า ณ อ น า ล็ อ ก ไ ป ยั ง ชุ ด ป ร ะ ม ว ล ผ ล  (บ อ ร์ ด  Arduino Nano 3.0) ซึ่ ง ติ ด ตั ง อ ยู่ กั บ อุ ป ก ร ณ์ ส ว ม ใ ส่ ข้ อ มื อ

เพื่อรับสัญญาณอัตรากา รเตน้ของหัวใจ บริเวณปลายนิ วมอื 

5. อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลไร้สาย 2.4 GHz Wireless nRF24L01 เป็ นอุ ปกรณ์ สื่ อสารไร้ สายซึ่งเป็ นได้ ทั งตั วส่งและ

ตัวรับ มีความเร็วในการส่ง 2.4 GHz ในระยะ 15-500 เมตร ตัวส่งจะอยูใ่นอุปกรณ์ สวมใส่ข้ อมอืเพื่ อส่ งสัญญาณอัตราการ

เตน้หัวใจไปยังเคร่ืองตรวจสอบการนอนหลั บ ตัวรับจะอยูใ่นเคร่ื องตรวจสอบการนอนหลั บท้ าหน้ าท่ี รั บสัญญาณอัตราการ

เ ต้ น ข อ ง หั ว ใ จ ท่ี ส่ ง ม า จ า ก อุ ป ก ร ณ์ ส ว ม ใ ส่ ด้ ว ย ก า ร สั่ ง ง า น แ ล ะ ป ร ะ ม ว ล ผ ่ า น ตั ว ป ร ะ ม ว ล ผ ล ห ลั ก  (บ อ ร์ ด  Arduino Uno)    
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ชุ ด ห น่ ว ย ค ว า ม จ้ า ข น า ด เ ล็ ก  (Micro SD card Module) เ ป็ น อุ ป ก ร ณ์ ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร อ่ า น / เ ขี ย น  ข้ อ มู ล ป ริ ม า ณ ม า ก ท่ี  EEPROM  

ไมส่ามารถเก็บได้หมด ส้าหรับบันทึกข้อมูลจ้านวนมากขณะนอนหลั บลงบน SD การ์ด ได้แก่ การเคลื่อนไหว อัตราการเต้ น

ของหัวใจ อุณหภูมิ และความชื นลง เพื่อน้าไปวเิคราะห์ผลแบบเวลาจริ งด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ตอ่ไป 

 

                   
        (ก)                                                        (ข) 

ภาพที ่2 ก. ชุดเซนเซอร์ชีวการ แพทยส์้าหรับตรวจสอบลักษณ ะทางกายภาพและแผ นภาพแสดงการท้างานของระบบ 

ข. ชุดวัดอัตรากา รเตน้ของหัวใ จแบบสวมใส่ 
 

อัลกอริทึม 

เ มื่ อ ร ะ บ บ เ ร่ิ ม ก า ร ท้ า ง า น  อุ ป ก ร ณ์ จ ะ ท้ า ก า ร ป รั บ ค่ า ใ ห้ พ ร้ อ ม ท้ า ก า ร ท ด ส อ บ  จ า ก นั น ท้ า ก า ร รั บ ค่ า จ า ก ก า ร

เคลื่ อนไหวของร่ างกาย ค่ าอั ตราการเต้ นของหั วใจ และค่ าอุ ณหภู มิ และความชื นของห้องนอนมาเก็ บบั นทึ กไว้ พร้ อมกับท้า

การวิ เคราะห์ แบบบล็ อก เมื่ อไม่ มี การเคลื่ อนไหวตามระยะเวลาท่ี ก้ าหนด ระบบจะเปลี่ ยนแปลงสถานะของการนอน หลั บ 

จา กระยะที่  1 ไประยะที่  2, 3 , 4 ตามล้ าดั บ แต่ ถ้ ามี การขยั บระบบจะ ท้ าการเปลี่ ยนแปลงสถานะของการนอนหลั บไปยั ง

ระยะที่  2 และรอเวลาท่ี ไ ม่ มี การเ คลื่ อนไ หวอี กค รั งแล้ วจึ งเ ปลี่ ย นสถา นะขอ งกา รนอ นหลั บไ ปยั งระ ยะท่ี  3  และ 4 ต่ อไป  

โดยระบบจะมี การท้ างานเช่ นนี จนกระทั่ งผ ู้ ทดสอบกดปุ่ มหยุ ดเคร่ื อง ระบบจะท้ าการประมวลผ ลขั นสุ ดท้ ายและแส ดงผ ล

การวเิคราะห์แบบบล็อกบนจอภาพของชุดอุ ปกรณ์ 

 ส้าหรับระยะเวลาท่ีท้ากา รวเิคราะห์ ใ นการเร่ิมระบบครั งแรกจ ะเร่ิมท่ีระยะที่ 1 หากมีการเคลื่อนไหว

ภ า ย ใ น  5  น า ที จ ะ ไ ม่ มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ถ า น ะ  แ ต่ ถ้ า ห า ก ไ ม่ มี ก า ร ข ยั บ ตั ว จ ะ เ ข้ า สู่ ร ะ ย ะ ท่ี  2  แ ล ะ ถ้ า อ ยู่ ใ น ร ะ ย ะ ท่ี  2   

โ ดยไม่มีการขยับอกี 5  นาทจีะ เข้าสูร่ะยะที่ 3  ซ ึ่งถ้าไม่มกีารขยับอกี 10 นาท ีระบบจะ เข้าสูร่ะยะที่ 4  

 ใ น ก ร ณี ท่ี ผ ่ า น ร ะ ย ะ ท่ี  1  แ ต่ มี ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ใ น ร ะ ย ะ ท่ี  2  ร ะ บ บ ค ง อ ยู่ ใ น ร ะ ย ะ ท่ี  2  เ ป็ น เ ว ล า  1 0  น า ที  

หากไ มม่กีารขยับจะ เข้าสูร่ะยะที่ 3  แล้วจึงจะเข้าสูร่ะยะที่ 4 ใ นอีก 10 นาทีถัดไปเมื่อไม่มกีารขยับตัว 

 แ ต่ ถ้ า มี ก า ร เ ข้ า สู่ ร ะ ย ะ ท่ี  4  ม า ค รั ง ห นึ่ ง แ ล้ ว  จ ะ มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง เ ว ล า ใ น แ ต่ ล ะ ร ะ ย ะ อี ก ค รั ง  คื อ  

จะ อยู่ ใ นระยะที่  2 5  นาที  หา ก ไ ม่ มี การขยั บจะ เข้ าสู่ ระยะที่  3  และถ้ าอยู่ ใ นระยะที่  3  เป็ นเวลา 15 นาที โ ดยไม่ มี การขยั บ 

ระบบจะเข้าสู่ระยะท่ี 4 

 ส่วนค่าตา่ง ๆ ท่ีท้าการบันทึกลงใน Micro SD card เมื่อน้าไปเปิ ดในโปรแกรมวิ เคราะห์ผลในคอมพวิเตอร์

แล้วท้าการวิ เคราะห์ ผล ระบบจะท้าการค้ านวณค่ าร้ อยละการนอนในแต่ ละระยะ จากนั นจะค้านวณค่ าร้ อยละประสิ ทธิ ภาพ

การนอนหลั บ รวมถึ งค่ าเฉลี่ ยของอุ ณหภู มิ ห้ องและค่ าเฉลี่ ยของความชื นห้ อง สุ ดท้ ายจะระบบจะให้ ค้ าแนะน้ าในการนอน

หลับของบุคคลนั น ๆ ตามค่าท่ีเก็บบันทึกไว้ 
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พารามเิตอร ์

ใ น ก า ร ต ร ว จ วั ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร น อ น ห ลั บ นี จ ะ ใ ช้ ก า ร ข ยั บ ข อ ง ร่ า ง ก า ย เ ป็ น ตั ว ชี วั ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ถ้ า ห า ก

ร่างกายมกีารขยับนั่น หมา ยควา มวา่ ร่างก าย อยู่ใน ท่า นอ นท่ีไ มส่ บาย ซึ่งการขยับตัวจะตรวจ จับจาก การ สั่นส ะเ ทือ น ข อ ง

เ ตี ย ง แ ล ะ ก า ร ใ ช้ รั ง สี อิ น ฟ า เ ร ด ใ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ข อ ง ร่ า ง ก า ย  แ ล ะ มี ก า ร ต ร ว จ จั บ อุ ณ ห ภู มิ ห้ อ ง  ค ว า ม ชื น

ห้ อ ง แ ล ะ อั ต ร า ก า ร เ ต้ น หั ว ใ จ  น้ า ม า ช่ ว ย ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร น อ น ห ลั บ ใ น โ ป ร แ ก ร ม วิ เ ค ร า ะ ห์ ใ น เ ค ร่ื อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์   

แลว้น้าค่าเหลา่นี มาชว่ยวเิคราะห์สุขภาพการนอน 
 

ตารางที ่1 ค่าพารามิเตอร์ท่ีน้ามาใ ชใ้ นการตรวจสอบ 

อุปกรณ์ตรวจจับ ค่าที่ตรวจสอบ การน ามาใช ้

PIR Motion Sensor การเคลื่อนไหวของร่างกาย วเิคราะห์ประสิทธิภาพการนอนหลับ 

Vibration Sensor การเคลื่อนไหวของร่างกาย วเิคราะห์ประสิทธิภาพการนอนหลับ 

DHT22 อุณหภูมแิละความชื นห้อง ชว่ยวเิคราะห์ประสิทธิภาพการนอนหลับ 

Pulse Oximeter Sensor อัตรากา รเตน้ของหัวใจ ชว่ยวเิคราะห์ประสิทธิภาพการนอนหลับ 
 

จ า ก ต า ร า ง ท่ี  1  ใ น ก า ร ห า ค่ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ข อ ง ร่ า ง ก า ย นั น เ ป็ น พ า ร า มิ เ ต อ ร์ ห ลั ก ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร 

ห า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร น อ น ห ลั บ  ส่ ว น อุ ณ ห ภู มิ ห้ อ ง  ค ว า ม ชื น ห้ อ ง  แ ล ะ อั ต ร า ก า ร เ ต้ น ข อ ง หั ว ใ จ นั น จ ะ น้ า ม า ป ร ะ ก อ บ 

การวเิคราะห์ อุณหภูมิหอ้งท่ีสูงเกินไปหรื อต่้าเกินไปจะส่งผลต่ อการนอนหลั บ ท้าให้ การนอนไมส่บาย เกินการขยับตัวเวลา

น อ น  ห้ อ ง น อ น ท่ี มี ค ว า ม ชื น ท่ี ต่้ า เ กิ น ไ ป ก็ ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร น อ น ห ลั บ เ ช่ น กั น  เ พ ร า ะ ท้ า ใ ห้ ก า ร น อ น ไ ม่ ดี  ส่ ว น อั ต ร า ก า ร เ ต้ น 

ของหัวใจ เมื่อมกีารนอนหลับค่าจะต่้าลง ท้าให้ทราบได้ว่าในขณะนี มีการนอนหลับหรือไม่ 

พ า ร า มิ เ ต อ ร์ เ ห ล่ า นี จ ะ ถู ก น้ า ม า เ ป รี ย บ เ ที ย บ ใ น โ ป ร แ ก ร ม วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร น อ น ห ลั บ ใ น เ ค ร่ื อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ โ ด ย มี 

การพล็ อตกราฟเพื่ อเปรี ยบเที ยบแล้ วตรวจสอบวา่สถานะของการนอนหลั บในช่ วงเวลานั นสอดคล้ องกับพารามเิตอร์ อื่ น ๆ  

หรื อไม่  ยกตั วอย่ างเช่ น ถ้ าหากอุ ณหภู มิ ห้ องสู งเกิ นไ ป การขยั บตั วขณะนอนหลั บจะมากขึ นเนื่ องจากการนอนท่ี ไม่ ส บา ย  

ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการนอนหลับลดต่้าลง 

 

การหาประสทิธิภาพ 

ในการหาประสิทธิ ภาพจะค้านวณจากชว่งเวลาท่ี นอนหลั บจริ ง ซึ่งตอ้งมกีารนอนหลับเข้าถึงระยะท่ี 4 ท่ีเป็นสัดส่ วน

กั บระยะเว ลา ตั ง แต่ น อน หลั บจ ริ ง ครั ง แ รกจ น ก ระทั่ งตื่ น น อน บ วกกั บ ร ะย ะ เ วล าที่ เกิ ดก า รขยั บ ตั ว ทั ง ห มด ขณ ะ นอ น ห ลั บ  

แล้วน้าค่าท่ีค้านวณได้มาคูณด้วยหนึ่งร้อยเพื่อหาค่าร้ อยละของประสิ ทธิ ภาพการนอนหลั บดังสมการ 

        ประสิทธิภาพการนอนหลับ =
ช่วงเว ลา นอนหลับจริง

ระ ยะ เวลา ตั งแต่นอนหลับจริงจนกระ ทั่งต่ืนนอน+ระ ยะเว ลาที่ขยับตัว ทั งหมด
 x 100 

 

การแสดงผล 

การแสดงผลผ ่านจอแอลซีดี ท่ีติ ดอยูก่ั บตั วอุ ปกรณ์ โดยแสดงสถานะของการนอนหลั บในปัจจุ บั น จ้านวนครั งท่ี มี

การขยั บตั ว เวลาปั จจ ุ บั น ค่ าความช ื นห้ องและค่ าอุ ณหภู มิ ห้ อง ส่ วนโปรแกรมวิ เคราะห์ จา กคอมพิ วเตอร์ จะ มี การแสดง

ก ร า ฟ ส ถ า น ะ ข อ ง ก า ร น อ น ห ลั บ  ก ร า ฟ อุ ณ ห ภู มิ ห้ อ ง  ก ร า ฟ ค ว า ม ชื น ห้ อ ง  แ ล ะ ก ร า ฟ อั ต ร า ก า ร เ ต้ น ข อ ง หั ว ใ จ  แ ล ะ มี 

การแสดงผลค้าแนะน้าในการนอนหลับรวมถึงปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่สุขภาพการนอนหลั บด้วย 
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การทดลองและผลการทดลอง 

   
ภาพที ่3 ตัวอยา่งกา รทดลองระบบตรวจสอบการนอนหลับ 

มี อาสาสมั ครเข้ าร่ วมการทดลองทั งหมด 5  คน เพศชาย 2 ค น และเพศหญิ ง 3  ค น อายุ เฉลี่ ย 21.8  ปี  ค ่ า  BMI 

เฉลี่ ยเท่ ากั บ 23.84 ก่ อนเร่ิ มการทดสอบ ผ ู้ ทดสอบจะต้ องติ ดตั งอุปกรณ์ ไว้ ขณะนอนหลั บ ติ ดตั งชุ ดเซนเซอร์ ชี วการแพทย์

ส้ าหรั บตรวจสอบลั กษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้ อม (ภาพท่ี  2 (ก)) ให้ มี ระยะห่ างจากผ ู้ ทดสอบประมาณ 75 -25 0 

เซนติ เมตร ให้  PIR Motion Sensor ตรงกั บบริ เวณหน้ าอกของผ ู้ ทดสอบ และสวมใส่ ชุ ดวั ดอั ตราการเต้ นของหัวใจไวท่ี้ ข้อมอื

ข้างซ้าย (ภาพท่ี 2 (ข)) กล้องอนิฟาเรดตรวจสอบการเคลื่ อนไหวจะถูกน้ามาตดิตั งเพื่ อบั นทึ กเคลื่ อนไหวขณะนอนหลั บและ

มาใชเ้ปรียบเทียบผลท่ีได้กั บระบบท่ี น้าเสนอ นอกจากนี แอพพลิเคชันตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพการนอ นบนโทรศั พท์ เคลื่ อนท่ี

ถูกมาใชต้รวจสอบความถูกตอ้งของโปรแกรมอกีด้ วย โดยท้าการตดิตั งอุปกรณ์ดังภาพท่ี 3 
 

ผลการทดลอง 

ตารางที ่2 ค่าประสิทธิภาพการนอนหลับท่ีได้จาก การทดลอง 

ผู้ทดลอง 

ประสทิธิภาพการนอนหลับ 

ระบบที่น าเสนอ 

(อุปกรณ์) 

แอพพลิเคชนั 

บนสมาร์ทโฟน 
ความแตกต่าง 

1 60.9% 81.0% 20.1% 

2 82.1% 83.0% 0.9% 

3 69.8% 77.0% 7.2% 

4 55.3% 48.0% 7.3% 

5 67.7% 93.0% 25.3% 
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ตารางที ่3 ค่าความถูกต้องของการตรวจจับการนอนหลับ 

ผู้ทดลอง ค่าความถูกต้อง 

ระบบที่น าเสนอ แอพพลิเคชนับนสมารท์โฟน 

TP TN FP FN TP TN FP FN 

1 58 1 54 22 35 10 145 45 

2 19 0 162 18 21 3 159 16 

3 20 0 149 16 21 8 141 15 

4 66 1 63 24 53 9 55 37 

5 21 0 184 3 12 10  174 92 

หมายเหตุ: TP คือ ก ล้องและระบบ(หรือแอพพลเิคชัน)สามารถจับการเคลื่อนไหวไ ด้ 

     TN คือ ระบบ(หรือแอพพลเิคชัน)สามารถจับการเคลื่อนไหวไ ด้แต่กล้องไ มส่ามารถจับได้ 

     FP คือ ก ล้องและระบบ(หรือแอพพลเิคชัน)ไ มส่ามารถจับการเคลื่อนไหวไ ด้ 

     FN คือ ระบบ(หรือแอพพลเิคชัน)ไ มส่ามารถจับการเคลื่อนไหวไ ด้แตก่ล้องสมามรถจ ับไ ด้ 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
ต า ร า ง ท่ี  2 แ ส ด ง ค่ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร น อ น ห ลั บ ท่ี ไ ด้ จ า ก ก า ร ท ด ล อ ง จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ด้ ว ย  ร ะ บ บ ท่ี น้ า เ ส น อ

แ ล ะ แ อ พ พ ลิ เ ค ชั น บ น ส ม า ร์ ท โ ฟ น  เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค่ า ท่ี ไ ด้ จ ะ เ ห็ น ว่ า มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง กั น  แ ล ะ มี ค่ า ใ ก ล้ เ คี ย ง กั น ข อ ง  

ผ ู้ ท ด ล อ ง ค นท่ี  2 อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต าม แอ พพ ลิ เ คชั นบ น ส มาร์ ท โ ฟ น ยัง ไ ม่ มกีา ร ยนื ยั งอ ย่ าง แน่ ชั ดถึ งกา ร ยอ ม รั บใ นป ร ะสิ ท ธิภาพ

ก า ร ท้ า ง า น เ นื่ อ ง จ า ก มี ก า ร ใ ช้ ตั ว ต ร ว จ จั บ เ พี ย ง ช นิ ด เ ดี ย ว  จึ ง ไ ด้ มี ก า ร ท ด ล อ ง เ พื่ อ ห า ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ใ น ก า ร ห า  

ค่ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก าร น อ น ห ลับ  จ า ก ผ ล กา ร ท ด ลอ ง แ สด ง ค่า คว าม ถู กต้ อ งท่ี ส า มา ร ถท้ า กา ร ต ร ว จจ ับ ก าร เ ค ลื่ อ นไ หว ของ

ร่ า ง ก า ย ขณะน อ นห ลับ ไ ด้ ต า ร า ง ท่ี  3  เ ป็ น ก า ร เ ป รี ยบเ ที ยบก า รเ ค ลื่อ นไห วท่ี สา มาร ถจ ั บไ ด้ จา กร ะบ บ กับ วิ ดีโอ ท่ีถ่ ายจาก

ก ล้ อ ง  ท้ า ก า ร บั น ทึ กเ พื่ อ ตร ว จส อ บก าร ข ยับข อ งร่ าง กา ย ร่ ว ม ถึ ง ก า รเ ป รี ย บ เ ที ย บ การ เ ค ลื่อ น ไ หว ข อง ร่ าง กาย ท่ี ส ามารถ

จับได้จาก แอพพลเิคชันของโ ทร ศัพ ท์เค ลื่อน ท่ีกั บวดิีโ อท่ีถ่า ยจากก ล้ องได้ ท้ากา ร บัน ทึกไว้ จา กผ ลการทดสอบท่ีได้ แ ส ด ง

ข้ า ง ต้ น  ส า ม า ร ถ ค้ า น ว ณ ค่ า ค ว า ม ไ ว เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ร ะ บ บ ไ ด้ เ ท่ า กั บ  6 8 . 0 5% แ ล ะ ค่ า ค ว า ม จ้ า เ พ า ะ เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ร ะ บ บ อ ยู่ ท่ี  

9 7 . 5 2% ส่ ว น ค่ า ค ว า ม ไ ว เ ฉ ลี่ ย ข อ ง แ อ พ พ ลิ เ ค ชั น เ ท่ า กั บ  5 3 . 5 3% แ ล ะ ค่ า ค ว า ม จ้ า เ พ า ะ เ ฉ ลี่ ย ข อ ง แ อ พ พ ลิ เ ค ชั น เ ท่ า กั บ 

9 3 . 3 7% พ บ ว่ า ค่ า ค ว า ม ไ ว แ ล ะ ค่า ค ว าม จ้ าเ พ า ะ ข อ งผ ู้ ท ด ส อ บ นั น มี ค่า ไ ม่ เ ท่ า กั น เ นื่ อ ง จ าก ก าร ต ร ว จ ส อ บ ก าร เ ค ลื่ อ น ไ หว

ของ PIR Motion Sensor และ Vibration Sensor ยังมีจุดบอดในการ ต รวจ จับก าร เ คลื่ อนไ หวใ นบ างจุ ด เมื่ อน้า มา เ ที ย บ กั บ

วิ ดี โ อ ก า ร น อ น ข อ ง ผ ู้ ท ด ส อ บ แ ต่ ล ะ ค น  แ ล ะ จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ จ ะ เ ห็ น ว่ า ค่ า คว า ม ไ วแ ล ะ ค่ าค ว า มจ้ า เ พ า ะข อ ง ร ะ บ บ มี ค่ าสูง

กว่าแอพพลเิคชัน ระบบตรวจสอบประสิท ธิภาพ กา รนอ นหลั บท่ี น้าเส นอสามา รถบ อกสภาวะก า รน อนหลั บไ ด้ 4 สภาวะ  

คื อ  1 )  Awake 2 )  Light Sleep 3 )  Medium Sleep แ ล ะ  4 )  Deep Sleep อุ ณ ห ภู มิ ห้ อ ง  แ ล ะ ค ว า ม ชื น ห้ อ ง เ ป็ น ตั ว ช่ ว ย ใ น 

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  แ ล้ ว น้ า ข้ อ มู ล พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง ผ ู้ ใ ช้ ใ น วั น นั น ๆ  เ ข้ า ม า ร่ ว ม ป ร ะ เ มิ น ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ท่ี อ อ ก แ บ บ ใ ห้

ส า ม า ร ถ ใ ห้ ค้ า แ น ะ น้ า เ กี่ ย ว กั บ สุ ข ภ า พ ก า ร น อ น ไ ด้ จ า ก ข้ อ มู ล ท่ี ไ ด้ รั บ จ า ก ก า ร ต ร ว จ จั บ ด้ ว ย เ ซ น เ ซ อ ร์  โ ด ย น้ า ม า

เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ แ อ พ พ ลิ เ ค ชั น บ น ส ม า ร์ ท โ ฟ น แ ล ะ ข้ อ มู ล ก า ร บั น ทึ ก ภ า พ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ข ณ ะ น ว น ห ลั บ ด้ ว ย ก ล้ อ ง อ น ฟ า เ ร ด 

เ พื่ อ ต ร ว จ ส อ บ ค่ า ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ข อ ง ร ะ บ บ  ร ะ บ บ ยั ง ต้ อ ง ก า ร พั ฒ น า เ พื่ อ ใ ห้ ร ะ บ บ ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ก า ร น อ น ใ ห้ มี 

ค ว า ม ถู กต้ อง ใ กล้เ คี ยง กับ การ ตร ว จสอ บ การ น อน หลั บ ใ นห้ อง ปฏิ บั ตกิา ร  ใ น อ น า คต การ ใ ช้ ข้อ มูล จา กอุ ป กร ณ์แล ะข้อมูล

จา กสิ่งแวดล้อมร่วมกับระบบอนิเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเข้าถึงผู้ใ ชไ้ ด้มากขึ น 



 
 

Proceedings  
317 

กิตติกรรมประกาศ 

 บ ท ค ว า ม นี ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก ก อ ง ทุ น วิ จั ย แ ล ะ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 

เอกสารอ้างอิง 

1. Alvika Gautam, Vinayak S. Naik, Archie Gupta, S.K. Sharma and Sriram K. An Smartphone-based Algorithm to 

Measure and Model Quantity of Sleep, Net Health Workshop, COMSNETS 2015; 2015. 

2. Alberto Zaffaroni, Brain Kent, Emer O’ Hare, Conor Heneghan, Patricia Boyle, Geraldine O’ Connell, Michael 

Pallin, Philip de Chazal and Walter T. McNicholas. Assessment of Sleep-disprdered breathing using a non-

contact bio-motion sensor, J. Sleep Res.; 2013, 22: 231-236. 

3. Yusuf A. Bhagat, Byunghun Choi, Do Yoon Kim, Jaegeol Cho, Ryan Black, Gregory H. Foster and Insoo Kim. Clinical 

Validatio of a Wrist actigraphy Mobile Health Device for Sleep Efficiency Analysis, 2014 Health Innovations and Point-

of Care Technologies Conference, Seatle, Washington USA, October 8-10; 2014, p.56-59. 

4. Ganesh Balakrishnan, Divya Burli, John R. Bruk, Edgar A. Lucas and Khosrow Behbehani. Comparison of a Sleep 

Quality Index between Normal and Obstructive Sleep Apnea Patients, Proceedings of the 2005 IEEE Engineering in 

Medicine and Biology 27th Annual Coference Shanghai, China, September 1-4; 2005, p.1154-1157. 

5. Daniel Austin, Zachary T. Beattie, Thomas Riley, Adriana M. Adami, Chad C. Hagen and Tamara L. Hayes. 

Unobstrusive Classification of Sleep and Wakefulness Using Load Cells under the Bed, 34th Annual International 

Conference of the IEEE EMBS San Diego, California USA, 28 August - 1 September; 2012, p.5254-5257. 

6. Zhenyu Chen, Mu Lin, Fanglin Chen, Nicholas D. Lane, Giuseppe Cardone, Rui Wang, Tianxing Li, Yiqiang Chen, 

Tanzeem Choudhury and Andrew T. Campbell. Unobstrusive Sleep Monitoring using Smartphones; 2013 7th 

International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare and Workshops, p.145-152. 

7. ผ า ณิ ต า  ช น ะ ม ณี, สุ นุ ต ต ร า  ต ะ บู น พ ง ศ์  แ ล ะ ถ น อ ม ศ รี  อิ น ท น น ท์ .  คุ ณ ภ า พ ก า ร น อ น ห ลั บ แ ล ะ ปั จ จั ย ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง ข อ ง

นักศกึษามหาวทิยาลัยใ นภาคใ ต.้ สงขลา: สงขลานครินทร์เวชสาร; 2549. 

8. สุดารัตน ์ชัยอาจ และพวงพยอม ปัญญา. การนอนไมห่ลับและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง. นนทบุรี: วารสารสภาการพยาบาล; 2548. 

9. มหาวทิยาลัยบูรพา. “การนอนหลับใ นผู้สูงอายุ. ไ ด้จาก: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/ 

files/5091217/chapter2.pdf. สบืค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 255 8 . 

10. ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม่ .  ก า ร น อ น ห ลั บ .  ไ ด้ จ า ก : http://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2551 /nuad0951ns_ch2.pdf. 

สบืค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 25 5 8 . 

11. จ า ก อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต, คุ ณ ภ า พ ก า ร น อ น ห ลั บ แ ล ะ ปั จ จั ย ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า , PSU Knowledge, เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ท่ี :  

http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2553/1751/7/265440_ch2.pdf. สบืค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 25 5 8 . 

12. จา กอินเตอร์เน็ต, Polysomnography ตรวจกา รนอนหลับ...เพื่อ หลับนี มีคุณภาพ, เข้าถึงได้ท่ี: 

http://leaderswellness.blogspot.com/2011/08 /polysomnography.html. สบืค้นเมื่อ 10 ตุล าคม 25 58 

http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2553/1751/7/265440_ch2.pdf.%20สืบค้นเมื่อ%2010%20ตุลาคม%202558


 
 

Proceedings  
318 

ผลของมุมอะซิมุธของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อการท างานของระบบประจุแบตเตอรี่ 

ด้วยเซลล์แสงอาทิตย ์

Impact of PV Module Azimuth Angles in Operation of PV Battery Charging System 

สมชาย กฤ ตพลวิวัฒน์1* และภูวดล กล ่้าเท พ 1  

Somchai Kritpolwiwattana1 and Poowadon Klomthep1 

 

บทคัดย่อ 
 

 ร ะ บ บ ป ร ะ จุ ไ ฟ ฟ้ า แ บ ต เ ต อ ร่ี ด้ ว ย เ ซ ล ล์ แ ส ง อ า ทิ ต ย์ ท่ี มุ ม อ ะ ซิ มุ ธ ข อ ง แ ผ ง เ ซ ล ล์ แ ส ง อ า ทิ ต ย์ เ ห ม า ะ ส ม ส้ า ห รั บ

จั ง ห วั ด พิ ษ ณุ โ ล ก  เ ป็ น ก า ร ติ ด ตั ง ร ะ บ บ ป ร ะ จุ ไ ฟ ฟ้ า แ บ ต เ ต อ ร่ี แ บ บ ต่ อ ต ร ง จ้ า น ว น  6 ร ะ บ บ  ใ ห้ มุ ม เ อี ย ง แ ผ ง เ ซ ล ล์

แ ส ง อ า ทิ ต ย์ จ า ก พ ื น ร า บ เ ท่ า กั บ  1 7  อ ง ศ า  แ ล ะ มุ ม อ ะ ซิ มุ ธ ไ ป ท า ง ทิ ศ ต ะ วั น ต ก เ ท่ า กั บ  0  1 5  3 0  4 5  6 0  แ ล ะ  7 5  อ ง ศ า  

ต า ม ล้ า ดั บ  จ ะ ไ ด้ ว่ าร ะบ บ ป ร ะ จุแบ ต เ ต อร่ี ด้ ว ยเซ ลล์ แ สง อา ทิ ตย์ ท่ี แ ผ งเ ซ ลล์ แส ง อา ทิ ตย์ หั นห น้ าไ ป ท า งทิ ศ ใ ต้  ( มุ ม อ ะ ซิ มุธ

เท่ากับ 0 องศา) เป็นระบบท่ีมีคา่เฉลี่ยของพลังงานไฟ ฟา้ที่สะสมใน แบต เตอ ร่ี รายวันสู งสุด  และ ผ ลการเปรียบเที ย บ กั บ

ก ร ณี ท่ี มุ ม เ อี ย ง จ า ก พ ื น ร า บ เ ท่ า กั น แ ล ะ  หั น ห น้ า ไ ป ท า ง ทิ ศ ต ะ วั น ต ก เ ฉี ย ง ใ ต้  โ ด ย มุ ม อ ะ ซิ มุ ธ เ ท่ า กั บ  7 5  อ ง ศ า  จ ะ ไ ด้ ว่ า 

ค่ า เ ฉ ลี่ ย ข อ งพ ลั งง าน ไ ฟ ฟ้ าที่ สะ สม ใ น แบ ต เ ต อ ร่ี ร าย วัน ป ร ะม าณ  8 0 . 1 %  เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ แ ผ งเ ซ ลล์ แส ง อา ทิ ตย์ ท่ี หั นห นา้ไ ป

ทางทศิใต ้

ค าส าคัญ: ระบบประจ ุแบตเตอร่ีดว้ยเซล ล์แสงอาทติย์,  มุมอะซ ิมุธ,  ค่าพลังงานไฟฟา้สะสม 

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 3 0 

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 8 0.1% compared with module facing south. 

Keywords: PV battery charging system, Azimuth, accumulated electric energy 
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บทน า 

จากปั ญหาโลกร้ อน  มลภาวะต่ อสิ่ งแวดล้ อมท่ี เพิ่ มขึ นเนื่ องจากการปล่ อยก๊ าซเรื อน กระจกจากการใช้ เชื อ เพลิ ง

ฟอสซิ ล ท้ าให้ มี การขั บเคลื่ อนเกี่ ยวกั บนโยบายและงานวิ จัยด้ านพลังงานหมุ นเวี ยนขึ นมาจ้านวนมากส้าหรั บใชเ้ป็ นเชื อเพลิ ง

ใ นอนาคต เมื่ อพิ จา รณาเ ปรี ย บ เที ย บ ระ หว่ า งพลั งง าน หมุ น เวี ยน ป ระ เ ภ ทต่ า ง ๆ จะ ไ ด้ ว่ าพลั งงานแส งอ าทิ ตย์ เป็ น แ ห ล่ ง

พลั งงานท่ี มี อยู่ ในทุ กพ ื นท่ี  และงานวิ จั ยด้ านพลั งงานแสงอาทิ ตย์ ท่ี ได้ รั บการรั บความสนใ จท่ั วโ ลก คื อ เซลล์ แส งอา ทิ ต ย์

เทคโนโลย ีด้านเซลล์แสงอาทิ ตยไ์ด้ รั บการพั ฒนาอยา่งรวดเร็ วในเวลาเพี ยงไมก่ี่ ปีท่ีผ่ านมา ซึ่งเกิดจากการลงทุ นโดยตรงของ

ก า ร พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต เ ซ ล ล์ แ ส ง อ า ทิ ต ย์  แ ล ะ ก า ร ด้ า เ นิ น ก า ร ขั น สู ง ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี ว ง จ ร ร ว ม  ( Integrated Circuit 

Technology) ซึ่งส่งผลท้าให้เพิ่มศักยภาพในการลดราคาและประสิทธิภาพการท้างานของเซลล์ แสงอาทิตยใ์ห้สูงขึ น ท้าให้เห็ น

ได้ชัดเจนวา่เซลล์แสงอาทิ ตยม์แีนวโน้ มท่ีจะกลายเป็ นแหล่ งพลั งงานท่ีส้าคัญในอนาคต [1]  

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ตั ง อ ยู่ ใ น บ ริ เ ว ณ ท่ี มี ป ริ ม า ณ พ ลั ง ง า น แ ส ง อ า ทิ ต ย์ ท่ี ดี ท่ี สุ ด แ ห่ ง ห นึ่ ง ข อ ง โ ล ก แ ล ะ มี จ้ า น ว น ชั่ ว โ ม ง ท่ี มี

แดดในแตล่ะวัน ยาวนานเพยีงพอต่อการใ ชง้าน แตเ่นื่องจากก ารโคจ รของโลกรอ บดว งอา ทิตย์ และกา รหมุน รอ บตั ว เ อ ง

ข อ ง โ ล ก  ส่ ง ผ ล ใ ห้ ป ริ ม า ณ พ ลั ง ง า น แ ส ง อ า ทิ ต ย์ แ ล ะ ต้ า แ ห น่ ง ข อ ง ด ว ง อ า ทิ ต ย์ เ ป็ น ฟั ง ก์ ชั น ข อ ง ตั ว แ ป ร ต่ า ง ๆ  ไ ด้ แ ก่  เ ว ล า   

วั น ท่ี ข อ ง ปี  แ ล ะ ค่ า อื่ น ๆ  [2] ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง ร ะ บ บ เ ซ ล ล์ แ ส ง อ า ทิ ต ย์ จ ะ ขึ น อ ยู่ กั บ มุ ม ท่ี ห มุ น  (orientation) ห รื อ มุ ม อ ะ ซิ มู ธ

แ ล ะ มุ ม เ อี ย ง  (tilt angle) ท่ี ท้ า กั บ พ ื น ร า บ  ดั ง นั น มุ ม อ ะ ซิมูธ แ ละ มุม เ อี ยง ขอ ง ผ ิวห น้ าแผ งเ ซล ล์แ สง อ าทิ ต ย ์ ท้ า ใ ห้ เ กิดการ

เปลี่ยนแปลงปริมาณของรังสีแสงอาทติย์ท่ีตกกระทบบนแผงเซลลแ์สงอาทติย์      

ใ นบางพ ื นท่ี ท่ี บา งช่ ว ง ฤดู ก าล มี ป ริ มาณ เ ม ฆม ากจ ะท้ าใ ห้ เกิ ดค วา มไม่ สม ดุ ล ระ หว่ าง คว าม เข้ ม รั งสี แ สง อ า ทิ ต ย์

ใ น ช่ ว ง เ ช้ า แ ล ะ ช่ ว ง เ ย็ น  ส่ ง ผ ล ใ ห้ มุ ม อ ะ ซิ มู ธ แ ล ะ มุ ม เ อี ย ง ข อ ง แ ผ ง เ ซ ล ล์ แ ส ง อ า ทิ ต ย์ ท่ี เ ห ม า ะ ส ม มี ค่ า เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ป  [ 3] 

วั ตถุ ประสงค์ อื่ น ๆ ของวิ ธี การรั บแสงอาทิ ตย์ คื อการติ ดตั งตั วรั บแสงอาทิ ตย์ ให้ มี ค่ ามุ มเอี ยงและมุ มท่ี หมุ นหรื อมุ มอะซิ มุ ธ 

ท่ีเหมาะสม ตลอดชว่งอายุการใช้ งาน ค่ามุมเหล่านี สามารถเลื อกค่าท่ี เหมาะสมเพื่ อให้ สามารถรั บค่ารังสีแสงอาทิ ตย์ รายปี

ไ ด้ สู ง สุ ด ห รื อ พ ลั ง ง า น แ ส ง อ า ทิ ต ย์ ร า ย วั น สู ง สุ ด ต ล อ ด ทั ง ปี   ตั ว รั บ รั ง สี แ ส ง อ า ทิ ต ย์ แ บ บ ติ ด ตั ง อ ยู่ กั บ ท่ี ไ ด้ รั บ ค ว า ม สน ใ จ  

เพื่อตดิตั งแทนระบบติ ดตามดวงอาทิตย์ เนื่ องจากช่ วยลดค่ าใชจ้่ายส่วนท่ีสูงเกิ น [4] ได้มีการศกึษาเพื่อหารู ปแบบการติ ดตั ง

ตัวรับแสงอาทิตยแ์บบอยูก่ั บท่ีท่ี เหมาะสมส้าหรับทุกพ ืนท่ีในโลก  

การติ ดตั งระบบประจุ ไ ฟฟ้ าแบตเตอร่ี ด้ วยเซลล์ แสงอาทิ ตย์ มั กใ ช้ เป็ นแหล่ งพลั งงานส้ า หรั บอุ ปกรณ์ ไ ฟฟ้ า ท่ี ท้ า 

การตดิตั งแบบโดดเดี่ ยวท่ั วไป เชน่ ระบบไฟแสงสวา่ง ระบบไฟสั ญญาณเตื อนภั ย ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เป็นตน้  ซึ่งบาง

พ ื นท่ี มี ข้ อจ้ ากั ดด้ านพ ื นท่ี ติ ดตั งและสภาพแวดล้ อม ได้ แก่  ต้ นไม้  อาคารสู งท่ี อยู่ ใกล้ เคี ยง ต้ าแหน่ งท่ี ติ ดตั งส้ าหรั บระบบท่ี

ติ ดตั งกั บอาคาร เป็ นต้ น ท้ าให้ ไม่ สามารถติ ดตั งแผงเซลล์ แสงอาทิ ตย์ ตามแบบท่ั วไ ปคื อ ส้ าหรั บพ ื นท่ี ในเขตซี กโลกเ หนื อ  

ให้ ท้ าการเอี ยงเท่ ากั บมุ มละติ จู ตของพ ื นท่ี นั น ๆ และหั นหน้ าไปทางทิ ศใต้  หรื อมุ มอะซิ มู ธของผ ิ วหน้ าแผงเซลล์ แสงอาทิ ตย์ 

มี ค่ าเป็ นศู นย์  ในงานวิ จั ยนี จึ งท้ าการศึ กษา ผลของมุ มอะซิ มุ ธของผ ิ วหน้ าแผงเซลล์ แสงอาทิ ตย์ ท่ี มี ผลต่ อค่ าพลั งงานไฟฟ้ า 

ท่ี ระบบสามารถ ป ระจ ุ ไ ฟฟ้ า แก่ แ บต เ ตอร่ี ไ ด้ รา ยวั น เพื่ อเป็ นแนวทา งใ น กา รติ ดตั ง ระ บ บ ป ระจ ุ ไ ฟฟ้ า แบ ต เต อร่ี ด้ วย เ ซ ล ล์

แสงอาทิตยท่ี์เหมาะสมตอ่ไป  
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

ระบบประจุ แบตเตอร่ี ด้ วยเซลล์ แสงอาทิ ตย์ ส้าหรั บงานวิ จัยนี  เป็ นระบบประจุ ไฟฟ้ าแบตเตอร่ี แบบต่ อตรง (Direct 

Coupling) ระหว่ างแผ งเซลล์ แสงอาทิ ตย์ กั บแบตเตอร่ี  มี ระบบทั งหมด 6 ชุ ด  ท้ ากา รติ ดตั งแผงเซลล์ แสงอาทิ ตย์ บนโครง

เหล็กท่ีให้มุมเอี ยงจากพ ื นดิ นของแผงเซลล์แสงอาทิ ตยทั์ ง 6 แผงมคี่าเท่ากั บ 17 องศา และหันให้มีมุมอะซิมุ ธค่าตา่ง ๆ กัน 

ขณะท้ าการทดสอบท้ าการวั ดข้ อมู ลต่ าง ๆ ได้ แก่  ค่ ารั งสี รวมในแนวระนาบ ค่ าแรงดั นไฟฟ้ าและกระแสไ ฟฟ้ าท่ี แบต เ ตอ ร่ี   

โดยท้าการวัดข้อมูลทุก ๆ 5 นาที ด้วยเคร่ืองบันทึกข้อมูลอัตโนมัต ิ รายละเอยีดของวัสดุอุปกรณ์ มรีายละเอยีดดังนี  

1. แผ งเซลล์แสงอาทติย์ 

แ ผ ง เ ซ ล ล์แ สง อา ทิ ตย์ ท่ี ใ ช้ เ ป็ นข อง บ ริ ษัท  Schutten ช นิ ด  ผ ลึ ก เ ดี่ ย ว   รุ่ น  STM6-40/36 ข น า ด ก้ าลั งไ ฟ ฟา้สูงสุด 

เ ท่ า กั บ  40 วั ต ต์  ค่ า แ ร ง ดั น ไ ฟ ฟ้ า ว ง จ ร เ ปิ ด  (Voc) เ ท่ า กั บ  21.6 โ ว ล ท์  ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ้ า ลั ด ว ง จ ร  (Isc) เ ท่ า กั บ  2.36 แ อ ม แ ป ร์  

จ้ า น ว น ทั ง ห ม ด  6 แ ผ ง  ซึ่ ง เ ป็ น แ ผ ง ใ ห ม่ ท่ี ผ ลิ ต พ ร้ อ ม กั น  ใ น ก า ร ท ด ล อ ง นี จ ะ ส ม มุ ติ ใ ห้ แ ผ ง เ ซ ล ล์ แ ส ง อ า ทิ ต ย์ ทั ง  6 แ ผ ง  

มคีุณสมบัตเิชงิไ ฟฟา้ใ กล้เคียงกัน เมื่อมอีุณหภูมเิซลล์และความเข้มรังสีแสงอาทติย์ตกกระทบเท่ากัน  

2. แบตเตอร่ี 

แ บ ต เ ต อ ร์ ร่ี ท่ี ใ ช้ ใ น ง า น วิ จั ย นี  เ ป็ น แ บ ต เ ต อ ร่ี ช นิ ด แ บ ต เ ต อ ร์ ร่ี เ ซ ล ล์ แ ห้ ง แ บ บ ต ะ กั่ ว แ ค ด เ มี ย ม  (Lead Cadmium)

ข น า ด ค ว า ม จุ ไ ฟ ฟ้ า เ ท่ า กั บ  12.0 แ อ ม แ ป ร์ - ชั่ ว โ ม ง  แ ร ง ดั น ไ ฟ ฟ้ า เ ท่ า กั บ  12 โ ว ล ท์  จ้ า น ว น  6 ลู ก  เ พื่ อ ท้ า ก า ร ป ร ะ จุ ไ ฟ ฟ้ า

แ บ บ ต่ อ ต ร ง กั บ แ ผ ง เ ซ ล ล์ แ ส ง อ า ทิ ต ย์   โ ด ย แ ผ ง เ ซ ล ล์ แ ส ง อ า ทิ ต ย์  1 แ ผ ง  จ ะ ท้ า ก า ร ป ร ะ จุ ไ ฟ ฟ้ า แ บ ต เ ต อ ร่ี  1 ลู ก  ใ น

ง า น วิ จั ย นี จ ะ มี ร ะ บ บ ป ร ะ จุ ไ ฟ ฟ้ า แ บ ต เ ต อ ร่ี ด้ ว ย เ ซ ล ล์ แ ส ง อ า ทิ ต ย์ จ้ า น ว น  6 ชุ ด  แ ล ะ แ บ ต เ ต อ ร่ี ท่ี ใ ช้ เ ป็ น แ บ ต เ ต อ ร่ี ใ ห ม่

เหมอืนกันทั งหมด จ ึงสมมุตใิ ห้แบตเตอร่ีมีคุณสมบัตเิชงิไ ฟฟา้เหมอืนกัน  

3. เครื่องบันทึกข้อมูลอัตโิ นมัติ 

เครื่ องบั น ทึ กข้ อมู ล ท่ี ใ ช้ ใ น ง าน วิ จั ย เป็ นเครื่ อ งบั น ทึ ก ข้ อ มู ลข อ ง บรั ษั ท WISCO Data Logger DL2200 ท้ าห น้ า ท่ี 

วั ดและบั นทึ กข้ อมู ลต่ าง ๆ  ไ ด้ แก่  ค่ ารั งสี แสงอาทิ ตย์ ในแนวราบ  ค่ าแรงดั นไฟฟ้ า และกระแสไฟฟ้ าของระบบประจ ุ ไฟฟ้ า

ด้ วยเซลล์ แสงอาทิ ตย์ ทั ง 6 ชุ ด โดยท้ าการวั ดทุ ก ๆ 5 นาที และบั นทึ กข้ อมู ลลงใน Memory Card จากนั นท้ าการย้ ายข้ อมูล

เพื่อแสดงผลด้วยเคร่ืองไมโครคอมพิ วเตอร์ 

4. ไ พรานอมิเตอร์ 

ไ พรานอมเิตอร์ท่ีใชใ้ นงานวิจัย เป็นของบริษัท Kipp&Zonen รุ่น CMP3 ชนิด thermopile เพื่อท้ากา รวัดรังสีรว ม

ใ นแนวราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 การตดิตั งแผงเซลล์แสงอาทติย์ท่ีมุมอะซ ิมูธค่าตา่ง  ๆ 
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การทดลองครั งนี ท้ากา รกา ร ทดล องท่ี จังหวั ดพิ ษณุโ ลก ซึ่งอยู่ต้าแหนง่ละตจิูดเ ท่ากั บ 17 องศาเหนอื  จ ึงท้ากา ร

ตดิตั งแผงเซลล์แสงอาทิตยโ์ ด ยให้มมีุม เ อยีงจากพื นระ นาบ เ ท่ากับ 17 องศา หรือเท่ากับละติจูดของจังหวั ดพิ ษณุโ ล ก ซึ่ ง

เ ป็ น ต้ า แ ห น่ ง ท่ี ติ ด ตั ง แ ผ ง เ ซ ล ล์ แ ส ง อ า ทิ ต ย์  แ ล ะ ใ ห้ มุ ม อ ะ ซิ มู ธ ข อ ง ด้ า น ห น้ า แ ผ ง เ ซ ล ล์ แ ส ง อ า ทิ ต ย์ เ อี ย ง จ า ก ทิ ศ ใ ต้ ไ ป ท า ง

ทิ ศ ต ะ วั น ต ก ท้ า มุ ม ต่ า ง ๆ  โ ด ย เ พิ่ ม มุ ม ค รั ง ล ะ  15 อ ง ศ า  คื อ ใ ห้ ท้ า มุ ม  0,  15,  30,  45,  60 แ ล ะ  75 อ ง ศ า  ภ า พ แ ส ด ง 

ก า ร ติ ด ตั ง แ ผ ง เ ซ ล ล์ แ ส ง อ า ทิ ต ย์ ส้ า ห รั บ ก า ร ท ด ส อ บ ภ า ค ส น า ม ดั ง ภ า พ ท่ี  1 แ ล ะ ไ ด อ ะ แ ก ร ม มุ ม ม อ ง ด้ า น บ น ข อ ง 

การก้าหนดมุมอะซิมุธของผิวด้านหนา้แผ งเซลล์แสงอาทติย์ แสดงดังภาพท่ี 2 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ไ ดอะแกรมมุมมองด้านบนของ การตดิตั งแผงเซลล์แสงอาทิตยใ์ ห้หันผิวดา้นหนา้ไ ปท่ีมุมอะซ ิมูธค่า ตา่ง ๆ 
 

ว ง จ ร ไ ฟ ฟ้ า ข อ ง ก า ร ท ด ล อ ง เ ป็ น ก า ร ต่ อ ว ง จ ร แ ผ ง เ ซ ล ล์ แ สง อ า ทิ ต ย์ เ พื่ อ ป ร ะ จุ ไ ฟ ฟา้ แ บ ต เ ต อ ร่ี แ บ บ ต่ อ ต ร ง  (Direct 

Coupling) โ ดยมีไดโ อดป้องกัน (Blocking Diode) ตอ่ทางขั วไฟฟา้บวกของแผงเซลลแ์สงอาทติย์ เพื่อป้องกันกระแสไฟฟา้

ไ ห ล ย้ อ น ก ลั บ เ ข้ า สู่ แ ผ ง เ ซล ล์ แ สง อ าทิ ต ย์ ใ น ช่ วง เ ว ล าที่ รั ง สี แ ส งอ า ทิ ต ย์ มคี่ าน้ อ ย   ใ น แ ต่ ล ะ วั น ข ณะ ท้ าก าร ป ร ะ จุ ไ ฟ ฟา้แก่

แบตเตอร่ีจะท้าก าร บัน ทึกค่ ารั งสีแ สง อาทิ ตย์ ร วมใน แน วร าบ  ค่าแรงดันไฟฟา้และก ระ แสไ ฟฟา้ ขอ งร ะบ บ ประ จุไ ฟ ฟ้ า แ ก่

แบตเตอร่ีดว้ยเซลล์แสงอาทติย์ทั ง 6 ชุด โ ดยท้ากา รเก็บขอ้มูลทุก  ๆ 5 นาที แสดงรายละเอยีดดังภาพท่ี 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงการต่อวงจรไ ฟฟา้ส้าหรับทดสอบระบบแตล่ะชุ ด 

 

ห ลั ง จ า ก ปร ะ จุไ ฟ ฟา้ เ สร็ จ ใ นแ ต่ ละวั น จะ ท้ า การ ต่ อ ขน าน แบ ต เ ตอ ร่ี ทุ กลู กเ ข้ าด้ วย กัน  แ ล ะ ท้ า ก า รจ่ าย ป ร ะจ ุไ ฟฟา้

โ ดยใชโ้ หลดชุดเดียวกัน ซ ึ่งจะท้าการหยุดจ่ายไฟเมื่อแรงดันไฟฟา้รวมของแบตเตอร่ีมีคา่เท่ากับ 11.5 โ วลท์ 
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จ า ก นั น ท้ า ก า ร ค้ า น ว ณ ค่ า พ ลั ง ง า น ไ ฟ ฟ้ า ร า ย ชั่ ว โ ม ง (𝐸ℎ ) จ า ก ผ ล บ ว ก ค่ า ก้ า ลั ง ไ ฟ ฟ้ า ท่ี เ ก็ บ ข้ อ มู ล ทุ ก ๆ  5 น า ที  

ใ นช่วงช่ัวโมงที่ตอ้งการหาค่า  จ ากนั นท้ากา รหารด้วย 12 ตามสมการ 
 

𝐸ℎ =
∑ 𝑃𝑖

12
𝑖=1

12
     (1) 

 

เมื่อ  𝐸ℎ  คือ ค ่าพลังงานไ ฟฟา้รายชั่วโ มง, Wh 

    𝑃𝑖   ค ือ ค ่าก้า ลัง ไฟฟา้ที่วัดท ุก ๆ  5 นาท ี,  W 
 

ผลการศึกษา 

 ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร ท้ า ง า น ข อ ง ร ะ บ บ ป ร ะ จุ แ บ ต เ ต อ ร่ี ด้ ว ย เ ซ ล ล์ แ ส ง อ า ทิ ต ย์ ท่ี ติ ด ตั ง ท่ี มุ ม อ ะ ซิ มู ธ ค่ า ต่ า ง  ๆ  กั น 

ไ ด้ผลการทดลองดังรายละเอยีดต่อไ ปนี  

จากผลการทดลองระบบประจุ แบตเตอร่ี ด้ วยเซลล์ แสงอาทิ ตย์ ท่ี เวลาใด ๆ  โดยใช้ ข้ อมู ลวั นท่ี  8 กุ มภาพั นธ์  พ.ศ. 2560 

ซึ่ งเป็ นวั นท่ี มี ลั กษณะท้ องฟ้ าแจ่ มใส โดยท้ าการเก็ บข้ อมู ลทุ ก  ๆ  5 นาที  กราฟแสดงความสั มพั นธ์ ระหว่ างแรงดั นไฟฟ้ าและ 

ค่ าความเข้ มรั งสี แสงอาทิ ตย์ ท่ี เวลาใด  ๆ  ดั งภาพท่ี  4  จะได้ ว่ า ระบบท่ี มุ มอะซิ มุ ธของแผงเซลล์ แสงอาทิ ตย์ เท่ ากั บ 0 องศา  

ท่ี แบตเตอร่ี จะมี ค่ าแรงดั นไฟฟ้ าในตอนเร่ิ มต้ นมากกว่ าระบบอื่ น ๆ จนกระท่ั งช่ วงบ่ ายท่ี แบตเตอร่ี ระบบท่ี มุ มอะซิ มุ ธของแผง

เซลล์แสงอาทิตยค์่าตา่ง ๆ จะมคี่าเพิ่มสูงขึ น โดยเรียงล้าดับจากระบบท่ีมีมุมอะซิมุธของแผงเซลล์แสงอาทิตยจ์ากนอ้ยไปมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ค่าแรงดันไฟฟา้ของระบบท่ีมุมอะซ ิมุธของแผงโ ซลา่รเ์ซลล์ค่าตา่งๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ค่ากระแสไฟฟ้าของระบบท่ีมุมอะซ ิมุธของแผงโ ซล่าร์เซลล์ค่าตา่ง  ๆ 
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กราฟแสดงความสัมพั นธ์ ระหว่ างกระแสไฟฟ้ าไฟฟ้ าและค่าความเข้ มรังสีแสงอาทิ ตย์ ท่ี เวลาใด ๆ ดังภาพท่ี 5 จะได้

วา่ ระบบท่ีมุมอะซิมุ ธของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เท่ากั บ 0 องศา ค ่ากระแสไฟฟา้ท่ี ประจุแบตเตอร่ีจะมคี่ามากในตอนเร่ิ มต้ น

เมื่ อเที ยบกั บระบบอื่ น ๆ ค่ ากระแสไฟฟ้ าจะมี ค่ าลด โดยเรี ยงล้ าดั บจากระบบท่ี มี มุ มอะซิ มุ ธของแผงเซลล์ แสงอาทิ ตย์ จา ก

น้ อยไ ปมาก  จ นกระทั่ งช่ วงบ่ ายท่ี แบตเตอร่ี ระบบท่ี มุ มอะซ ิ มุ ธของแผงโซล่ าร์ ท่ี มี ค่ ามุ มอะซิ มุ ธของแผ งเซลล์ แสงอาทิ ตย์

มากกว่ าจะมี กระแสไ ฟฟ้ าประจุ แบตเตอร่ี มากกว่ า แต่ มี ความแตกต่ างของกระแสประจุ แบตเตอร่ี ของ ระบบท่ี มุ มอะ ซิ มุ ธ 

ของแผงโซล่าร์คา่ตา่ง ๆ ไมสู่งมากนักเนื่องจากเป็นชว่งเวลาท่ีมีรังสีแสงอาทิตยค์่าค่อนข้างต่้าแสดงดังภาพท่ี 5 

เมื่ อน้ าค่ าเฉลี่ ยของก้ าลั งไฟฟ้ าจากข้ อมู ลทั ง 7 เดื อน มาค้ านวณค่ าพลั งงานไฟฟ้ ารายชั่ วโมง ตามสมการท่ี  1 และ

แสดงดั งภาพท่ี  6 ซึ่ งเป็ นค่ าเฉลี่ ยของพลั งงานไฟฟ้ า รท่ี ปร ะจ ุ แก่ แบต เ ตอร่ี ท่ี แต่ ละ ชั่ วโม ง ของระบบประจ ุ แบต เตอ ร่ี ด้ ว ย

เซลล์แสงอาทิตยท่ี์มุมอะซิมุธของแผงเซลล์แสงอาทิตยค์่าตา่ง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ค่าเฉลี่ยพลังงานไ ฟฟา้รายชั่วโ มงของระบบท่ีมุมอะซ ิมุธของแผงเซลล์แสงอาทติย์คา่ตา่ง  ๆ 
 

จ า กภาพท่ี 6 จะ ไ ด้วา่ระบบท่ีมีมุมอะซ ิมุธของ แผงเซล ล์แสง อาทิ ตย์ เท่ากั บ 0 องศา จะ ไ ด้คา่เฉลี่ยพลังงานไฟ ฟ้ า

รายช่ัวโมงสูงสุด โ ดยจะมีความแตกตา่งกันมากใ นช่วงเชา้ และเร่ิมมคีวามแตกตา่งน้อยลงใ นช่วงบ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 7 ค่าเฉลี่ยพลังงานไ ฟฟา้สะสมของระบบท่ีมุมอะซ ิมุธของแผงเซลล์แสงอาทิตย์คา่ต่าง  ๆ 
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จากภาพท่ี  7 ผลการเปรี ยบค่ าเฉลี่ ยพลั งงานไ ฟฟ้ าที่ สะสมในแบตเตอร่ี ใ นแต่ ละชั่ วโมงของหนึ่ งวั นส้ าหรั บ ระ บ บ

ประจ ุ แบตเ ตอ ร่ี ด้ วย เซ ลล์ แส งอ าทิ ตย์ ท่ี มุ ม อะซิ มุ ธ ขอ งแผ ง เซ ลล์ แ สง อา ทิ ต ย์ ค่ าต่ าง  ๆ จะ ไ ด้ ว่ าระบบท่ี มี มุ ม อะซิ มุ ธ ข อ ง 

แ ผ ง เ ซ ล ล์ แ ส ง อ า ทิ ต ย์ เ ท่ า กั บ  0  อ ง ศ า  จ ะ มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย พ ลั ง ง า น ไ ฟ ฟ้ า ส ะ ส ม ท่ี เ ว ล า ต่ า ง  ๆ  สู ง สุ ด ต ล อ ด ทั ง วั น  น้ า ค่ า เ ฉ ลี่ ย

พลั งงานไฟฟ้ าสะสมมาท้ าการค้ านวณเพื่ อหาค่ าร้ อยละของพลั งงานท่ี ระบบสะสมได้  โดยให้ ค่ าเฉลี่ ยพลั งงานไฟฟ้ าสะสม

รายวันของระบบท่ีมีมุ มอะซิมุ ธของแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์ เท่ ากับ 0 องศา มีค่าเป็น 100% จะไดร้้อยละของค่าเฉลี่ยพลั งงาน

ร า ย วั น ข อ ง ร ะ บ บ ท่ี มุ ม อ ะ ซิ มุ ธ ข อ ง แ ผ ง เ ซ ล ล์ แ ส ง อ า ทิ ต ย์ ค่ า ต่ า ง  ๆ  แ ส ด ง ดั ง ภ า พ ท่ี  8  ซึ่ ง จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า ถ้ า ใ ห้ อ ะ ซิ มุ ธ ข อ ง 

แผงเซลล์แสงอาทิ ตยห์ั นไปทางทิ ศตะวั นตกจะท้ าให้พลั งงานรายวั นท่ี ระบบประจุไฟฟา้แก่ แบตเตอร่ีมีค่ าลดต่้ าลง โดยจะมี 

ค่าลดเหลอืร้อยละ 80.1 เมื่อท้าการตดิตั งแผงเซลล์แสงอาทิตยท่ี์มุ มอะซิมุธของแผงเซลล์แสงอาทิตยเ์ท่ ากับ 75 องศา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 ร้อยละของค่าเฉลี่ยพลังงานรายวันของระบบท่ีมุมอะซ ิมุธของแผงเซลล์แสงอาทติย์คา่ต่าง  ๆ 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ร ะ บ บ ป ร ะ จุ ไ ฟ ฟ้ า แ บ ต เ ต อ ร่ี ด้ ว ย เ ซ ล ล์ แ ส ง อ า ทิ ต ย์ แ บ บ มี ก า ร ติ ด ตั ง แ ผ ง เ ซ ล ล์ แ ส ง อ า ทิ ต ย์ ท่ี มุ ม 

อะซิ มุ ธค่ าต่ าง ๆ จะได้ ว่ า ระบบประจุ ไฟฟ้ าแบตเตอร่ี ด้ วยเซลล์ แสงอาทิ ตย์ ส้ าหรั บจั งหวั ดพิ ษณุ โลกจะได้ วา่ระบบท่ี ติ ดตั ง

โ ดยให้ มุ มเอี ยงจากพื นราบ เท่ ากั บ 17 องศา (เท่ ากั บมุ มละติ จู ดของจั งหวั ดพิ ษณุ โ ลก ) หั นหน้ าไ ปทางทิ ศใต้  (มุ ม อะซิ มุ ธ

เท่ ากั บ 0 องศา) เป็ นระบบท่ี มี ค่ าเฉลี่ ยของพลั งงานไ ฟฟ้ าที่ สะสมใ นแบตเตอร่ี รายวั นสู งสุ ด  เมื่ อเที ยบกั บกรณี ท่ี มุ ม เ อี ย ง

จากพ ื นราบเท่ ากั บ 17 องศา หั นหน้ าไปทางทิ ศตะวั นเฉี ยงใต้  โดยมุ มอะซิ มุ ธเท่ ากั บ 75 องศา จะได้ ค่ าเฉลี่ ยของพลั ง งา น

ไ ฟ ฟ้ า ท่ี ส ะ ส ม ใ น แ บ ต เ ต อ ร่ี ร า ย วั น ป ร ะ ม า ณ  80.1% ข อ ง ค่ า สู ง สุ ด  ซึ่ ง จ า ก ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง จ ะ ไ ด้ ว่ า แ ผ ง เ ซ ล ล์ แ ส ง อ า ทิ ต ย์ 

มี ค่ าแรงดั นไฟฟ้ าวงจรเปิ ด (Voc) ค่ อนข้ างสู ง เมื่ อเที ยบกั บแรงดั นไฟฟ้ าของแบตเตอร่ี   ท้ าให้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ สามารถ

ประจุแบตเตอร่ีได้ไมแ่ตกตา่งกันมากนักแมจ้ะตดิตั งท่ีมุ มอะซิมุธของแผงเซลล์ แสงอาทิตย์ ท่ีแตกตา่งกัน 
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การออกแบบเครื่องล้างผักและผลไม้ระบบน้ าวนด้วยน้ าโอโซน 

The design of washing fruits and vegetable machine with recirculated aqueous ozone 
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Surintraporn Changchai1, Patcharaporn Inrirai1, Thawanrat Sumrit1 and Siripong Thanthong1 

 

บทคัดย่อ 
 

 งานวจิัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องล้างผัก และผ ลไม้ระบบน ้าวนดว้ยน ้าโ อโซ น และทดสอบ

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ล้ า งข อ งเ ค ร่ื อ ง ใ น ป ริ ม าณ น ้า  4  ลิ ต ร  แ ล ะ ล้ า ง เ ป็ น เ ว ล า 5  1 0  แ ล ะ  1 5  น า ที  โ ด ย ใ ช้ ตั ว อ ย่ า ง ท ดส อบคือ 

มะเขือเทศและองุน่ จา กนั นน้าตัวอยา่งที่ผ ่านการล้างมาวเิค ราะห์ ตรวจ หาป ริมาณสา รเค มตีกค้าง ทั งท่ีผ่า นการล้า ง แ ล ะ

ไ ม่ ผ ่ า น ก า ร ล้ า ง  ด้ ว ย ชุ ด ท ด ส อ บ ย า ฆ่ า แ ม ล ง - ส า ร พิ ษ ต ก ค้ า ง  (GT pesticide test kit) ก ลุ่ ม ฟ อ ส เ ฟ ต  ค า ร์ บ อ เ ม ต  ผ ล ก า ร

ท ด ส อ บ พ บ ว่ า  ตั ว อ ย่ า ง ม ะ เ ขื อ เ ท ศ แ ล ะ อ งุ่ น ท่ี ผ ่ า น ก า ร ล้ า ง มี ป ริ ม า ณ ส า ร เ ค มี ต ก ค้ า ง ใ น ร ะ ดั บ ท่ี ป ล อ ด ภั ย ตั ง แ ต่ ก า ร ล้ า งท่ี

เ ว ล า  5  น า ที  แ ล ะ ก า ร ล้ า ง ด้ ว ย เ ค ร่ื อ ง ล้ า ง ผ ั ก แ ล ะ ผ ล ไ ม้ ด้ ว ย น ้ า โ อ โ ซ น ไ ม่ มี ผ ล ต่ อ ค่ า ค ว า ม แ น่ น เ นื อ ข อ ง ตั ว อ ย่ า ง  อ ย่ า ง มี

นัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05 ) ยกเว้นการลา้งองุน่ท่ีเวลา 15 นาที ท้าใ ห้คา่ความแน่นเนื อลดลงอยา่งมีนัยส้าคัญทางสถิต ิ

(p≤0.05 )  

ค าส าคัญ: การลา้งผ ักและผ ลไม้, สารเคมีตกค้าง, โ อโซ น 

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 1 5  minutes was significant 

decreased in firmness (p≤0.05 ).  

Keywords: washing fruits and vegetable, chemical residue, ozone 
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บทน า 

ก า ร บ ริ โ ภ ค ผ ั ก แ ล ะ ผ ล ไ ม้ ส่ ว น ใ ห ญ่  นิ ย ม รั บ ป ร ะ ท า น แ บ บ ผ ล ส ด  เ พ ร า ะ อุ ด ม ไ ป ด้ ว ย วิ ต า มิ น  ก า ก ใ ย อ า ห า ร  ท่ี มี

คุ ณ ป ร ะ โ ย ช น์ ห ล า ก ห ล า ย ช นิ ด  ไ ด้ รั บ ร ส ช า ติ แ ล ะ ค ว า ม ส ด ใ ห ม่  ส่ ง ผ ล ใ ห้ มี สุ ข ภ า พ ท่ี ดี  แ ต่ ใ น ท า ง ต ร ง กั น ข้ า ม ห า ก ผ ั ก แ ล ะ

ผ ล ไ ม้ ส ด มี ส าร ป น เ ป้ื อ น ท่ี เ ป็ น อั น ต ร าย  ท้ า ใ ห้ เ ป็ น โ ท ษ ต่ อ ผ ู้ บ ริ โ ภค  ส่ ง ผ ล ต่ อ สุ ข ภ า พ แล ะ สุข อ น ามั ย ท่ี ดี  ดั ง นั น ก า ร ล้ า งท้า

ค ว า ม ส ะ อ า ด ผ ั ก แ ล ะ ผ ล ไ ม้ ก่ อ น น้ า ม า บ ริ โ ภ ค ผ ล ส ด จึ ง เ ป็ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ท่ี ส้ า คั ญ  ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี วิ ธี ก า ร ล้ า ง ผ ั ก แ ล ะ ผ ล ไ ม้

ห ล า ก ห ล า ย รู ป แ บ บ  เ ช่ น  ก า ร แ ช่ ด้ ว ย ด่ า ง ทั บ ทิ ม น า น  1 0 - 1 5  น า ที  ใ น น ้ า  1 0  ลิ ต ร  จ ะ ส า ม า ร ถ ล ด ส า ร เ ค มี ต ก ค้ า ง ไ ด้

ป ร ะ ม า ณ  4 7  เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  [1] แ ต่ ก า ร ใ ช้ ด่ า ง ทั บ ทิ ม ป ริ ม า ณ ม า ก เ กิ น ไ ป อ า จ เ ป็ น อั น ต ร า ย ต่ อ ร ะ บ บ ท า ง เ ดิ น อ า ห า ร  แ ล ะ  

ไ อระเหยมีอันตรายระ บบ ทาง เดินหา ยใจ และกา รล้างดว้ยน ้าเปล่าแบ บน ้าไ ห ลผ่านเ ป็น วธีิ ท่ีงา่ยแ ละสะดวก สามารถล ด

ส า ร เ ค มี ต ก ค้ า ง ไ ด้ สู ง ถึ ง  6 0  เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  แ ต่ ข้ อ เ สี ย คื อ ใ ช้ น ้ า ป ริ ม า ณ ม า ก  เ พ ร า ะ จ ะ ต้ อ ง เ ปิ ด ใ ห้ น ้ า ไ ห ล ผ ่ า น น า น  2  น า ที   

ตอ่ผักหรอืผลไ ม ้ 1 ผ ล [2] จะ เห็นว่าขั นตอนการล้างแ บบ เดิม ดังกล่าวยังคงมีขอ้จ้ากัดใ นการล้างผัก แล ะผ ลไม้อ ยู ่ จึงได้

หาวิธีการล้างผัก และผ ลไม้ ใ ห้สามารถก้าจ ัดสารเคมีตกค้า งไ ด้มาก ท่ีสุ ดและ ชว่ ยลดก ารใ ชป้ ริม าณน ้า เพื่อให้การล้ า ง มี

ประสิทธิภาพสูงสุด ด้ว ยการใ ชโ้ อโซ น ซึ่งมีคุณสมบัตเิป็นสาร ออกซ ิ เด ชั่น ท่ี รุนแ รง สามารถละลายน ้าได้ดี สามารถใช้ไ ด้

อ ย่ า ง ป ล อ ด ภัย กับ อ าห าร  [3] แ ล ะ โ อ โ ซน ท่ี ละล าย ใ น น ้า จะ ส ลาย ไ ป ใ น เ วล า 2 0 - 3 0  น า ที  ห รื อ ส ล า ย ใ นส ภา วะ ท่ีอุ ณหภูมิ

ตั ง แ ต่  3 5  อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส  ส า ม า ร ถ ก้ า จั ด เ ชื อ แ บ ค ที เ รี ย  ไ ว รั ส  แ ล ะ ไ ข่ พ ย า ธิ  บ น พ ื น ผ ิ ว ผ ั ก แ ล ะ ผ ล ไ ม้ ไ ด้ ดีก ว่ า ส าร ค ล อ รีน

ห รื อ ส า ร อื่ น  ๆ  น อ ก จ า ก นั น โ อ โ ซ น ยั ง ช่ ว ย ล ด ป ริ ม า ณ ส า ร เ ค มี ต ก ค้ า ง จ า ก ย า ฆ่ า แ ม ล ง  เ ชื อ ร า  บ น ผ ิ ว ผ ั ก ผ ล ไ ม้ ไ ด้ อ ย่ า ง มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  โ ด ย ก ร ะ บ ว น ก า ร ล้ า ง ไ ม่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ส า ร ต ก ค้ า ง ใ น น ้ า ห รื อ ร ะ ค า ย เ คื อ ง ต่ อ ผ ู้ ใ ช้ ง า น  [4] ง า น วิ จั ย นี จึ ง ไ ด้

อ อ ก แ บ บ เ ค ร่ื อ ง ล้ า ง ผ ั ก แ ล ะ ผ ล ไ ม้ ร ะ บ บ น ้ า ว น ด้ ว ย น ้ า โ อ โ ซ น  แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ล้ า ง ด้ ว ย ก า ร ล ด ล ง ข อ ง

ปริมาณสารเคมีตกค้าง และค่าความแนน่เนื อ ของผักและผ ลไม้หลังลา้ง  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. การออกแบบเครื่องล้างด้วยน้ าโซนแบบระบบน้ าวน 

ออกแบบและสร้างเคร่ืองล้างระบบน ้าวนด้วยน ้าโอโซน ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ส่วนตน้ก้าลัง 

ส่ วนส่ งก้ าลั ง ส่ วนผลิ ตแก๊ สโ อโ ซน และถั งล้ าง โ ดยออกแ บ บใ ห้ เน้ น กา ร ใ ช้ ง าน ง่ า ย และท้ างานไ ด้ อย่ าง มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ  

โดยทดสอบการไหลวนของน ้า การปล่อยแก๊สโอโซน และปริมาณน ้าท่ีเหมาะสมในการล้างผ ัก 

2. การทดสอบการล้างของเครื่องล้างระบบน้ าวนด้วยน้ าโอโซน 

ห ลั ง จ า ก อ อ ก แ บ บ แล ะ สร้ า ง เ ครื่ อ ง ล้ าง ร ะ บ บ น ้า ว น ด้ว ย น ้ าโ อ โ ซน แ ล้ ว จ ะ ท้ า ก า ร ท ด ส อ บ กา ร ไ ห ล วน ข อ งน ้ ากับ

ป ริ ม า ณ น ้ า ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร ล้ า ง ผ ั ก แ ล ะ ผ ล ไ ม้ ใ ช้ ท ด ส อ บ คื อ  ม ะ เ ขื อ เ ท ศ  แ ล ะ อ งุ่ น  ใ น ป ริ ม า ณ  1  กิ โ ล ก รั ม 

และเมื่อได้ปริมาณน ้า ท่ีเหมาะ ส มน้า มาใ ช้ ทดส อ บเ วลาใ นก าร ล้าง ท่ี 5  10 และ 15 นาที จา กนั นประเมินประสิ ท ธิภ า พ ใ น

การลา้งของเครื่องด้ วยกา ร ทดส อบป ริมาณ สา รเค มตีกค้ างแล ะต รวจวั ดคุณ ภาพคา่ค วาม แนน่ เ นื อข อง ตัวอ ยา่ง หลั ง ล้ า ง

ด้วยเครื่องล้างระบบน ้าวนดว้ยน ้าโ อโซ น  

3. การทดสอบปรมิาณสารเคมีตกค้าง 

ทดสอบปริ มาณสารเคมี ตกค้ างด้ วย ชุ ดทดสอบยาฆ่ าแมลง -สารพิ ษตกค้ าง (GT pesticide test kit) กลุ่ มฟอสเฟต 

คาร์บอเมต และสารพษิอื่น ๆ ท้าการทดสอบกั บตัวอย่ างท่ีลา้ง 5 10 และ 15 นาที และตัวอยา่งท่ีไมไ่ด้ล้างด้ วยวธีิการสกั ด 

โดยมวีธีิการทดสอบคือ น้าตัวอยา่งมาบดหรือหั่นละเอี ยดจ้า นวน 5 กรัม เตมิน ้ายา Solvent-1 จ้านวน 5 ลบ.ซม. เขยา่และ

ทิ งไว ้15 นาที แล้วดูดของเหลวท่ีเป็นน ้ายาสกัดตัวอยา่งลงในหลอดแก้วจ้านวน 1 ลบ.ซม. แล้วเตมิน ้ายา Solvent-2 จ้านวน 

1  ล บ . ซ ม . จ า ก นั น น้ า ไ ป ร ะ เ ห ย ส า ร ใ ห้ ส่ ว น ท่ี แ ย ก ชั น ด้ า น ล่ า ง ร ะ เ ห ย ไ ป จ น ห ม ด  จ น ไ ด้ ส า ร ล ะ ล า ย เ พื่ อ น้ า ไ ป ต ร ว จ ส อ บ 
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สารตกค้ างด้ วยสารละลายของชุ ดทดสอบ GT 1-5 ซึ่ งจะต้ องน้ ามาเปรี ยบเที ยบกั บหลอดควบคุ มและหลอดตั ดสินโดยการ

ประเมิ นเปรี ยบเที ยบสี  หากสารละลายตั วอย่ างทดสอบมี สี เท่ ากั บหรื อใกล้ เคี ยงกั บหลอดควบคุ ม (สี เหลื องอ่ อน) แสดงว่ า

ตั วอย่ างปลอดภั ย (เครื่ องหมายถู ก) ไ ม่ มี สารเคมี ตกค้ าง แต่ หากสา รตั วอย่ างมี สี เข้ มใก ล้ เคี ยงกั บ หล อดตั ดสิ นแ ส ด ง ว่ า

ตัวอยา่งพบปริมาณสารเคมี ตกค้างอยูใ่นระดั บไมป่ลอดภั ยตอ่ผ ู้บริโภค (เคร่ืองหมายกากบาท)  

4. การทดสอบค่าความแน่นเนื้อ 

ทดสอบการวั ดความแน่ นเนื อด้ วยเครื่ อง TA.XTPlus Texture Analyzer โ ดยสุ่ มตั วอย่ างทดสอบ มะเ ขื อเทศ และ

องุ่ น อย่ างละ 5  ตั วอย่ าง ทดสอบแรงกด ใ ช้ หั ววั ดสแตนเลส รุ่ น P/100 ส้ าหรั บวั ดมะเขื อเท ศ และ P/5 0 ส้ าหรั บวั ด อ งุ่ น  

ใช้ ความเร็ วใ นการวั ด 2 มม./วิ นาที และก้ าหนดให้ ท้ าความเสี ยหาย 20 เปอร์ เซ็ นต์  แล้ วน้ าค่ าแรงกดสู งสุ ดท่ี วิ เคราะห์ ไ ด้

จา กโ ปรแกรม Texture Expert software (version 1.22) ไ ปท้ ากา รเปรี ยบเที ยบค่ าความแตกต่ างทางสถิ ติ แบบ LSD. (Least 

Significant Difference) ท่ี ร ะ ดั บ ค่ า ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น  0.05 โ ด ย เ ป รี ย บ เ ที ย บ ร ะ ห ว่ า ง ตั ว อ ย่ า ง ท่ี ผ ่ า น ก า ร ล้ า ง ด้ ว ย น ้ า โ อ โ ซ น กั บ

ตัวอยา่งควบคุมท่ีไมผ่ ่านการล้าง 
 

ผลการศึกษา 

 1. ผลการออกแบบเครื่องล้างด้วยน้ าโซนแบบระบบน้ าวน 

 เ ค ร่ื อ ง ล้ า ง ผ ั ก แ ล ะ ผ ล ไ ม้ ร ะ บ บ น ้ า ว น ด้ ว ย น ้ า โ อ โ ซ น  ดั ง ภ า พ ท่ี  1  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  1 )  ส่ ว น ต้ น ก้ า ลั ง  คื อ  ป๊ั ม ยี่ ห้ อ  

Mitsutakeshi รุ่ น  ZB-IDB3 5TK ข น า ด  1 "x1 "  ข น า ด ก้ า ลั ง  0 . 5  แ ร ง ม้ า  มี อั ต ร า ก า ร ไ ห ล  4 0  ลิ ต ร/ชั่ ว โ ม ง 2 )  ส่ ว น ส่ ง ก้ า ลั ง  

ใ ชท่้อน ้า PVC ขนาด 1 นิ ว ตอ่จากส่วนออกปั๊มด้านบนผ่านเวนจูร่ีท่ีต่อ เข้ากับ ท่อแก๊สโอโซ น เพื่อผสมเป็นน ้าโอโ ซน แลว้

ส่ ง ต่ อ เ ข้ า ถั ง ล้ า ง ด้า น บ น ต่ อ ท่ อ ยา ว ลง ม าต่ อ เ ข้ า กับ ข้ อ งอ  9 0  อ ง ศ า  หั น เ ข้ า ห า ตั ว ถั ง ล้า ง เ พื่ อส ร้ า งแ ร ง ดั น น ้า ใ ห้ เ กิ ดน ้ าวน

ใ น ถั ง  แ ล ะ ด้ า น ล่ า ง ข อ ง ถั ง ล้ า ง ต่ อ ท่ อ PVC ข น า ด  1  นิ ว  เ ข้ า ป๊ั ม ด้ า น ล่ า ง  เ พื่ อ ส ร้ า ง ร ะ บ บ น ้ า ว น  3 )  เ ค ร่ื อ ง ก้ า เ นิ ด โ อ โ ซ น 

ยี่ ห้ อ  PURIFIER รุ่ น  T-500T มี ก้ า ลั ง ก า ร ผ ลิ ต แ ก๊ ส โ อ โ ซ น 5 0 0  ม ก ./ชั่ ว โ ม ง  4 )  ถั ง ล้ า ง  PET ข น า ด  1 0  ลิ ต ร  ก้ น ถั ง เ จ า ะ รู

และตอ่ท่อปิดหมุนเปิดได้ส้าหรับการระบายน ้า 

 

ภาพที่ 1 เครื่องล้างผกัและผ ลไมร้ะบบน ้าวนดว้ยน ้า โ อโซ น 
 

 2. ผลการทดสอบการล้างของเครื่องล้างระบบน้ าวนด้วยน้ าโอโซน 

 การติ ดตั งป๊ั ม ขนาดก้ าลั ง 0.5 แรงม้ า สามารถส่ งก้ าลั งน ้ าแรงพอท่ี ท้ าให้ น ้ าในถั งล้ างหมุ นได้ คงท่ี อย่ างต่ อเนื่ อง  

ซึ่ งปริ มาณน ้ าใ นการล้ างส้ าหรั บระบ บน ้ าวน ขอ งเค ร่ื องล้ า งอยู่ ท่ี ปริ มา ณ 4 ลิ ตร เป็ นปริ มาณน ้ า เร่ิ มต้ นท่ี สา มาร ถ ท้ า ใ ห้

กระแสน ้าในถั งและตั วอย่ างท่ีน้ ามาล้างมลีั กษณะป่ั นป่ วน ดังภาพท่ี 2 ส่วนเคร่ื องผลิ ตแก๊สโอโซนสามารถผลิ ตแก๊สโอโซนได้

1 
2 

3 

4 
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อย่ างต่ อเนื่ อง แต่ เมื่ อเปิ ดเครื่ องล้ างนานเกิ น 10 นาที  น ้ าใ นถั งล้ างมี อุ ณหภู มิ สู งขึ นจากก ารท้ างานของป๊ั มน ้ า ซึ่ งส่ งผ ล 

ต่ ออั ตราการสลายตั วของแก๊ สโอโซน ท้ าให้ ปริ มาณแก๊ สโอโซนท่ี ละลายในน ้ าลดลง ซึ่ งอาจท้ าให้ ประสิ ทธิ ภาพการก้ าจ ั ด

สารเคมลีดลงตามไปด้ วย  

   

ภาพที่ 2 ลักษณะการลา้งองุน่และมะเขอืเทศภายในถัง 
 

 3. ผลการทดสอบปรมิาณสารเคมีตกค้าง 

 ผลการทดสอบปริ มาณสารเคมี ตกค้ างของสารสกั ดตั วอย่ างองุ่ นแล ะมะเขื อเทศ ดั งภาพท่ี  3 การเปรี ยบเที ย บสี

ของสารตั วอย่ าง กั บหลอดตั ดสิ นและหลอดควบคุ ม พบว่ า สี ของสารสกั ดตั วอย่ างมะเขื อเทศและองุ่ นท่ี ไม่ ได้ ล้ างมี สี เข้ ม

ก ว่ า ห ล อ ด ค ว บ คุ ม แ ล ะ ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ ห ล อ ด ตั ด สิ น  แ ส ด ง ว่ า มี ป ริ ม า ณ ส า ร เ ค มี ต ก ค้ า ง อ ยู่ ใ น เ ก ณ ฑ์ ไ ม่ ป ล อ ด ภั ย มี ป ริ ม า ณ

สารเคมี ตกค้ างสู ง ส่ วนสารสกั ดตั วอย่ างมะเขื อเทศและองุ่ นท่ี ผ ่ านการล้ าง 5  นาที  สี ของสารสกั ดตั วอย่ างเท่ ากั บหลอด

ควบคุ มอยู่ ในระดั บท่ี ปลอดภั ยไม่ พบสารเคมี ตกค้ าง แสดงว่ าเคร่ื องล้ างด้ วยน ้ าโอโซนสามารถก้ าจั ดสารเคมี ตกค้ างบนผ ิว

ของมะเขือเทศและองุ่นได้ ส่วนสารสกัดตัวอยา่งมะเขื อเทศและองุ่นท่ีผ่านการล้ าง 10 และ 15 นาที มขีองสารสกัดตัวอย่ าง

เข้ มกว่ าหลอดควบคุ มเล็ กน้ อย แต่ ยั งสี อ่ อนกว่ าหลอดตั ดสิ นมาก และยั งคงอยู่ ใ นระดั บท่ี ปลอดภั ย การล้ างตั วอย่ า งท่ี ใ ช้

เวลาล้ างนาน 10 และ 15 นาที  พบสารเคมี ตกค้ างปริ มาณท่ี มากกว่ าการล้ างท่ี 5 นาที  (มี สี เข้ มกว่ าเล็ กน้ อย ) อาจเกิ ดจาก

ปั ญหาอุ ณหภู มิ ของน ้ าที่ สู งขึ นจากก าร ท้ า งาน ขอ งป๊ั ม ท้ าใ ห้ ประสิ ทธิ ภาพ ใ นก ารก้ าจ ั ดส าร เ คมี ตกค้ างข อ งโ อโซ น ล ด ล ง 

เนื่องจากโอโซนสลายตัวในสภาวะอุณหภูมิตั งแต ่ 35 องศาเซลเซียส [4] 
 

 
ภาพที่ 3  ผ ลการทดสอบปริมาณสารเคมีตกค้าง 
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4. ผลการทดสอบคา่ความแนน่เนื้อ 

 ก า รวเิคราะห์คา่ความแน่นเนื อขององุ่นและมะเขือเ ทศ ท่ีผ่านการลา้ง วเิคราะห์จากก ารน้าค่าแรงกดสูงสุดขอ ง

แ ต่ ล ะ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ไ ป ท้ า ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค่ า ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ท า ง ส ถิ ต ร ะ ห ว่ า ง ตั ว อ ย่ า ง ท่ี ผ ่ า น ก า ร ล้ า ง ด้ ว ย น ้ า โ อ โ ซ น กั บ

ตัวอยา่งควบคุม ดังตารางที่ 1 พบวา่มะเขอืเทศท่ีไม่ผ่านการ ล้าง และผ ่านกา รล้างด้ วย เครื่ องล้างด้ วยน ้าโ อโซ นท่ี เวลา 5 

10 และ 15 นาที มคี่าความแนน่เนื อไม่ มคีวา มแ ตกต่ างกั น ทาง สถิติ อย่ างมี นั ยส้าคั ญ(p>0.05)  ส่วนในองุน่ท่ีไม่ผ่า น ก า ร

ล้ า ง แ ล ะ ผ ่ า น ก าร ล้ า ง เ ค ร่ื อ ง ล้า ง ด้ วย น ้ า โ อ โ ซน ท่ี เ ว ล า  5 แ ล ะ10 น า ที  มี ค่ า ค ว า ม แ น่ น เ นื อ ไ ม่ มี คว า ม แต ก ต่ าง กั น ท าง สถิติ

อ ย่ า ง มี นั ย ส้ า คั ญ  (p>0.05) แ ต่ อ งุ่ น ท่ี ผ ่ า น ก า ร ล้ า ง ท่ี เ ว ล า  15 น า ที  ค่ า ค ว า ม แ น่ น เ นื อ น้ อ ย ก ว่ า ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง อื่ น อ ย่ า ง มี

นัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05)  
 

ตารางที ่1 ค่าความแนน่เนื อของมะเขือเทศและองุ่ นท่ีผ่านการล้างด้วยเคร่ื องล้างด้วยน ้าโอโซนท่ีเวลา 5 10 และ 15 นาที 

กลุ่มตัวอย่าง Control 5 นาท ี 10 นาท ี 15 นาท ี

ค่าความแนน่เนื อ  

5.65±0.46 

 

5.55±0.64 

 

5.22±0.30 

 

5.57±0.38 มะเขือเทศ (kg)* 

ค่าความแนน่เนื อ  

1.94±0.16a 

 

1.91±0.10a  

 

1.90±0.25a  

 

1.3 4±0.05b องุน่ (kg) 

หมายเหตุ: a-b หมายถงึ ค่าท่ีบ่งบอกถึ งความแตกตา่งทางสถิตขิองขอ้มูลในแนวนอนท่ีระดับนัยส้าคัญ (p≤0.05) และ 

* หมายถงึ ก ลุ่มตัวอยา่งไ มม่คีวามแตกตา่งกันทางสถิต ิ 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ส ร้ า ง เ ค ร่ื อ ง ล้ า ง ผ ั ก แ ล ะ ผ ล ไ ม้ ร ะ บ บ น ้ า ว น ด้ ว ย น ้ า โ อ โ ซ น  ส า ม า ร ถ ล้ า ง แ ล ะ ก้ า จั ด ส า ร เ ค มี

ต ก ค้ า ง บ น ผ ิ ว ผ ั ก แ ล ะ ผ ล ไ ม้ ข อ ง ตั ว อ ย่ า ง ไ ด้  คื อ  ม ะ เ ขื อ เ ท ศ  แ ล ะ อ งุ่ น  โ ด ย ผ ล ท ด ส อ บ ตั ว อ ย่ า ง ม ะ เ ขื อ เ ท ศ แ ล ะ อ งุ่ น ท่ี ผ ่ า น

ก า ร ล้ า ง ด้ ว ย น ้ า โ อ โ ซ น แ บ บ ร ะ บ บ น ้ า ว น ใ น ป ริ ม า ณ น ้ า  4  ลิ ต ร  มี ค่ า ร ะ ดั บ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ตั ง แ ต่ ใ น ก า ร ล้ า ง ท่ี เ ว ล า  5  น า ที  

และไ มส่่งผลตอ่คา่ความแน่นเนื อของ ตัวอ ยา่งหลังกา รล้าง ยกเวน้ผัก และผ ลไม้บางชนิดท่ีเมื่อ แ ชน่ ้านา นแลว้จะ ท้า ใ ห้ ค่ า

ความแนน่เนื อเปลี่ยนแปลงไป เชน่ การลา้งองุน่ท่ีเวลานาน 15 นาที การแช่น ้าเวลานานท้าใ ห้องุ่นมคีวามแนน่เนื อล ด ล ง  

แ ล ะ อุ ณ ห ภู มิ ข อ ง น ้ า ท่ี สู ง ขึ น มี ผ ล ต่ อ อั ต ร า ก า ร ส ล า ย ตั ว ข อ ง แ ก๊ ส โ อ โ ซ น แ ล ะ ท้ า ใ ห้ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ก้ า จั ด ส า ร เ ค มี

ต ก ค้ า ง ล ด ลง ด้ วย  ดั ง นั น ห า ก มี ก าร พั ฒน าเ ค ร่ื อ งล้ าง ครั ง ต่ อ ไ ป จึง จ้า เ ป็ น ต้ อ งค้ านึ งถึ งติ ด ตั งร ะ บบ ห ล่ อเย็ น ใ ห้ กับ น ้ าก่อน

เ ข้ า เ ว น จู ร่ี เ พื่ อปรั บ อุ ณห ภูมิ น ้ าใ ห้ อยู่ ใ น สภ าว ะที่ เ หม าะ สม ใ น การ ล ะลา ยแ ก๊ส โ อ โ ซน แล ะเ พื่อ เ พิ่ มป ร ะสิ ท ธิ ภา พก ารก้าจัด

สารเคมีตกค้างบนผ ิวผ ักและผ ลไม้  
 

กิตติกรรมประกาศ 
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การศกึษาสมรรถนะอากาศยานไร้นักบินชนิดปีกแข็ง 

The study of fixed wing unmanned arial vehicle performance 
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บทคัดย่อ 

โครงการศึ กษาสมรรถนะอากาศยานไร้ นั กบิ นชนิ ดปี กแข็ ง มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อศึ กษาสมรรถนะทางการบิ นเพื่ อการใช้

งานถ่ายภาพนิ่งภาพและภาพเคลื่อนไหวจากมุมสูง อากาศยานท่ีใชท้้าการศกึษาสร้างจากพลาสตกิลูกฟูก ท่ออลูมเินยีมและโฟม 

มี ขนาดปีกกว้ าง 1.8 เมตร พ ื นท่ี ปี ก 0.27 ตารางเมตร ล้ าตั วยาวสุ ด 1.10 เมตร ใบพั ดชนิ ดไนลอนพลาสตกิ ขนาด 10 x 5.5 พิ ชญ์  

การบิ นเป็ นแบบกึ่ งอั ตโนมั ติ ควบคุ มด้ วยรี โมทคอนโทรล ขั บเคลื่ อนด้ วยมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง 16 โวลต์  ขนาด 950 รอบต่ อ

โวลต์  ต้ นก้ าลั งจากแบตเตอรี ขนาดแบตเตอร่ี ลิ เที ยม โพลิ เมอร์  ขนาด 5200 มิ ลลิ แอมป์ ชั่ วโมง แรงดั นไฟฟ้ า 16 โวลท์  จ้ านวน  

4 เซล ควบคุ มการบิ นด้ วยบอร์ ดคอนโทรล APM 2.6 ผลการทดสอบสมรรถนะสามารถบิ นได้ ไกลสู งสุ ดท่ี  1 กิ โลเมตร สามารถ

รั บส่ งสั ญญาณภาพได้ ไกลสู งสุ ด 500 เมตร เมื่ อเร่ งเคร่ื อง 100% จะมี รอบมอเตอร์ ท่ี  12,453 รอบต่ อนาที  ท้ าความเร็ วสู งสุ ด 

อยู่ ท่ี  104 กิ โลเมตรต่ อชั่ วโมงใช้ กระแสไฟฟ้ า 41.48 แอมแปร์ ต่ อชั่ วโมง บิ นได้ นาน 8 นาที  เปลี่ ยนโหมดการบิ นได้  3 แบบคื อ 

ควบคุมด้วยบุคคล กลับคืนจุดปล่อย RTL (Return to Lunch) บินอัตโนมัตติามจุดท่ีก้าหนด (Waypoint) 

ค าส าคัญ:  อากาศยานไ ร้นักบนิชนดิปีกแข็ง 

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 
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บทน า 

อ า ก า ศ ย า น ไ ร้ นั ก บิ น  UAV (Unmanned Aerial Vehicle)  รู้ จั ก กั น แ พ ร่ ห ล า ย ใ น ชื่ อ ว่ า  โ ด ร น  แ บ่ ง ไ ด้ ส อ ง แ บ บ คื อ  

แบบปี กแข็ ง(เคร่ื องบิ น) และแบบปี กหมุ น (เฮลิ คอปเตอร์ ) จุ ดประสงค์ เดิ มเพื่ อใช้ ใ นการทหาร โดยใช้ โดรนในการสอด แน ม

พ ื นท่ี ของข้ าศึ กตั งแต่ สมั ยสงครามโ ลก ครั งท่ี  2 เพื่ อลดความสู ญเสี ยชี วิ ตนั กบิ นเมื่ อถู กยิ งตก จนมาถึ งปั จจุ บั นเทคโ นโล ยี

ของโดรนได้ถูกพัฒนาขึ นให้สามารถใชไ้ด้ หลายรู ปแบบ นอกเหนอืจากยั งคงใชส้อดแนมข้าศกึได้อยา่งมี ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ น

มาก ยังมกีารตดิอาวุธน้าวถิีท่ีสามารถสังหารบุคคล ท้าลายยานพาหนะและสิ่ งก่อสร้างได้จากระยะไกล ส่วนในภาคเอกชน

ไ ด้ ใ ช้ โ ดรนถ่ ายภาพน่ิ งแ ละ ภาพ เค ลื่ อ นไห วจาก มุ มสู ง ใ ช้ ใ นการฉี ดพ่ นสารเคมี เ กษ ต ร ส่ งพั สดุ อุ ปกรณ์  และ ล่ าสุ ดก้ า ลั ง

ทดสอบใชรั้บส่งผ ู้โดยสารแบบอัตโนมัตใินประเทศแถบตะวั นออกกลาง 

การถ่ ายภาพทางอากา ศนั นมี ความจ้ าเป็ นอย่ างมาก ทั งใ นด้ านการจั ดท้ าแผ นท่ี ทางทหาร  การป้ องกั นการก่ อ 

การร้ าย และในเชิ งธุ รกิ จ เช่ น การถ่ ายภาพมุ มสู งเพื่ อใช้ ในธุ รกิ จประชาสั มพั นธ์  การจั ดท้ าแผนท่ี สถานท่ี ท่ องเท่ี ยว แต่ ด้ วย

ปัจจัยท่ีใชใ้นการจัดท้าแผนท่ีทางอากาศนั นมรีาคาสูงมาก ท้าให้เกิดความไมคุ่้มค่าส้าหรับการท้าแผนท่ีหรือการถ่ายภาพทาง

อากาศในโครงการขนาดกลางหรื อขนาดเล็ก คณะผ ู้วิ จัยจึ งได้ ทดสอบสมรรถนะของอากาศยานไร้ นั กบินและการถ่ายภาพจาก

มุมสูงท่ีสามารถบินได้อัตโนมัตใินการถ่ายภาพโดยไมจ่้าเป็นตอ้งมนีักบิน เพื่อลดตน้ทุนในการถ่ายภาพทางอากาศ 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 การวางแผนการทดลอง 

 1. ส่วนประกอบของอากาศยานไร้นักบนิชนิดปีกแขง็ 

 1 . 1  ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ อ า ก า ศ ย า น ไ ร้ นั ก บิ น  ล้ า ตั ว ท้ า ม า จ า ก โ ฟ ม กั บ ฟิ ว เ จ อ ร์ บ อ ร์ ด ร ว ม กั น  ข น า ด  6 . 5 0 x60 

เซนติเมตรส่วนหางท้ามาจ ากฟิวเจ อร์ บอ ร์ดกับ ท่ออ ลูมเิ นยีม รัสม ี 2 มลิลเิมตร ยาว 5 0 เซนติเมตร แพนหางเลี ยวขน า ด  

7x18 เซนติเมตร แพนหางขึ น-ลงขนาด 5x60 เซนตเิมตร ปีกแก้เอยีงขนาด 4x59 เซนติเมตร 

 1.2 โ ค ร ง ส ร้ า งอ าก าศ ย าน ไ ร้ นัก บิ นช นิ ดปี ก แข็ ง ไ ว้ ส้ า ห รั บ ติ ด ตั ง อุ ปก ร ณ์ต่ าง ๆ  มี ข น า ด ล้ าตั ว  6 . 5 0 x110x15 

เซนติเมตรส่วนปีกขนาด 15x180 เซนติเมตรท้าด้วยโ ฟมกับฟิวเจอร์บอร์ด 

 1.3 ล้ า ตั ว ข อ ง ข อ ง อ า ก า ศ ย า น ไ ร้ นั ก บิ น ช นิ ด ปี ก แ ข็ ง  ติ ด ตั ง ก ล้ อ ง  GPS บ อ ร์ ด  รี ซี ฟ เ ว่ อ ร์ แ บ ต เ ต อ ร่ี  ม อ เ ต อ ร์ 

สปีดคอนโ ทรล และตัวสง่สัญญาณภาพ 

 1.4 ด้านหางของอากา ศยานไ ร้นักบนิชนดิปีกแข็ง ท้ามาจ ากฟิวเจอร์บอร์ด ตดิตั งเซอร์โวไ วท่ี้แพนหางเ ลี ย ว

กับแพนหางขึ น-ลง 

 1.5 ด้ า น ปี ก ข อ ง อ า ก าศ ย า น ไ ร้ นั กบิ น ช นิ ด ปี กแ ข็ง  ท้ า ม า จ า ก โ ฟ ม ตร ง ก ลา งต่ อ ด้ ว ย อลู มิ เ นี ย ม  ติ ด ตั ง เ ซ อ ร์ โ ว

ไ วท่ี้ปีกแก้เอยีงทั ง 2 ด้าน 

 2. อุปกรณ์อากาศยานไรน้ักบินชนิดปีกแข็ง 

 อุปกรณห์ลักส้าคัญที่ใ ชส้้าหรับตอ่วงจรการควบคุมการเคลื่อนท่ีและสัญญาณภาพ 

 2.1 กล้องถ่ายภาพ กล้อง Runcam ตดิตั งด้านหนา้ลา้ใ ชส้้าหรับใ นการบันทึกภาพและวิดโี อจากมุมสูงต่อ

เข้ากับบอร์ดและตัวสง่สัญญาณภาพมายังจอรับภาพ 

  - ความละเอียด 1080 P   - น ้าหนัก 41 กรัม 

  - ขนาด60x35x18 มลิลเิมตร  - แบตเตอร่ีลเิธี ยมแบบชาร์จไ ฟได้ 750 mAh 

  - แรงดันไฟฟา้ที่ใ ชง้าน DC 5V 
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ภาพที่ 1 Runcam Full HD 1080p 
 

 2.2 บอร์ดคอนโทรล บอร์ดคอนโทรลเลอร์หรือกล่องควบคุมการบิน ยี่ห่อ APM รุ่น 2.6 ติดตั งภายใน

เครื่องบินเป็ นอุปกรณค์วบคุมร ะบบตา่ง  ๆ ภายใ นเครื่องบิน 
  - การควบคุมมอเตอร์ดว้ยตัวค วบคุมความเร็ว (ESC) 

  - การเขียนโปรแกรม Waypoint โ ดยใช ้Google Maps 

  - เซนเซอร์ Sonar ส้าหรับการบินและกา รลงจอดอัตโนมัต ิ
 

 
 

ภาพที่ 2 บอร์ดคอนโทรล ยี่ห้อ APM รุ่น 2.6 
  

 2.3 รีซีฟเว่อร์ รี ซี ฟเว่ อร์ ยี่ ห่ อ Futaba รุ่ น R2006GS เป็ นอุ ปกรณ์ ท่ี รั บสั ญญาณจากวิ ทยุ บั งคั บต่ อเข้ ากั บ

บอร์ ด เซอร์ โวและสปี ดคอลโทรล โหมด FHSS หรื อ S-FHSS ใช้ แรงดั นไฟฟ้ า 4.8V-7.4V ขนาด 43.1x25x8.8 มิ ลลิ เมต ร 

น ้าหนัก 8.3 กรัม  
 

 
ภาพที่ 3 รีซีฟเวอ่ร์ย่ีหอ้ Futaba รุ่น R2006GS 
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 2.4 จีพีเอส โมดูล โ ม ดู ล  GPS (Global positioning system) พ ร้ อ ม เ ข็ ม ทิ ศ ต่ อ เ ข้ า กั บ บ อ ร์ ด  APM 2.6 เ ป็ น

อุ ป ก ร ณ์ บ อ ก ต้ า แ ห น่ ง เ ค ร่ื อ ง บิ น แ ล้ ว ส่ ง สั ญ ญ า ณ ม า ยั ง จ อ รั บ ภ า พ ข น า ด  53x14 มิ ล ลิ เ ม ต ร ค ว า ม ย า ว ส า ย เ ค เ บิ ล  215 

มลิลเิมตร น ้าหนักสุทธิ 32 กรัม 
 

 
 

ภาพที่ 4 โ มดูล GPS พร้อมเข็มทิศส้าหรับ APM 
 

 2.5 อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ อุ ป ก ร ณ์ ส่ ง สั ญ ญาณ ภ าพ  รุ่ น  Foxeer TM 600 เ ป็ น อุ ป ก ร ณ์ ท่ี ต่ อ เ ข้ ากับ

บ อ ร์ ด กั บ ก ล้ อ ง ท่ี อ ยู่ ด้ า น ห น้ า ส่ ง สั ญ ญ า ณ ภ า พ ม า ยั ง จ อ รั บ ภ า พ  แ ร ง ดั น ไ ฟ ฟ้ า ท่ี ใ ช้ ง า น  DC 7-24 V น ้ า ห นั ก 10 ก รั ม 

ขนาด 25x35 มลิลเิมตร 
 

 
 

ภาพที่ 5 อุปกรณส์่งสัญญาณภาพ Foxeer รุ่น TM 600 
 

 2.6 มอเตอร์ มอเตอร์ ยี่ห่อ Motrolfly รุ่น DM 2820 ใ ชส้้าหรับในการหมุนใบพัดตอ่เข้ากับสปีด

คอนโทรลและบอร์ด ควบคุมความเร็วจาก วทิยุ มรีอบการท้างานที่ 950 รอบตอ่โวลต ์น ้าหนัก 150 กรัม 
 

 
 

ภาพที่ 6 มอเตอร์ Motrolfly รุ่น DM 2820 
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2.7 แบตเตอรี่ Lithium-polymer RC Battery 5200 mAh พ ลั ง ง า น ห ลั ก ข อ ง อ า ก า ศ ย า น นี ใ ช้ แ บ ต 

เตอรีชารจ์ก ระแสกลับคนืได้ชนดิลเิทียม โ พลเิมอร์  แรงดันไฟฟา้ 16 V กระแสไฟฟา้ 5200 mAh ชนิด 4 เซล 
 

 
 

ภาพที่ 7 แบตเตอร่ี LI-poly RC Battery 5200 mAh 4 Cell 
 

 2.8 สปีดคอนโทรล ส ปี ด ค อ น โ ท ร ล Motrolfly รุ่ น  imax6 0a เ ป็ น อุ ป ก ร ณ์ ค ว บ คุ ม ค ว า ม เ ร็ ว ข อ ง ม อ เ ต อ ร์

ตอ่เข้ากับบอร์ด เกณฑ์ตัดแรงดันไฟฟา้ 3.0 Volt ขนาด: 58x31x11 มลิลเิมตร น ้าหนัก: 45 กรัม 
 

 
 

ภาพที่ 8 สปีดคอนโ ทรลยี่ห้อ Motrolfly รุ่น imax60a 
 

 3. การตดิตั้งอุปกรณ์อากาศยานไรน้ักบินชนิดปีกแข็ง 

 ก า ร ติ ด ตั ง อุ ป ก ร ณ์ อ า ก า ศ ย า น ไ ร้ นั ก บิ น ช นิ ด ปี ก แ ข็ ง เ มื่ อ ท้ า ก า ร จั ด ซื อ วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ แ ล้ ว  ไ ด้ มี ขั น ต อ น ก า ร ติ ด ตั ง

และลงโปรแกรมดังตอ่ไ ปนี  

 3 .1 ตดิตั งโ ปรแกรม Waypoint (ก้าหนดเส้นทางกา รบิน) ลงบนบอร์ด APM 2.6 และตั งโ หมดการควบ คุ ม

การบินอัตโ นมัติจากนั นจงึตดิตั งบอร์ดกับอากาศยาน 
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ภาพที่ 9 ตดิตั งโ ปรแกรม Waypointและตั งค่าเมนูส้าหรับการบิน 
 

 
 

ภาพที่ 10 น้าบอร์ด ตอ่เข้ากับ รีซีฟเวอร์แพนหางเลี ยวกับแพน หางขึ นลงและปกีแก้เอยีง 
 

 4. การท างานมอเตอร์กับสัญญาณภาพ 

 
 

ภาพที่ 11 การท้างา นของอากาศยาน 

 
 

ภาพที่ 12 การสง่สัญญาณภาพของอากา ศยาน 
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 5. แบบโครงสร้างอากาศยานไร้นักบนิชนิดปีกแขง็ 

โครงการศึ กษาสมรรถนะอากาศยานไร้ นั กบิ นชนิ ดปี กแข็ ง ใช้ เคร่ื องบิ นบั งคั บขนาดปี กกว้ าง 1.8 เมตร ล้ าตั วยาว 

1 . 1 0  เ ม ต ร  ติ ด ตั ง ก ล้ อ ง ถ่ า ย ภ า พ ไ ว้ ท่ี ส่ ว น ห น้ า ล้ า ตั ว  ติ ด ตั ง ใ บ พั ด ขั บ ดั น ท่ี บ ริ เ ว ณ ส่ ว น บ น ล้ า ตั ว บ ริ เ ว ณ ห ลั ง ปี ก  

ดังภาพประกอบ 

 
 

ภาพที่ 13 แบบอากาศยานไ ร้นักบนิชนดิปีกแข็ง 
 

6. ผลการทดสอบความเรว็สงูสุด 

6.1 ใ นการทดสอบการบินของอากา ศยานไ ร้นักบนิชนดิปีกแข็ง ใ ชม้อเตอร์ย่ีหอ้ Motrolfly รุ่น DM 2820 

950 KV ใ ชร้ะยะทางทดสอบ 900 เมตร โ ดยแบ่งออกเป็น 3 ครั ง คือ 5 00 , 700 และ 900 เมตร โ ดยแบ่งออกเป็น  

4 ครั ง คือเปอร์เซ็นต์คันเร่ง 25 %, 50%,75% และ100%  
 

 
 

ภาพที่ 14 กราฟแสดงความเร็วสูงสุดใ น ระยะทาง 5 00 700และ900 เมตร 
 

จ า ก ภ า พ ท่ี  1 2  ก ร า ฟ แ ส ด ง ค ว าม เ ร็ ว สู ง สุ ด ใ น  ร ะ ย ะ ท า ง  5 0 0 700แ ล ะ 9 0 0  เ ม ต ร  โ ด ย แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น 4 ค รั ง  ค ื อ 

เปอร์ เซ็ นต์ คั นเร่ ง 25%, 50%, 75% และ100% ตามล้ าดั บ ในระยะทาง 500 เมตร เปอร์ เซ็ นต์ คั นเร่ ง ท่ี  100% ได้ ความเร็ ว

สู งสุ ด 95 km/hr ใช้ กระแสไฟ 35.62 A ในระยะทาง 700 เมตร เปอร์ เซ็ นต์ คั นเร่ ง ท่ี  100% ได้ ความเร็ วสู งสุ ด 103 km/hr ใช้

กระแสไฟ 39.77 A และ ในระยะทาง 900 เมตร เปอร์เซ็นตค์ันเร่ง ท่ี 100% ได้ความเร็วสูงสุด 104 km/hr ใชก้ระแสไฟ 41.50 A 
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6.2 ก ารทดสอบหาระยะสัญญาณไ กลสุดของ รซีีฟเวอร์ และอปุกรณส์่งสัญญาณภาพ 

การทดสอบหาระยะสั ญญาณไกลสุ ดของ รีซีฟเวอ่ร์ ยี่ห้อ Futaba รุ่น R2006GS และอุปกรณ์ส่ งสั ญญาณภาพ 

รุ่น Foxxer TM 600 
 

ตารางที่ 1 ผ ลการทดสอบหาระยะสัญญาณไ กลสุดของ รีซีฟเวอร์และอุปกรณส์่งสัญญาณภาพ 

อุปกรณ ์ ระยะทาง (เมตร) หมายเหต ุ

รีซีฟเวอร์ 500 800 1,000 เกิน 1,000 เมตร หลุดสัญญาณ 

อุปกรณส์่งสัญญาณภาพ 200 300 500 เกิน 500 เมตร หลุดสัญญาณ 
 

จ า ก ต า ร า ง ท่ี  1 ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ห า ร ะ ย ะ สั ญ ญ าณ ไ กล สุ ด ขอ ง  รี ซี ฟ เ ว อ ร์  โ ด ย แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น  3 ค รั ง  ค ื อ ก า ร ห า ท่ี

ร ะ ย ะ  5 0 0  เ ม ต ร, 800 เ ม ต ร  แ ล ะ1000 เ ม ต ร  รี ซี ฟ เ ว อ ร์ รั บ สั ญ ญ า ณ วิ ท ยุ ไ ด้  1 0 0 0  เ ม ต ร  เ กิ น ร ะ ย ะ ท า ง  1 ,0 0 0  เ ม ต ร 

อากาศยานไ ร้นักบนิจะหลุดสัญญาณวิทยุ 

ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ห า ร ะ ย ะ สั ญ ญ า ณ ไ ก ล สุ ด ข อ ง  อุ ป ก ร ณ์ ส่ ง สั ญ ญ า ณ ภ า พ  โ ด ย แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น 3 ค รั ง  คื อ ก า ร ห า

ร ะ ย ะ  2 0 0  เ ม ต ร, 300 เ ม ต ร  แ ล ะ500 เ ม ต ร  อุ ป ก ร ณ์ ส่ ง สั ญ ญ า ณ ภ า พ  ส่ ง สั ญ ญ า ณ ภ า พ ไ ด้  5 0 0  เ ม ต ร  เ กิ น ร ะ ย ะ ท า ง  

5 00 เมตร อากา ศยานไ ร้นักบนิจะหลุดสัญญาณส่งภาพ 
 

6.3 การเปรียบเทียบพิชญใ์บพัด 

การเปรี ยบเที ยบพิ ชญ์ ใ บพั ด พลาสติ ก ABC ขนาดใบพั ด 9x6 P พลาสติ ก ABC ขนาดใบพั ด 10x5.5 P และ

พลาสตกิแข็ง ABC ขนาดใบพัด 10x6 P 
 

ตารางที่ 2 ตารางทดสอบพชิญใ์ บพัด 9x6 P 

 

สมรรถนะ 

ขนาดใบพัด 9x6 P 

เปอร์เซ็นตค์ันเ ร่ง 

25 % 5 0% 75 % 100% 

ความเร็ว (km/hr) 5 0 65 8 8 108 

ใ ชก้ระแสไฟ (A) 8.20 13.50 3 5 .20 48 .20 

เวลาใ นการบิน (min) 39.95 24.26 10.25 7.65 

รอบมอเตอ ร์ (rpm) 5,726 7,869 9,8 23 13,567 
 

จ า ก ต า ร า ง ท่ี  2 ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ พิ ช ญ์ ใ บ พั ด 9x6 P โ ด ย แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น 4 ค รั ง  คื อ เ ป อ เ ซ็ น คั น เ ร่ ง  2 5 %, 50%, 

75% และ100% ตามล้าดับ เปอเซ็นคันเร่ง ท่ี 100% ไ ด้ความเร็วสูงสุด 108 km/hr ความเร็วรอบมอเตอร์ 1,3 5 67 rpm 
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ตารางที่ 3 ตารางทดสอบพชิญใ์ บพัด 10x5.5 P 

 

สมรรถนะ 

ขนาดใบพัด 10x5.5 P 

เปอเซ็นต์คันเร่ง 

25 % 5 0% 75 % 100% 

ความเร็ว (km/hr) 43 60 8 4 104 

ใ ชก้ระแสไฟ (Ah) 6.75 10.88 25 .18 41.48 

เวลาใ นการบิน (min) 48 .53 3 0.11 13.01 7.89 

รอบมอเตอ ร์ (rpm) 5,539 7,223 9,597 12,553 
 

จากตารางท่ี  3 ผลการทดสอบพิ ชญ์ ใบพั ด 10x5.5 P โดยแบ่ งออกเป็ น 4 ครั ง คื อเปอร์ เซ็ นต์ คั นเร่ ง 25%, 50%, 

75% และ100% ตามล้าดับ เปอร์เซ็นตค์ันเร่ง ท่ี 100% ได้ความเร็วสูงสุด 104 km/hr ความเร็วรอบมอเตอร์ 12,253 rpm 
 

ตารางที่ 4 ตารางทดสอบพชิญใ์ บพัด 10x6 P 

 

สมรรถนะ 

ขนาดใบพัด 10x6 P 

เปอร์เซ็นคันเ ร่ง 

25 % 5 0% 75 % 100% 

ความเร็ว (km/hr) 5 7 64 8 4 115 

ใ ชก้ระแสไฟ (A) 8 .50 11.49 3 1.02 60.35 

เวลาใ นการบิน (min) 3 8 .5 4 28 .51 10.56 5 .42 

รอบมอเตอ ร์ (rpm) 5,214 6,425 9,274 12,263 
 

จา กตารางท่ี 4 ผ ลก ารทดสอบพิ ชญ์ ใ บพั ด 10x6 P โ ดยแบ่ งออกเป็ น 4 ครั ง คื อเปอร์ เซ็ นต์ คั นเร่ ง 25 %, 50%, 

75% และ100% ตามล้ าดั บ เปอร์ เซ็ นต์ คั นเร่ ง ท่ี  100% ได้ ความเร็ วสู งสุ ด 115 km/hr ความเร็ วรอบมอเตอร์  12,263 rpm 

แสดงว่ าใบพั ดขนาด 10x5.5 P เหมาะสมส้ าหรั บเดิ นทาง และระยะเวลาในการบิ นท่ี นานขึ นของอากาศยานไร้ นั กบิ น ชนิ ด 

ปีกแข็งเพื่อใชใ้นการบินถ่ายภาพจากมุมสูง 
 

สรุปผลการวิจัย 

1 .  อ า ก า ศ ย า น ไ ร้ นั ก บิ น ช นิ ด ปี ก แ ข็ ง มี ข น า ด ปี ก ก ว้ า ง  1 5 0  มิ ล ลิ เ ม ต ร  ย า ว  1 ,800 มิ ล ลิ เ ม ต ร  ล้ า ตั ว ย า ว  1,000 

มิ ลลิ เมตร สู ง 180 มิ ลลิ เมตร ใช้ ไฟฟ้ ากระแสตรง 16 V การท้ างานของอากาศยานไร้ นั กบิ นชนิ ดปี กแข็ งเป็ นแบบกึ่ งอั ตโนมั ติ

ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล 

2. ผ ลการทดสอบสมรรถนะอากา ศยานไ ร้นักบนิชนดิปีกแข็งสามารถบินไ ด้ไกลสูงสุดท่ีประมาณ 1 กิโลเมตร 

3 . อุปกรณส์่งสัญญาณภาพไ ด้ไกลสูงสุดประมาณ 5 00 เมตร ขึ นอยู่กับสภาพอากา ศ  

 4. ผลการทดสอบสมรรถนะอากาศยานไร้นั กบิ นชนดิปีกแข็ ง ขนาดใบพัด 10x5.5 P ความเร็วสู งสุ ดอยู่ ท่ี 104 km/hr 

ใชก้ระแสไฟ 41.48 A บินได้นาน 8 นาที 
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บทคัดย่อ 

 ก า ร วิ จั ย ใ น ค รั ง นี มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ กิ จ ก ร ร ม ชุ ม นุ ม อ อ น ไ ล น์  ก ร ณี ศึ ก ษ า โ ร ง เ รี ย น

แ ม่ จ ริ ม  อ . แ ม่ จ ริ ม  จั ง ห วั ด น่ า น  ใ น รู ป แ บ บ เ ว็ บ แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น  โ ด ย ท่ี ร ะ บ บ ส า ม า ร ถ จั ด ก า ร ข้ อ มู ล ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร จั ด

กิจกรรมชุมนุมของโรงเรี ยนไ ด้อ ยา่งมี ป ระสิ ทธิ ภาพ อาทิเชน่ การจัดปฏทิินกิจกรรม ขอเปิดกิจกรรม การสมัครเข้า ร่ ว ม

กิจกรรม การอนุมัตกิารขอ เปิ ด การเช็คช่ือนักเ รีย นท่ี เข้า ร่ วมกิจก ร รม การประเมินผ ลกา รเ ข้าร่ วมกิจ กร รม รวมทั ง ก า ร

อ อ ก ร า ย ง า น ต่ า ง  ๆ  เ ป็ น ต้ น  ซึ่ ง ร ะ บ บ จ ะ ช่ ว ย อ้ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ ห้ แ ก่ อ า จ า ร ย์  แ ล ะ นั ก เ รี ย น  ใ น ก า ร ด้ า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม

ชุ ม นุ ม ใ ห้ เ กิด ควา มส ะด วกร ว ดเ ร็ ว ส า ม า ร ถร ว บ รว มแ ละ ค้น คืนข้ อ มูล ไ ด้ง่ าย ข้ อ มู ล มี ค วาม ถูกต้ อ ง แ ล ะ น่ า เ ชื่ อ ถือ  อี ก ทั ง

ระบบยังสามารถตรวจสอบและตดิตามนักเรียนได้อีกดว้ย 

 ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ร ะ บ บ ทั ง  4  ด้ า น คื อ  ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ท้ า ง า น  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ห น้ า ท่ี ข อ ง

ระบบงาน การใช้งานระบบ และด้านความปลอดภัย  ซึ่งประเมินโ ดยผู้เชี่ยวชา ญ และผ ู้ใชง้านท่ีเกี่ยวข้อง พบว่าค่าเฉลี่ย

ของผลกา รประเมินใ นภาพรวมอยูใ่ นระดับ “ด”ี และ ระบบใ ชง้่าย มีความถูกต้องสมบูรณ์ และปลอดภัย  

ค าส าคัญ:  ระบบกิจกรรมชุมนุม, กิจกรรมชุมนุมนักเรียน, นักเรียน, โ รงเรียนแม่จริม 
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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  
 

บทน า 

โ ร ง เ รี ย น แ ม่ จ ริ ม  เ ป็ น โ ร ง เ รี ย น มั ธ ย ม ป ร ะ จ้ า อ้ า เ ภ อ แ ม่ จ ริ ม  จั ง ห วั ด น่ า น  เ ปิ ด ส อ น ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ท่ี  1 - 6  

มี จ้ านวนนั กเรี ยนทั ง สิ น 330 คน จ ั ดการเรี ยนการสอ นตา มหลั กสู ตร แกนก ลางกา รศึ ก ษาขั นพื นฐาน พุ ทธศั กราช 2551  

โดยในหลักสูตรได้ก้าหนดให้กจิกรรมชุมนุ มเป็ นกิจกรรมหนึ่ งในหลักสูตร และก้าหนดให้นักเรียนทุ กคนตอ้งผ ่านการพั ฒนา

ตนเองด้วยกิจกรรมชุมนุมภาคเรียนละ 1 ชุมนุม 

ในแตล่ะภาคเรียนทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมชุมนุม โดยครูท่ีปรึกษากิจกรรมจัดเก็บข้อมู ลด้ วย

การบันทึกบนเอกสาร เชน่ การเช็คชื่ อนักเรี ยนท่ี เข้าร่ วมกิ จกรรม เป็นตน้ ส้าหรับการลงทะเบียนเพื่ อสมัครเป็ นสมาชิ กของ

กิ จก รรมชุ มนุ มนั น นั กเรี ยนจะ ลงทะเบี ย นกิ จก ร รม ชุ มนุ ม ตาม ท่ี ฝ ่ ายวิ ชากา รป ระกา ศ โ ดยจะลงทะเบี ยนกั บครู ท่ี ป รึ ก ษ า

ชุ มนุ มด้ วยการกรอกใบสมั คร ซึ่ งการรวบรวมข้ อมู ลจากใบสมั ครต้ องใช้ เวลาในการเก็ บรวบรวมและสรุ ปข้ อมู ล ท้ าให้ เกิ ด

ความล่าชา้ไมทั่นตอ่ความตอ้งการในการใช้ งานข้อมู ล และเกิดความไมส่ะดวกในขั นตอนการเรียกค้นหาข้อมูลอกีด้ วย  

ทั งนี โ รงเรี ยนแม่ จริ มเป็ นโรงเรี ยนท่ี มี ค วามพร้ อม ทางด้ านโ ครงข่ า ยเทคโ นโลยี สา รสน เท ศ แต่ ยั งขาดระบบง า น 

ท่ีช่วยในการจัดการกิจกรรมชุมนุมของโรงเรี ยน ดังนั นผ ู้พัฒนาจึงมแีนวคิดส้าหรับการพั ฒนาระบบกิจกรรมชุมนุ มออนไลน์  

ของโรงเรียนแมจ่ริ มขึ น ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชั น ซึ่งจะสามารถใชง้านออนไลนผ์ ่านระบบเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ต [1] ท้าให้

เกิ ดความสะดวก ตลอดจนถึ งการค้ นหาข้ อมู ลต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องก็ สามารถท้ าได้ อย่ างรวดเร็ ว ลดคว ามซ ้ าซ้ อนของข้ อมู ล 

ท้ าให้ ข้ อมู ลมี ความถู กต้ อง และมี ความน่ าเชื่ อถื อ พร้ อมทั งสามารถตรวจสอบ ติ ดตามนั กเรี ยนท่ี ไม่ เข้ าร่ วมกิ จกรรม และ

รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมได้อีกด้วย 
 

วิธีการด าเนินการ (Materials and Methods) 
ขั น ต อ น ใ น ก า ร ด้ า เ นิ น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ไ ด้ ก ร ะ ท้ า อ ยู่ บ น พ ื น ฐ า น ข อ ง ท ฤ ษ ฏี ว ง จ ร ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ  (System 

Development Life Cycle : SDLC) [2,3] โ ด ย ไ ด้ มี ขั น ต อ น  7 ขั น ต อ น  คื อ  (1) ก า ร ก้ า ห น ด ปั ญ ห า  แ ล ะ ก า ร อ อ ก แ บ บ ผ ั ง 

ก า ร ท้ า ง า น ข อ ง ร ะ บ บ  (2) ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ร ะ บ บ  (3) ก า ร อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ  (4) ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ  (5) ก า ร ท ด ส อ บ ร ะ บ บ  

(6) การตดิตั งระบบ และ (7) การบ้ารุงรักษา 
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จ า ก นั น ท้ า ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ร ะ บ บ กิ จ ก ร ร ม ชุ ม นุ ม อ อ น ไ ล น์  4 ด้ า น คื อ  (1) ด้ า น ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น 

ก า ร ท้ า ง า น  (2) ด้ า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ห น้ า ท่ี ข อ ง ร ะ บ บ ง า น  (3) ด้ า น ก า ร ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ  แ ล ะ  (4) ด้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  โ ด ย ใ ช้

แบบสอบถาม ประชากรท่ีท้ากา รประเมินระบบ คือ ผ ู้เชี่ยวชาญ และผ ู้ ใ ชง้านระบบท่ีเกี่ยวข้อง  

การออกแบบผังการท างานของระบบ 

1. ขั นตอนการจัดการกิจกร รมชุ มนุม ของ ระ บบ กิจกร รม ชุม นุมอ อนไ ลน ์ สามารถแสดงไ ด้ดัง ภาพท่ี 1 ขั นตอน นี 

ประกอบด้วยผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ 3  ฝ ่าย คือ (1) นักเรียน (2) ค รูท่ีปรึกษากิจก รรมชุมนุม และ (3 ) ค รูฝ ่ายวิชาก า ร 
 

 รูที่ปร ก ากิ กรรมช มน ม  รู  ายวิชาการ

 ันท ก    อร์ม  าร้อง
ขอเป ดกิ กรรม

รั   าร้องการขอเป ด
กิ กรรม

รว รวมรายชื่อกิ กรรม

  ้งรายชื่อกิ กรรม
ก าหนดการกิ กรรม

Y

N

  

นักเรียน

รายชื่อกิ กรรม
ก าหนดการกิ กรรม

รายชื่อกิ กรรม
ก าหนดการกิ กรรม

อน มัติ
  าร้อง

 
 

ภาพที่ 1 ขั นตอนการจัดการกิจกรรมชุมนุม 

 

2 .  ขั น ต อ น ก า ร ส มั ค ร กิ จ ก ร ร ม ชุ ม นุ ม  แ ส ด ง ไ ด้ ดั ง ภ า พ ท่ี  2  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ผ ู้ ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ร ะ บ บ  3  ฝ ่ า ย  คื อ   

(1) นักเรียน (2) ครูท่ีปรึกษากิจก รรมชุมนุม และ (3 ) ค รูฝ ่ายวิชากา ร 

 รู  ายวิชาการ นักเรียน  รูที่ปร ก ากิ กรรมช มน ม

N

สมั รกิ กรรม

 ัดท ารายชื่อสมาชิก
ประกา รายชื่อสมาชิก

กิ กรรมช มน ม

Y

รายชื่อสมาชิกกิ กรรม
ช มน ม

รายชื่อนักเรียนสมั รกิ กรรม

อน มัติ

 
ภาพที่ 2 ขั นตอนการสมัครกิจกรรมชุมนุม 
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3. ขั นตอนการจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุ ม แสดงได้ดังภาพท่ี 3 ประกอบด้ วยผ ู้ท่ี เกี่ยวข้องกับระบบ 3 ฝ ่าย 

คือ (1) นักเรี ยน (2) ครูท่ีปรึกษากิจกรรมชุมนุม และ (3) ครูฝ ่ายวชิาการ 
 

 รู  ายวิชาการ  รูที่ปร ก ากิ กรรมช มน ม นักเรียน

เข้าร วมกิ กรรม

พิมพ์รายชื่อสมาชิก
กิ กรรมช มน ม

เช็ ชื่อนักเรียนที่เข้าร วม
กิ กรรม

 ัดท า ลการประเมินเข้า
ร วมกิ กรรม

ประกา  ลการเข้าร วม
กิ กรรมช มน ม

ประกา  ลการ
ประเมิน ลการเข้าร วม

กิ กรรม

ประกา  ลการ
ประเมิน ลการเข้าร วม

กิ กรรม

 ันท กการเข้าร วม
กิ กรรม

เข้าซ อมกิ กรรม
 ลการเข้าร วม
กิ กรรมช มน ม

 ัดท าประกา  ลการเข ้า
ร วมกิ กรรมช มน ม

 ม   าน

ประมวล ลการเข้าร วม
กิ กรรมช มน ม

  าน

 
 

ภาพที่ 3 ขั นตอนการจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม 
 

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ [4] 

1. แ ผ น ภ า พ บ ริ บ ท  (Context Diagram) แ ส ด ง ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง ร ะ บ บ กิ จ ก ร ร ม ชุ ม นุ ม อ อ น ไ ล น์  คื อ  แ ห ล่ ง ท่ี มี

ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ร ะบ บ  แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะทิ ศ ท าง หรื อ เ ส้ นท า งข อ งข้ อมู ล เ ข้า สู่ระ บ บ  (Input Data) ร ว ม ทั ง ข้ อ มู ล ท่ี อ อ ก จา ก แหลง่

ท่ีมีผลกระทบตอ่ระบบ (Output Data) ดังมรีายละเอยีดตาม ภาพท่ี 4 
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0

ร       รรมช มน มออน  น์ 

น  เร  น

-   สมั รกิ กรรมช มน ม

- ข้อมูลการเช็ ชื่อนักเรียน
- รายชื่อกิ กรรมช มน ม
- ป ิทินกิ กรมช มน ม

- รายงาน ลการเข้าร วมกิ กรรม

-     าร้องขอเป ดกิ กรรม
- รายชื่อนักเรียนที่เข้าร วมกิ กรรมช มน ม
-  ลการเข้าร วมกิ กรรมช มน ม

-   าร้องขอเป ดกิ กรรมช มน ม
- รายงานการประเมินกิ กรรมช มน ม

- รายการกิ กรรมช มน มที่ขอเป ด
- ป ิทินกิ กรรมช มน ม

คร    ปร   า    รรม
ช มน ม

คร   า ว ชา าร
 

 

ภาพที่ 4 แผ นภาพบริบทระบบก ิจกรรมชุมนุมออนไลน์ 
 

2. แ ผ น ภ า พกร ะ แส ข้อ มูล  (Data Flow Diagram) ข อ ง ร ะ บ บ กิ จก ร ร มชุ ม นุม อ อน ไ ลน์  แ ส ด ง ทิ ศ ท า งห รือ เ ส้ นทาง

ข อ ง ข้ อ มู ล เ ข้ า สู่ ร ะ บ บ  แ ล ะ ข้ อ มู ล อ อ ก จ า ก แ ห ล่ ง ท่ี มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ร ะ บ บ  โ ด ย จ ะ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล 

(Process) ท่ีเกิดข ึนใ นระบบ และแฟ้มขอ้มูล (Data Store) สามารถแสดงไ ด้ดัง ภาพท่ี 5 

ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล ท่ี เ กิ ด ขึ น ใ น ร ะ บ บ กิ จ ก ร ร ม ชุ ม นุ ม อ อ น ไ ล น์  มี ดั ง นี  ( 1 )  ก า ร จั ด ข้ อ มู ล ป ฏิ ทิ น กิ จ ก ร ร ม ชุ ม นุ ม  

(2) การจั ดการกิ จกรรมชุ มนุ ม (3) การสมั ครกิ จกรรมชุ มนุ ม (4) การจั ดการการเข้ าร่ วมกิ จกรรมชุ มนุ ม และ (5) การออก

รายงาน 



 
 

Proceedings  
347 

 รูที่ปร ก ากิ กรรม
ช มน ม

นักเรียน

 รู  ายวิขาการ
1.0

 ัดข้อมูลป ิทินกิ กรรม
ช มน ม

 รู  ายวิชาการ

D12    ระยะเวลาการ ัดกิ กรรม

 D3    กิ กรรมช มน ม

ข้อมูลป ิทินการเข ้าร วมกิ กรรม

ข้อมูลการก าหนดป ิทิน

ตรว สอ   าขอเป ดกิ กรรมช มน ม

รานงานการเข้าร วมกิ กรรมช มน ม

ข้อมูลการสมั รกิ กรรม

ข้อมูลการสมั รกิ กรรมช มน ม รายชื่อการอน มัติเป นสมาชิก

รายชื่อสมาชิกกิ กรรมช มน ม

ข้อมูล ู้เข ้าร วมกิ กรรมช มน ม

 ลของการเข้าร วมกิ กรรมช มน ม

กรอก    อร์ม  าร้องขอเป ดกิ กรรม

 ลการยืนยันขอเป ดกิ กรรม ลการอน มัติขอเป ดกิ กรรมช มน ม

 D8     ันท ก รั้งที่เช็ ชื่อ

 D6    สมาชิกกิ กรรม

 D11    ซ อมกิ กรรม

เข้าร วมกิ กรรมช มน ม

รายงาน

ข้อมูลรายงาน

รายงาน

 D9    เช็ ชื่อ ู้เข้าร วมกิ กรรม

 D7    ป ิทินกิ กรรม

 D7    ป ิทินกิ กรรม

 D3    กิ กรรมช มน ม

 D4    สถานที่

 D9    เช็ ชื่อ ู้เข้าร วมกิ กรรม

D10     ลการเข้าร วมกิ กรรม

 D2     รู

 D5    กิ กรรมช มน มประ  า า 

 D1    นักเรียน

 D3    กิ กรรมช มน ม

 D4    สถานที่

 D1     นักเรียน

 D6    สมาชิกกิ กรรม

 D7    ป ิทินกิ กรรม

 D1     นักเรียน

 D2     รู

 D3    กิ กรรมช มน ม

 D4    สถานที่
D10     ลการเข้าร วมกิ กรรม

2.0

 ัดการกิ กรรมช มน ม

3.0

สมั รกิ กรรมช มน ม

4.0

 ัดการการเข้าร วม
กิ กรรม

5.0

รายงาน

 D8     ันท ก รั้งที่เช็ ชื่อ

 

ภาพที่ 5 แผนภาพกระแสขอ้มูลระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ 

 

3. แผนภาพแสดงความสั มพั นธ์ ระหว่ างข้ อมู ล (Entity – Relationship Diagram: E-R Diagram) ดั งแสดงในภาพท่ี  6 

เป็ นการ อ อ กแ บ บ เค ร่ื อ งมื อส้ า หรั บ จ้ า ล อ งข้ อมู ล ซึ่ งจะประก อ บไ ป ด้ ว ย กลุ่ ม ข อ งข้ อมู ล ท่ี เป็ น เ ร่ื อ ง เ ดี ยวกั น ห รื อมี ค ว า ม

เกี่ยวข้องกัน และจะแสดงความสัมพั นธ์ ระหวา่งข้อมู ล (Relationship) ท่ีเกิดขึ นทั งหมดในระบบกิจกรรมชุ มนุมออนไลน์ 
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student

teacher activity

member_act 

set_date

tb_part

tb_participants

retake_act

tb_pariod

studentidPK

name_idFK1

studentn

class

conditionidFK2

usernames

studentl

study

class_level

teacheridPK

teacherl

tel

email

room

teachern

usernamet

passwordt

name_idFK1

categoryidFK2

actidPK

actn

teacheridFK1

semester

actdetail

semesteridFK2

conditionidFK3

numberact

placeidFK4

approve

comment

dateconsideration

actnoPK

actidFK1

studentidFK2

activity_n

date

setidPK

time_set

date_time

semester

semesteridFK1

partidPK

actidFK1

setidFK3

teacheridFK2

participantsidPK

actidFK1

status

studentidFK2

date_join

setidFK3

retake_actidPK

actidFK2

retake_date

studentidFK1

semsteridPK

semster1

end1

start1

semster2

start2

end2

 
 

ภาพที่ 6 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของระบบกิจกรรมชุมนุ มออนไ ลน์ 
 

ผลการวิจัย (Results and Discussion) 

 ผ ลการด้าเนนิการวิจัยท้าใ ห้ได้ระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ ท่ีมีความสามารถใ นการจัดปฏทิินกิจกรรมชุมนมุ 

การขอเปิดกิจกรรมชุมนุม การสมัครเข้ ารว่มกิจกรรม การอนุมัตกิารขอเปิด การเช็คช่ือนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม การ

ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม  ร ว ม ทั ง ก า ร อ อ ก ร า ย ง า น ต่ า ง  ๆ  ท้ า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ส ะ ด ว ก ร ว ด เ ร็ ว แ ก่ ผ ู้ ใ ช้ ง า น ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง  

ข้ อ มู ล มี ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ  ส า ม า ร ถ ค้ น ค้ น ข้ อ มู ล ไ ด้ อ ย่ า ง ส ะ ด ว ก  ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ติ ด ต า ม นั ก เ รี ย น ท่ี ไ ม่ เ ข้ า ร่ ว ม

กิจกรรมได้ง่าย ส่งผลใ ห้การด้าเนนิงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ผลการพัฒนาระบบ 

การพั ฒนาระบบกิ จกรรมชุ มนุ มออนไลน์  จะกระท้ าตามผลลั พธ์ ท่ี ได้จากกระบวนการวิ เคราะห์และออกแบบระบบ 

โดยใช้ ภาษาพี เอชพี  (PHP) [5] ในการพั ฒนา และใช้ มายเอสคิ วแอล (MySQL) [6] เป็ นโปรแกรมจั ดการฐานข้ อมู ล [7] ในส่ วน

หนา้จอหลัก ๆ ของระบบกิจกรรมชุ มนุม ผ ู้พัฒนาได้ออกแบบให้มีความง่ายและสะดวกตอ่ผ ู้ใชง้าน ดังแสดงในภาพท่ี 7 
 

 
ภาพที่ 7 หนา้จ อหลักของระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ 

 

ส่ วนการจั ดการข้ อมู ลของระบบกิ จกรรมชุ มนุ มออนไลน์  ได้ แบ่ งส่ วนกา รใ ช้ งานจ้ าแนกตามหน้ าที่ และตา มสิ ท ธ์ิ

การใชง้านออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) ครูฝ ่ายวชิาการ จะสามารถจัดการสิทธ์ิให้กั บผ ู้ใชง้าน จัดการปฏทิินกิจกรรมชุ มนุ ม และ

ตรวจสอบค้ าร้ องการขอเปิ ดกิ จกรรมชุ มนุ ม (2) ครู ท่ี ปรึ กษากิ จกรรมชุ มนุ ม จะสามารถขอเปิ ดกิ จกรรมชุ มนุ ม ตรวจสอบ

รายการการสมั ครกิ จกรรมชุ มนุ ม เช็ คชื่ อสมาชิ กกิ จกรรมชุ มนุ ม และตรวจสอบสมาชิ กกิ จกรรมชุ มนุ มท่ี ไ ม่ ผ ่ านกิ จกรรม

ชุ มนุ ม และ (3) นั กเรี ยน สามารถสมั ครกิ จก รรมชุ มนุ ม ตรวจสอบผ ลการเข้ าร่ วมกิ จก รร มชุ มนุ ม และตรวจสอบป ฏิ ทิ น

กิจกรรมชุมนุม โดยสามารถแสดงตัวอยา่งหนา้จอแตล่ะส่วนการใช้ งาน ดังแสดงตามภาพท่ี 8 -11 ตามล้าดับ 
 

 
 

ภาพที่ 8 หนา้จ อสว่นการใชง้านระบบของครูฝ ่ายวิชากา ร 
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ภาพที่ 9 ส่วนการใชง้านระบบของครูท่ีปรึกษากิจก รรมชุมนุม 

 

 
 

ภาพที่ 10 ส่วนการใชง้านระบบของนักเรียน 

 

 
 

 

ภาพที่ 11 ตัวอยา่งหน้าการพิมพร์ายงาน 
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การทดสอบและการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ 

การทดสอบและการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพการใ ช้ งานระบบกิ จก รรมชุ มนุ มออนไ ลน์  ได้ ผลดั งแสดงในตารางที่  1 

ซึ่งเป็นการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของระบบในด้ านความถูกตอ้ง และความสมบู รณ์ ของการท้างาน โดยทดสอบทีละฟั งก์ ชั น

การท้างาน ซ ึ่งผ ู้พัฒนาระบบได้เก็บข้อมูลการทดสอบระบบ จากการใชแ้บบสอบถาม 
 

ตารางที่ 1 สรุปผ ลการทดสอบและกา รประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ประสทิธิภาพ 

การท้างานตามความตอ้งการของผู้ใช้ 4.16 0.60 ด ี

การท้างานตามหนา้ที่ของระบบ 4.12 0.61 ด ี

การแสดงการใ ชง้านของระบบ 4.20 0.53 ด ี

ความปลอดภัยของระบบ 4.22 0.58 ด ี

ค่าเฉลี่ยรวมการประเมินทั้งระบบ 4.17 ด ี
 

วิจารณ์และสรุปผล 

สรุ ปผ ลค่ าเฉลี่ ยจากก ารทดส อบและ กา รป ระ เมิ น ป ระสิ ทธิ ภาพก ารใช้ งาน ระ บ บ ทั ง 4 ด้ าน ปรากฏผ ล ดั งนี  (1) 

ความสามารถในการท้ างานตามความต้ องการของผ ู้ ใช้  มี ผลการประเมิ นอยู่ ในระดั บดี  ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 4.16 (2) การท้ างาน

ตามหนา้ท่ี ของระบบ ผลการประเมิ นอยูใ่นระดั บดี ค่าเฉลี่ยเท่ ากั บ 4.12 (3) การแสดงการใช้ งานของระบบผลการประเมิ นอยู่

ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และ (4) ด้านความปลอดภัยของระบบ ผลการประเมนิอยูใ่นระดั บด ี ค่าเฉลี่ยเท่ากั บ 4.22  

เ มื่ อ ส รุ ป ภ า พ ร ว ม ข อง ป ร ะสิ ท ธิ ภา พ ทั ง ร ะบ บ  ผ ล ก า ร ป ร ะเ มิ น อยู่ ใ น ร ะ ดับ ดี  มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย เ ท่ า กับ  4.17 แ ล ะ ฟั ง ก์ ชั่น

การท้างานของระบบตรงกับความตอ้งการของผู้ใช้ 
 

ข้อเสนอแนะ  
ควรมกีารพัฒนาใ ห้ระบบสามารถแสดงผ ลได้ดีบนสมารท์โ ฟน 

ข้ อดี: ระบบสามารถ ท้ า งา นได้ ค ร อ บคลุ มทุ กขั น ต อน ข องก า รจั ดกิ จก ร ร มชุ มนุ มข อง โ ร ง เรี ย น อาทิ เช่ น การจั ด

ปฏิ ทิ นกิ จก รรม (โ ดยครู ฝ ่ ายวิ ชาการ) การขอเปิ ดกิ จก รรมชุ มนุ ม (โ ดยครู ท่ี ปรึ กษาชุ มนุ ม) การอนุ มั ติ กิ จก รรมท่ี ขอเปิ ดฯ 

(โ ดยครู ฝ ่ ายวิ ชาการ) การสมั ครเข้ าร่ วมกิ จกรรม (โ ดยนั กเรี ยน) การเช็ คชื่ อนั กเรี ยนท่ี เข้ าร่ วมกิ จกรรม (โ ดยครู ท่ี ปรึ กษา

ชุมนุม) ระบบท้าการประเมนิผลการเรียน และออกรายตา่ง ๆ เป็นตน้   

ข้อเสีย: ระบบไ มม่กีารจัดเก็บภาพของนักเรียน และไ มม่สี่วนการจัดเก็บภาพกิจกรรมชุมนุม  
 

กิตติกรรมประกาศ 

 โ ค ร ง ง า น นี ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก ส า ข า วิ ช า วิ ท ย า ก า ร ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  

มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รว่มกับโ รงเรียนแม่จริม อ้าเภอแม่จริม จ ังหวัดน่าน  

ผ ู้ พั ฒ น า ร ะ บ บ ข อ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท่ี ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า  พ ร้ อ ม ทั ง อ นุ เ ค ร า ะ ห์ ใ ห้

ข้อมูลส้าหรับการวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

 ข อ ก ร า บ ข อบพ ระ คุณผ ู้เชี่ ย วช าญ แ ล ะ ผ ู้ ท่ี เกี่ ยว ข้อ ง ทุ กท่ าน ท่ี ไ ด้ส ละ เว ลา อัน มคี่ า ใ น ก า ร ป ร ะเ มนิ โ คร ง การและ

ใ ห้ขอ้เสนอแนะอย่างละเอยีดถี่ถ้วน ใ นการแกไ้ ขปรับปรุงระบบงาน เพื่อใ ห้สามารถใช้งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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รูปแบบการพัฒนา Web Application ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในประเทศไทย 

The Model of Web Application on Community Learning Center of Sufficiency 

Economy in Thailand 

พรคิด อั นขาว1* และวรรณพร ท ีเก่ง2 

Pornkid Unkaw1* and Wannaporn Teekeng2 
 

บทคัดย่อ  

ก า ร ศึ ก ษ า วิ จัย ครั งนี   มี วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์เ พื่ อ วจิั ยศึ ก ษา รู ป แบ บ กา รพั ฒ นา  Web Application ศู น ย์ เ รี ย น รู้ เ ศ ร ษ ฐก ิจ

พ อ เ พี ย ง ชุ ม ช น ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  โ ด ย ใ ช้ รู ป แ บ บ ก า ร พั ฒ น า  Web Application แ บ บ  MVC (Model View Controller) ซึ่ ง เ ป็ น

รูปแบบพ ืนฐา นในการ พั ฒนา Web Application ศูนยเ์รียนรู้เศร ษฐก ิจพ อ เพยี งชุ มช นในป ระ เท ศไท ย ข้อมูล ท่ีได้นี สาม า ร ถ

ใ ช้ เ ป็ น แ น ว ท า ง ใ ห้ กั บ ศู น ย์ เ รี ย น รู้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ชุ ม ช น ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก ใ ช้ วิ ธี ก า ร พั ฒ น า เ ว็ บ ไ ซ ต์  ซึ่ ง มี

เ นื อ ห า ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ น ร า ย วิ ช า ร ะ บ บ อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต แ ล ะ อิ น ท ร า เ น็ ต  เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร พั ฒ น า ก า ร เ รี ย น  

ก า ร ส อ น  แ ล ะ ค ว า ม รู้ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า  ท้ า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ใ ห้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ม า ก ขึ น  เ พื่ อ น้ า ม า

ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ศึ ก ษ า รู ป แ บ บ ก า ร พั ฒ น า  Web Application โ ด ย เ ลื อ ก ใ ช้ Software WordPress ซึ่ ง เ ป็ น Software 

Open Source ม า พั ฒ น า เ ว็ บ ไ ซ ต์  ผ ล ข อ ง ง า น วิ จั ย  โ ป ร แ ก ร ม ดั ง ก ล่ า ว ท่ี ผ ลิ ต ขึ น ไ ด้ น้ า ไ ป ใ ช้ ง า น จ ริ ง กั บ ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย  คื อ  

1 .  ศู น ย์ เ รี ย น รู้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ชุ ม ช น ถ ้ า เ สื อ  บ้ า น ถ ้ า เ สื อ  ต .  แ ก่ ง ก ร ะ จ า น  อ .  แ ก่ ง ก ร ะ จ า น  จ .  เ พ ช ร บุ รี  2 .  ศู น ย์ เ รี ย น รู้

เศรษฐก ิจพอเ พยี ง ชุม ชน เ รื อนจ้า ชั่ว คร าว เข ากลิ ง ต. วังจันทร์ อ. แก่งกระจ าน จ. เพชรบุรี โ ดยผู้วจิัยได้ท้าแบบป ร ะ เ มิ น

การศึกษารูปแบบการพฒันา Web Application ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐก ิจพ อเพี ยงชุ มชนใ นป ระเ ทศไท ยพ บวา่ผ ู้ใชง้านมี ค ว า ม

พงึพอใ จต่อโ ปรแกรมท่ีพัฒนาขึ นอยู่ในระดับมาก  
  

ค าส าคัญ:  เว็บแอพพลเิคชั่น, เศรษฐก ิจพอเพยีง 
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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 
 

บทน า 
ศูนยเ์รียนรู้ เศรษฐกิจพอเพี ยงชุ มชนในประเทศไทยแต่ ละแห่งเป็ นแหล่งในการถ่ายทอดความรู้ ท่ีมีความหลากหลาย

ของข้ อมู ล และมี ข้ อมู ลต่ าง ๆ ท่ี ไม่ ได้ จั ดเก็ บข้ อมู ลให้ เป็ นรู ปแบบมาตรฐานเดี ยวกั น จึ งเป็ นปั ญหาในการเผยแพร่ ต่ อชุ มชน

สาธารณะอื่ น ๆ ท่ี ต้ องการแลกเปลี่ ยนความรู้  หรื อเพื่ อพั ฒนาเศรษฐกิ จในชุ มชน ซึ่ งเป็ นปั ญหาหลั กท่ี เกิ ดขึ นเพราะแต่ ละ

ชุ มชนขาดบุ คลากรทางด้ านไอที ท่ี มี ความรู้  ความเชี่ ยวชาญ เนื่ องจากประชาชนโดยส่ วนใหญ่ ในชุ มชนเป็ นชาวบ้ านท่ี ยั งขาด

ความรู้ ทางด้ านไอที  จึ งท้ าให้ ไม่ สามารถเผยแพร่ ข้ อมู ลข่ าวสารต่ างๆ เช่ น วั ฒนธรรมในชุ ม ชน อุ ตสาหกรรมการท่ องเท่ี ยว 

ผลิ ตผลอาชี พทางการเกษตร การอนุ รั กษ์ สิ่ งแวดล้ อมทางธรรมชาติ  เป็ นต้ น จึ งท้ าให้ ชุ มชนขาดโอกาสในการเผยแพร่ ข้ อมู ล

ข่าวสารตา่ง ๆ ซึ่งในปัจจุบันนยิมเผยแพร่ข้ อมูลผ ่านระบบอนิเตอร์ เน็ต 

จากความส้ าคั ญและสภาพปั ญหาดั งกล่ าว ท้ าให้ ผ ู้ วิ จั ยมี ความสนใจท่ี จะศึ กษาเกี่ ยวกั บรู ปแบบการพั ฒนา Web 

Application ท่ี เหมาะสมส้ าหรั บการจั ดเก็ บข้ อมู ลและถ่ ายทอดองค์ ความรู้ ในด้ านต่ าง ๆ เช่ น การใช้ ประโยชน์ ในด้ านอาหาร 

ด้ านการค้ า ด้ านการอนุ รั กษ์  เป็ นต้ น โ ดยใช้ ข้ อมู ลต้ นแบบจาก ศู น ย์ เ รี ยน รู้ เ ศ ร ษฐก ิ จ พอ เพี ย งชุ ม ช นถ ้ า เสื อ บ้ านถ ้ าเ สื อ  

ต. แก่ งกระจาน อ. แก่ งกระจาน จ. เพชรบุ รี  และศู นย์ เรี ยนรู้ เศรษฐกิ จพอเพี ยงชุ มชนเรื อนจ้ าชั่ วคราวเขากลิ ง ต. วั งจั นทร์   

อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี เพื่อจะได้น้าไปเป็ นแนวทางในการพั ฒนารู ปแบบ Web Application โดยใช ้Software Open Source 

ซึ่งมคีวามง่ายในการบริหารจัดการ Software และสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลท่ีต้องการเผยแพร่บนอนิเทอร์เน็ตได้งา่ย 

ท้าให้ตรงกับความตอ้งการของแต่ ละชุ มชน และเป็นการตอบสนองตอ่นโยบายของแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ใน

การส่ งเสริ มการใช้ เ ทคโ นโ ลยี สารสนเทศและกา รสื่ อสาร เพื่ อพั ฒนาศั กยภาพของ Web Application ให้ มี ประสิ ทธิ ภา พ ท่ี ดี

ยิ่งขึ น และส่งผลตอ่การพัฒนาคุณภาพชวีติและสุ ขภาพของชุ มชนในระยะยาวต่ อไป 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอปุกรณ ์

1. เครื่องคอมพวิเตอร์    2. โ ปรแกรม Open Source   3. โ ปรแกรมจ้า ลอง Web Server 

วิธีการศกึษา 

1. ศกึษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องด้านความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ   

2. สร้างและทดสอบเครื่องมือเพื่อเก็บขอ้มูลเกี่ยวกับระบบงานท่ีพัฒนาขึ น  

3. วเิคราะห์ขอ้มูล จ ัดเก็บขอ้มูล และสรุปข้อมูลจากก ารส้ารวจ 

4. สร้างรหัสขอ้มูลด้วยภาษา PHP, Java และใ ช ้MySQL เพื่อน้าไ ปจัดเก็บใ นฐานข้อมูล 

5. วเิคราะห์และออกแบบระบบฐา นขอ้มูล ด้วยภาษา UML  

6. พัฒนาโ ปรแกรมระบบ Web Application ร่วมกับ Software Open Source และทดสอบระบบ 

7. ท ด ล อ ง ใ ช้ ร ะ บ บ ง า น  พ ร้ อ ม ทั ง ด้ า เ นิ น ก า ร จั ด ฝ ึ ก อ บ ร ม ใ ห้ กั บ ชุ ม ช น ใ น พ ื น ท่ี  โ ด ย มี นั ก ศึ ก ษ า เ ป็ น ผ ู้ ช่ ว ย ใ น  

การจัดฝ ึกอบรม  

8. ประเมินการพัฒนาระบบ Web Application สรุปผ ลการวจิัย  และจัดท้ารายงานวจิัย 

โ ดยใช้ พ ื นท่ี ท้ ากา รวิ จั ย คื อ  1. ศู นย์ เรี ยนรู้ เศรษฐก ิ จพ อเพี ยงชุ มชนถ ้ าเสื อ บ้ านถ ้ าเสื อ ต. แก ่ งกระจาน อ. แก่ ง

กระจาน จ. เพชรบุรี 2. ศูนยเ์รียนรู้ เศรษฐกิจพอเพี ยงชุมชนเรื อนจ้าชั่ วคราวเขากลิ ง ต. วังจันทร์ อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุ รี  

และมี กลุ่ มประชากรท่ี ได้ ท้ าการเก็ บรวบรวมข้ อมู ลจากกลุ่ มตั วอย่ างจ้ านวน 60 คน โดยใช้ วิ ธี การสุ่ มตั วอย่ างแบบแบ่ งชั น 

(Stratified Random Sampling) การวิ จั ยนี ใช้ วิ ธี การวิ จั ยแบบเชิ งส้ ารวจ (Survey Research) โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเคร่ื องมื อ

ในการท้ าวิ จั ย และข้ อค้ าถามแต่ ละข้ อได้ มี การประยุ กต์ มาจากงานวิ จั ยท่ี มี ส่ วนเกี่ ยวข้ องกั บแบบจ้ าลองด้ านการย อม รั บ

เทคโนโลยี  (Technology Acceptance Model หรื อ TAM) งานวิ จั ยนี  ผ ู้ วิ จั ยได้ รั บแบบสอบถามจากผ ู้ ตอบครบทั งหมด 60 คน 

โดยได้แบ่งข้อค้ าถามของแบบสอบถามออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นข้อค้าถามท่ี เกี่ ยวกั บข้ อมู ลส่ วนตัวของกลุ่ มชาวบ้ าน

ภายในชุ มชนศู นย์ เรี ยนรู้ เศรษฐกิ จพอเพี ยงชุ มชนถ ้ าเสื อ และศู นย์ เรี ยนรู้ เศรษฐกิ จพอเพี ยงชุ มชนเรื อนจ้ าชั่ วคราวเขากลิ ง 

ไ ด้ แ ก่  เ พ ศ  ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า  อ า ชี พ  ร า ย ไ ด้  ฯ ล ฯ  ส่ ว น ท่ี  2 เ ป็ น ข้ อ ค้ า ถ า ม ท่ี เ กี่ ย ว กั บ ก า ร รั บ รู้ ค ว า ม ง่ า ย ใ น ก า ร ใ ช้ ง า น  

และการรับรู้ประโยชน ์   

การวเิคราะห์ระบบโ ดยใช ้Use Case Diagram แสดงดังภาพท่ี 1 มรีายละเอยีดดังนี  

1. Admin หมายถงึ ผ ู้รับผ ิดชอบบริหารจัดกา รระบบ Web Application 

2. User หมายถงึ ผ ู้ใชง้านท่ัวไป 
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     Web Application

Login

Manage Post 

Manage Media 

Logout

Manage 
Comments 

Manage 
Products 

Manage 
Appearance 

Manage Tools 

Admin User

 
 

ภาพที่ 1 Use case diagram ระบบ Web Application 

                   

Fill Username & Password

Check Username & Password

Go to Main Menu

Fill Again

Check

No

Yes

      

Logout Botton

Logout

No

Yes

Main Index

Login

 
                                        

ก.                                                                ข. 
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Main Index

Manage Post

Save Post to Database

Show Post

Login

        

Main Index

Manage Products

Save Products to Database

Show Products

Login

        

Main Index

Manage Media

Save Media to Database

Show Media  

Login

 
 

                          ค.                                              ง.                                               จ. 
 

ภาพที่ 2 การออกแบบระบบ Web Application โ ดยใช ้Activity Diagram 
 

จ า ก ภ า พ ท่ี  2 ก .  – จ .  เ ป็ น ก า ร อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ  Web Application โ ด ย ใ ช้  Activity Diagram เ พื่ อ แ ส ด ง ล้ า ดั บ ของ

กิจกรรมท่ีเกิดจาก การท้างานของ Object ภายในระบบเว็บไ ซต์ตามรูปแบบการพัฒนา Web Application แบบ MVC 

การออกแบบระบบฐานข้ อมู ล แสดงดังภาพท่ี 3 ระบบ Web Application นี ได้พัฒนาจากภาษา PHP, Java ร่วมกั บ

ซอฟต์ แวร์ WordPress ซึ่ งเป็ น Software Open Source โ ดยใช้ ระบบฐา นข้ อมู ล MySQL ไ ด้ ท้ ากา รติ ดตั งบน Server จ้ าลอง 

XAMPP ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม  phpMyAdmin แ ล ะ MySQL Workbench อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล  เ มื่ อ ท้ า ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ  Web 

Application เ ส ร็ จ เ รี ย บ ร้ อ ย จึ ง น้ า ไ ป ติ ด ตั ง บ น ร ะ บ บ  Server ท่ี ใ ช้ ง า น ไ ด้ จ ริ ง  เ พื่ อ ท้ า ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ต่ า ง  ๆ  บ น ร ะ บ บ

อนิเทอร์เน็ต         
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ภาพที่ 3 ER-Diagram ของระบบ Web Application 
 

ผลการศึกษา 

จา กตารางท่ี 1 มกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก กลุ่มตัวอยา่งที่เป็น กลุ่มชาวบ้านภายในชุมชนศูนยเ์รียนรู้ เศรษ ฐ กิ จ

พ อ เ พี ย ง ชุ ม ช น ถ ้ า เ สื อ  แ ล ะ ศู น ย์ เ รี ย น รู้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ชุ ม ช น เ รื อ น จ้ า ชั่ ว ค ร า ว เ ข า ก ลิ ง  จ้ า น ว น ทั ง ห ม ด  6 0  ค น  เ มื่ อ

จ้ า แ น ก ต า ม ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร ใ น ก า ร ส ร้ า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  พ บ ว่ า ก ลุ่ ม ช า ว บ้ า น ไ ม่ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น ก า ร ส ร้ า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  คิ ด เ ป็ น

ร้ อ ย ล ะ  9 8 . 3 3, เ มื่ อ จ้ า แ น ก ต า ม จ้ าน ว น โ ค ร งก าร ท่ี เ ข้ า รั บ ฝ ึก อ บ ร ม สัม ม น าท า ง ด้า น เ ข้า ใ ช้ ร ะ บ บ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ตอ่ ปี  พ บ ว่ า ส่ ว น

ใ ห ญ่ ไ ม่ เ ค ย เ ข้ า รั บ ฝ ึ ก อ บ ร ม  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  8 6 . 6 7  แ ล ะ เ มื่ อ จ้ า แ น ก ต า ม จ้ า น ว น ชั่ ว โ ม ง ใ น ก า ร เ ข้ า ใ ช้ ร ะ บ บ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ต่ อ

สัปดาห์ พบวา่ส่วนใ หญ่ไม่เคยเข้าใช้ระบบเว็บไ ซต์ คิดเป็นร้อยละ 5 3 .33 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกั บประวัตกิารเข้าใช้ระบบเว็บไ ซต์ ของกลุม่ตัวอย่าง จ ้านวน 60 คน 

ลักษณะข้อมูลพื้นฐานของกลุม่ตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 

ประสบการณ์ในการ 

สร้างเว็บไ ซต์  

ไ มม่ปีระสบการณ์ 

1 - 2 ป ี

3  – 4 ป ี

5  ปีขึ นไ ป 

5 9 

1 

0 

0 

98 .33 

1.67 

0 

0 

จ้า นวนโ ครงการท่ีเข้ารับ 

ฝ ึกอบรมสัมมนาทางด้า น 

เข้าใช้ระบบเว็บไ ซต์ตอ่ปี 

ไ มเ่คยเข้ารับฝ ึกอบรม 

1 - 2 โ ครงการ 

3  - 4 โ ครงการ 

5  โ ครงการขึ นไป 

5 2 

8 

0 

0 

8 6.67 

13.33 

0 

0 

จ้ า น ว น ชั่ ว โ ม ง ใ น ก า ร เ ข้ า ใ ช้

ระบบเว็บไ ซต์ตอ่สัปดาห์ 

 

ไ มเ่คยเข้าใช้ระบบเว็บไ ซต์ 

1 - 5  ชั่วโมง 

6 - 10 ชั่วโมง 

11 ชั่วโมงขึ นไป 

3 2 

22 

6 

0 

5 3 .3 3 

3 6.67 

10.00 

0 
 

ตารางที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความคิดเห็นความพึงพอใจ 

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ผลลพัธ ์

รูปแบบการพฒันา Web Application แบบ MVC  

โ ดเ มนหลักขอ งระบบ 3.23 64.60 ป านกลาง 

ส่วนโ ต้ตอ บ กับผู้ใ ช้งาน (Interactive) 4.15 85.00 มาก 

ส่วนท ีค่อย รับ คา่ Input แ ละการน้าไ ป ป ระมวลผล 3.25 65.00 ป านกลาง 

รวม 3.54 71.53 มาก 

การรับรู้ความยากงา่ยในการใช้งาน 

ขั นตอ นแ ละความสะดวกใ นการติดตั ง Web Application 3.35 67.00 ป านกลาง 

ความสะดวกใ นการแ กไ้ ข ป รับ เ ป ล่ียน Template  4.18 83.60 มาก 

ความสามารถในการรอ งรับ ภาษ าไ ท ย 4.60 92.00 มากที่สุด 

ความสามารถในการสร้างแ ละจัดการเ นื อ หา  3.98 79.60 มาก 

ความสามารถในการเ พิ่มสินคา้ 3.98 79.60 มาก 

ความสามารถในการรอ งรับ โ ป รแ กรมเ สริม 3.95 79.00 มาก 

ความสามารถในการจัดการผู้ใช ้งาน 3.98 79.60 มาก 

ความสามารถในแสดงคว ามคดิเ ห็น 4.28 85.60 มากที่สุด 

รวม 4.03 80.75 มาก 

การรับรู้ประโยชน์ที่ไดร้ับ 

ความถูกต้อง แ ละความสมบ ูรณ ์ขอ งการแสดง Web Page 4.36 87.20 มากที่สุด 

มีฟังก์ชั่นการใ ช้งานท ี่ทันสมัย 4.53 90 .60 มากที่สุด 

คุณภาพขอ งตัวอ ักษรใ นการแ สดงบ น Web Page 4.56 91.20 มากที่สุด 
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ตารางที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความคิดเห็นความพึงพอใจ (ตอ่) 

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ผลลพัธ ์

คุณภาพขอ งภาพในการแ สดงบ น Web Page 4.56 91.20 มากที่สุด 

คุณภาพขอ งว ิดีโอ ใ นการแ สดงบ น Web Page   4.46 89 .20 มากที่สุด 

ความรวดเร็ว ใ นการแ สดงขอ้ มูล 4.56 91.20 มากท ี่สุด 

ป ระสิทธิภาพในการแ สดงผ ลบ น Browser Google Chrome 4.56 91.20 มากที่สุด 

ความสามารถในการ Backup ข้อมูล 4.43 88.60 มากที่สุด 

รวม 4.50 90.05 มากที่สุด 
 

จ า ก ต า ร า ง ท่ี  2 มี ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล จ า ก ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ท่ี เ ป็ น ก ลุ่ ม ช า ว บ้ า น ภ า ย ใ น ชุ ม ช น ศู น ย์ เ รี ย น รู้

เศรษฐก ิจพอเพยีงชุมชนถ ้าเสอื และ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐก ิจพอ เพยีง ชุมช น เ รือนจ้า ชั่วคราว เขากลิ ง จ้า นวนทั งหมด 60 คน 

เมื่อจ้าแนกตามรูปแบ บการ พัฒนา Web Application แบบ MVC พบวา่ ความคิดเห็นท่ีมีต่อ ความ พงึพ อใจส่วนใหญ่ เ ฉ ลี่ ย

มี ค่ า เ ท่ า กั บ  7 1 . 5 3 อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  ส่ ว น ก า ร รั บ รู้ ค ว า ม ย า ก ง่ า ย ใ น ก า ร ใ ช้ ง า น  พ บ ว่ า ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ท่ี มี ต่ อ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ

ส่วนใหญ่เฉลี่ยมคี่าเท่ากับ 8 0.75  อยู่ในระดับมาก และเมื่อจ้าแนกตามการรั บรู้ ป ระโ ย ชน์ ท่ีจะไ ด้รั บ พบวา่ความคิด เ ห็ น

ท่ีมีต่อความพงึพอใ จส่วนใ หญ่ เฉลี่ยมคี่าเท่ากับ 90.05  อยู่ในระดับมากที่สุด 
 

หนา้เว็บไ ซต์ของ Web Application ส้าหรับ Admin และ User แสดงดังภาพท่ี 4 และภาพที่ 5   
 

 
ก . 

 

 
ข. 

 

ภาพที่ 4 หนา้จ อสว่นของ Admin 
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จ า ก ภ า พ ท่ี  4 ก .  – ข .  เ ป็ น ห น้ า เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง Admin ซึ่ ง จ ะ ท้ า ห น้ า ท่ี ใ น ก า ร จั ด เ ต รี ย ม ข้ อ มู ล ต่ า ง  ๆ  เ ช่ น  เ ต รี ย ม

บทความท่ีต้องการจะเผยแพร่บนเว็บไ ซต์ หรือเตรียมสนิค้าไว้ ส้าหรับใ ห้ลูกค้าเลอืกซื อ Online ไ ด้  
 

 
ก . 

 

 
ข. 

 

ภาพที่ 5 หนา้จ อสว่นของ User 
    

จา กภาพท่ี 5 ก. – ข. แสดงหน้าเว็บไ ซต์ในส่ วนข อง User ซึ่งจะ ท้าสามารถเข้าชม เ ร่ือ งร าวต่ าง  ๆ ท่ี Admin ไ ด้

ท้ากา รจะ เผ ยแพร่บนเว็บไ ซต์ และสามารถเลอืกซื อสนิค้าแบบ Online ไ ด้  
 

ข้อเสนอแนะ 

ศู นย์ เรี ยนรู้ เศรษฐกิ จพอเพี ยงชุ มชน ควรมี บุ คลากรท่ี มี การศึ กษาในระดั บมั ธยมศึ กษา หรื อระดั บปริ ญญาตรี  ท่ี มี

ความรู้ ความสามารถทางด้ านคอมพิ วเตอร์ เข้ ามาชว่ยบริ หารจัดการภายในชุมชน ซึ่ งบุ คลากรเหล่านี จะมคีวามสามารถในการ

ใ ช้  Software Web Application ท่ี มี บริ การท่ั วไป ใ นอิ นเท อ ร์ เ น็ ต และควรมี เครื่ องคอมพิ วเตอ ร์ ไ ว้ ร องรั บการใช้ งา น มี ระบ บ

อิ นเทอร์ เน็ตให้ บริ การภายในศูนยเ์รี ยนรู้ เศรษฐกิจพอเพยีงชุ มชน เพื่ อใช้ ในการตดิต่ อสื่ อสาร เพื่ อเป็ นการเพิ่ มทักษะในการเข้า

ใช้ ระบบ Web Application ควรมี การสนั บสนุ นให้ มี การส่ งเสริ มพั ฒนาความรู้ ทางด้ านการพั ฒนาเว็ บไซต์ ให้ กั บกลุ่ มชาวบ้ าน

อย่ างต่ อเนื่ องในแต่ ละปี  ใ นส่ วนของการพั ฒนาระบบ Web Application เพื่ อให้ บริ การข้ อมู ลต่ าง ๆ จา กภายในศู นย์ เรี ยนรู้

เศรษฐกิจพอเพยีงชุมชน เพื่อเผยแพร่สูอ่นิเทอร์เน็ต ควรมกีารออกแบบให้งา่ยต่อการใชง้าน ไมซ่ับซ้อน มเีมนูเป็นภาษาไทย  
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กิตติกรรมประกาศ 

งานวจิัยเร่ื องนี ได้ รั บการสนั บสนุนทุ นการวจิั ยจากงบประมาณประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะบริหารธุ รกิ จ 

มหาวิ ทยาลั ยเทคโ นโลยี รา ช มงค ลพ ระ นค ร ซึ่ งช่ วยใ ห้ การด้ าเนิ นการวิ จั ย เสร็ จ อย่ า งส มบู รณ์  ผ ู้ วิ จั ยขอขอบพระ คุ ณ ม า  

ณ โอกาสนี  ขอขอบพระคุณอาจารย ์ เจ้าหนา้ท่ี และนักศกึษา คณะบริหารธุ รกิจ ท่ีให้ความชว่ยเหลื อระหวา่งการด้าเนิ นงาน

ด้ วยดี เสมอมา ตลอดจนหน่ วยงานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องของมหาวิ ทยาลั ย ฯ ขอขอบพระคุ ณผ ู้ น้ าชุ มชนศู นย์ เรี ยนรู้ เศรษ ฐก ิ จ

พอเพี ยงชุ มชนถ ้ า เสื อ บ้ านถ ้ าเสื อ ต. แก่ งกระจาน อ. แก่ งกระจาน  จ. เพชรบุ รี  และศู นย์ เรี ยนรู้ เศรษฐกิ จพอเพี ยงชุ ม ช น

เรื อนจ้ าชั่ วคราวเขากลิ ง ต. วั งจั นทร์  อ.แก่ งกระจาน จ. เพชรบุ รี  ท่ี ให้ ความช่ วยเหลื อระหว่ างการด้ า เนิ นงานด้ วยดี เสมอมา 

สุ ดท้ ายนี  หากงา นวิ จั ยนี มี ข้ อผิ ดพลาด หรื อ บกพ ร่ อ ง ปร ะกา รใ ด ผ ู้ วิ จั ยขออภั ยมา ณ ท่ี นี  และผ ู้ วิ จั ยจะพยายาม พั ฒ น า

งานวจิัยท่ีมีคุณภาพตอ่ไป 
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สื่อพจนานุกรมภาษามือไทย บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ 

Thai sign language dictionary on Android system 

บ ุญญ รัตน ์ อ่้าสุรา1* 

Bunyarat Umsura1* 
 

บทคัดย่อ 
 งานวจิัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อพจนานุกรมภาษามอืไทย บนระบบปฎบัิตกิารแอนดรอยด์ โ ดยท่ีไม่ ต้อง

ท้ า ง า น ผ ่าน อิ นเ ท อ ร์เน็ ตขึ น ซึ่ ง ก ลุ่ ม ขอ ง ค้าศั พท์ ท่ี น้า มาใ ช้ ใ น การ ท ดส อบ ไ ด้ ม า จา กค้า แ นะ น้าจ ากผ ู้เชี่ ยว ช าญด้า นภาษา

มื อ ก ลุ่ ม ล่ า ม อิ ส ร ะ  ร ะ บ บ นี พั ฒ น า ด้ ว ย ภ า ษ า จ า ว า  (Java) ท่ี ท้ า ง า น บ น ร ะ บ บ ป ฎิ บั ติ ก า ร แ อ น ด ร อ ย ด์  ส้ า ห รั บ ส่ ว น ติ ด ต่ อ

ผ ู้ใชง้าน และระบบการจัดกา รฐา นขอ้มูลเอสควิไล ท์ (SQLite) ส้าหรับการเก็บขอ้มูล ผ ลการพัฒนาระบบพบวา่สาม า ร ถ

น้ า ไ ป ใ ช้ ง าน ไ ด้ อย่ า งมี ป ร ะสิ ท ธิ ภา พ โ ด ย มี ค่ า ท ดส อ บค ว าม พงึ พอ ใ จ จา ก ผ ู้เชี่ ย วช า ญด้ าน คอ มพิ ว เ ต อร์ เ ฉ ลี่ย เ ท่ ากั บ  4.01 

และค่าเบ่ียงเบ นมา ต รฐา น เ ท่ากั บ 0.72 และ จา กบคุคลท่ัวไปเฉ ลี่ย เ ท่ากั บ 4.05 และค่าเบ่ียงเบน มาต รฐา น เท่ ากั บ 0.65  

ดังนั นระบบท่ีพัฒนาขึ นนี มีผลประเมินค่าความพึงพอใ จใ นระดับดีและสามารถน้าไ ปป ระยุกตใ์ ชใ้ นการศึก ษามือไ ท ย ด้ ว ย

ตนเอง และใ ชเ้ป็นสื่อกลางใ นการติดต่อสื่อสารไ ด้ 
 

ค าส าคัญ:  พจนานุกรมภาษามอืไทย, แอพพลเิคชั่น, แอนดรอยด,์ ภาษามือไ ทย  
 

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 . 6 5 .  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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บทน า 

ภ า ษ า มื อ  เ ป็ น ภ า ษ า ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร อี ก ช่ อ ง ท า ง ห นึ่ ง ส้ า ห รั บ ผ ู้ พิ ก า ร ท า ง ด้ า น ก า ร ไ ด้ ยิ น  ใ ช้ ก า ร ท้ า ท่ า มื อ  

การแสดงสีหนา้ และกิริยาท่าทางประกอบในการสื่ อสารความหมาย และถ่ายทอดอารมณ์แทนการใช้ เสียงพูด ซึ่งภาษามื อ

ของแต่ ละประเทศ จะมี ความแตกต่ างกั นเช่ นเดี ยวกั บภาษาพู ด ขึ นอยู่ กั บขนบธรรมเนี ยม ประเพณี  วั ฒนธรรม เช่ น ภาษา

มอือเมริกัน ภาษามอืจีน และภาษามอืไทย เป็นตน้ ภาษามอืเป็ นภาษาท่ีนักการศกึษาทางด้ านการศกึษาของคนหูหนวกตก

ลงและยอมรั บกั นแล้ วว่ า เป็ นภาษาหนึ่ งส้ าหรั บติ ดต่ อสื่ อความหมายกั นระหว่ างผ ู้ พิ การทางด้ านการได้ ยิ น ภาษาอั งกฤษ

เรียกวา่ Sign Language [1]  

ส้ าหรั บผ ู้ พิ การทางด้ านการได้ ยิ น หรื อคนหู หนวก,หู ตึ งนั น จะไม่ สามารถเลี ยนแบบเสี ยงท่ี ได้ ยิ น หรื อเปล่ ง เ ป็ น

เสี ยงพู ดได้ เหมื อนคนปกติ ท่ั วไ ป ดั งนั นการสื่ อสารทางด้ านภาษามื อจึ งถื อเป็ นภาษาแม่ ใ นการติ ดต่ อ และโดยปกติ บุ คค ล

ท่ั วไปมั กไม่ ค่ อยมี โอกาสได้ ศึ กษาภาษามื อเท่ าใดนั ก เมื่ อต้ องการสื่ อสาร หรื อให้ ความช่ วยเหลื อกั บผ ู้ บกพร่ องทางกา รไ ด้

ยิ นจึ งถื อเป็ นเร่ื องยาก และในปั จจุ บั นนี สื่ อใ นการศึ กษาภาษามื อไ ทยยั งพบไ ด้ น้ อยมาก ส่ วนใหญ่ จะมุ่ งเน้ นไปท่ี การ ส ร้ า ง

พจนานุ กรมภาษามื อท่ี ท้ างานผ ่ านเว็ บไซตบ์น internet เป็ นส่ วนใหญ่  และมี ในส่ วนของการพั ฒนาในรู ปแบบของมั ลติ มเีดีย 

ซึ่งจะสามารถใชง้านได้บนระบบปฎบัิ ตกิาร Windows เท่านั น 

ดั งนั นเพื่ อเป็ นการเพิ่ มช่ องทางในการศึ กษาภาษามื อไทยให้ หลากหลายยิ่ งขึ น เพื่ อให้ บุ คคลท่ั วไปท่ี มี ความสนใจ 

ไ ด้ มี สื่ อ ท่ี เ รี ย น รู้ ง่ า ย  ส ะ ด ว ก  แ ล ะ ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร ค้ น ห า แ ล ะ แ ป ล ค้ า ศั พ ท์  อี ก ทั ง ยั ง ส า ม า ร ถ เ ป็ น สื่ อ ก ล า ง ใ น ก า ร ติ ด ต่ อ 

ชว่ยเหลอื กับผ ู้พิการทางด้านการได้ ยิ น  ผ ู้พัฒนาจึงได้จัดท้าสื่อพจนานุ กรมภาษามื อไทย บนระบบปฎิ บัตกิารแอนดรอยด์  

ท่ีไมต่อ้งท้างานผ ่าน internet ขึ น 
 

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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วิธีการศกึษา 

1.  ศกึษารวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล 

ศึ กษาและรวบรวมข้ อมู ลท่ี เกี่ ยวกั บภาษามื อไทย ฟั งก์ ชั่ นการท้ างานบนอุ ปกรณ์ สื่ อสาร ศึ กษาหลั กกา รพั ฒนา

แ อ พ พ ลิ เ ค ชั่ น บ น ร ะ บ บ ป ฎิ บั ติ ก า ร แ อ น ด ร อ ย ด์  แ ล ะ ท้ า ก า ร ท บ ท ว น ง า น วิ จั ย ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง ร ว ม ทั ง วิ ธี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ

ประเมิ นผ ล โดยงานวิ จั ยนี จั ดเตรี ยมข้ อมู ลส้ าหรั บทดสอบทั งหมด 656 ค้ า ประกอบด้ วย 27 หมวดหมู่  ได้ แก่  พยั ญชนะ, 

สระและวรรณยุกต,์ ตัวเลข, ทักทาย, ความรู้สกึ, วันเดอืนปี, เวลา, สถานท่ี, จังหวัด, ประเทศ, ธรรมชาติ, ค้าถาม, สิ่งของ, 

สั ตว์, อวั ยวะของร่ างกาย, สี, อาหารและเครื่ องปรุ ง, รสชาติ, ผลไม้, ครอบครั ว, อาชี พ, เคร่ื องแต่ งกาย, เคร่ื องใช้ ไ ฟ ฟ้ า, 

ของใช้ ในบ้ าน, กี ฬา, ยานพาหนะ, วิ ชาเรี ยน เป็ นต้ น และการท้ างานของระบบมี ทั งหมด 5 ส่ วน ได้ แก่  (1) สื บค้ นค้ าศั พ ท์  

“(2) แปลค้าศัพท์ (3) มูลนธิิฯ (4) Favorites และ (5) เกมส ์

2. ออกแบบระบบงาน 

ก า ร ท้ า ง านต่ าง ๆ ข อ ง ร ะ บ บ  จ ะ ท้ า ง านผ ่า นร ะบ บ ป ฎบัิ ตกิ าร แอ นด ร อย ด์ โ ด ย ร ะ บ บ จะ ดึ งข้ อมู ลจา กฐ านข้อมูล 

SQLite ซึ่ ง จ ะ เ ก็ บ อ ยู่ ใ น  SDRAM ข อ ง อุ ป ก ร ณ์ ท่ี ล ง  Application นี ไ ว้  แ ล ะ ข้ อ มู ล บ า ง ส่ ว น เ ช่ น  วิ ดี โ อ  จ ะ แ ย ก เ ก็ บ ไ ว้ ท่ี  

SDRAM โ ดยตรง โ ดยจะลิงคก์ับฐานข้อมูลผ่าน Path ท่ีเก็บไฟล์วิดโี อนี  
 

 
ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างของระบบ 
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tblSourceFile

sourceFile_id (PK)

sourceFileName

sourceFilePath

searchKey

Description

Categories_id

tblFavorites

Favorite_id (PK)

sourceFile_id (FK)

tblCategories

Categories_id (PK)

categories

tblGameLevel

Level_id (PK)

Level

ansAmount

LevelSelect

tblGameScores

gameScore_id (PK)

Level_id (FK)

Player

Scores

Ranking

tblFoundation

Foundation_id (PK)

Address

Latitude

Longitude

Telephone

 
ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างฐา นขอ้มูล 

 

3. รายละเอยีดของระบบท่ีเกี่ยวข้อง 

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอยีดระบบค้นหา 

System Name : ระบบ ค ้นหา 

System Type : Mobile Application 

Description :  

ร ะ บ บ นี เ ป็ น ก า ร ค้ น ห าค้ าศั พ ท์ จา ก คีย์ เ วิ ร์ ดท่ี ผ ู้ ใ ช้ งา น ท้ ากา ร พิ มพ์ ล งไ ป แ ล้ วแ ส ดง ผ ล ลัพ ธ์ ค้า ศั พท์ ท่ี ใ กล้เคียง 

กับคยีเ์วร์ิดทั งหมดให้ผ ู้ใชเ้ลอืกอีกครั ง 

ตารางที่ 2 แสดงรายละเอยีดระ บบการแปลค้าศัพท์ 

System Name : ระบบการแปลค้าศัพท์ 

System Type : Mobile Application 

Description :  

เป็นระบบทีเ่อาไว้แปลค้าศัพท์ท่ี ค้นหาเป็นภาษามอืไทยใ นรูปแบบของวิดโี อ และแสดงค้าอธิบาย พร้อมทั งมี

ฟังก์ช่ันในการหยุด การเล่นซ ้า และกา รเพิ่มค้าศัพท์นี เป็น Favorite เพื่อเอาไว้เรียกดูอกีครั งใ นภายหน้า 

ตารางที่ 3 แสดงรายละเอยีดระ บบ Favorites 

System Name : ระบบแสดงรายละเอียด Favorites 

System Type : Mobile Application 

Description :  

แสดงรายละเอยีดของค้าศัพท์ท่ีต้องการใช้งานบ่อยๆ พรอ้มทั งสามารถคลิกเรียกดูผ ลลัพธ์ของค้าศัพท์ท่ี

ตอ้งการไ ด้ทันที 

 



 
 

Proceedings  
367 

ตารางที่ 4 แสดงรายละเอยีดระบบมูลนิธิ 

System Name : ระบบแสดงรายละเอยีดมูลนธิิ 

System Type : Mobile Application 

Description :  

แสดงรายละเอยีดของมูลนิธิเกี่ยวกับผู้พกิารทางสายตา ใ นประเทศไทย พรอ้มท่ีอยู ่แผ นท่ี และเบอร์โทร

ตดิตอ่ โ ดยท่ีผู้ใช้สามารถคลิกท่ี Map เพื่อเปิดดูแผนท่ีผ่านระบบ GPS ของมูลนธิินั นๆ ได้ หรอืคลิกท่ี เบอร์

โ ทรศัพท์ เพื่ อโทรออกไ ปยังมูล นธิิได้ทันที 

ตารางที่ 5 แสดงรายละเอยีดระ บบ Game 

System Name : ระบบ Game 

System Type : Mobile Application 

Description :  

ผ ู้ใชส้ามารถเล่นเกมส์เพื่อทบทวน ประเมินความรู้ และเพื่อความสนุกสนานได ้โ ดยมีฟังก์ช่ันให้เลอืกเป็น 

New Game, Options และ High Scores การเล่นระบบจะ สุ่มวดิีโอค้าศัพท์ขึ นมาใ ห้ผู้เล่นทาย และท้าการ

บันทึกคะแนน เพื่อเก็บสะสมเป็ นคะแนนสูงสุด 3   อันดับ 

ตารางที่ 6 แสดงรายละเอยีดระบบ Game Options 

System Name : ระบบจัดกา ร Game Options 

System Type : Mobile Application 

Description :  

ผ ู้ใชส้ามารถเลอืก Options ของเกมส์ท่ีต้องการเล่นไ ด้ โดยจะ แบ่งเป็นระดับความยากง่ายท่ีต้องการจะเลน่ 

ถ้า Level ยิ่งสูง หมายถึงย่ิงยาก ตัวเลอืกของค้าตอบจะ มมีากขึ น ซึ่งระบบจะ ท้ากา รเก็บบันทึกค่า  

คอนฟิกส์ ท่ีผู้เล่นเลอืกไว้ลา่สุด 

ตารางที่ 7 แสดงรายละเอยีดระ บบ High Scores  

System Name : ระบบจัดกา ร High Scores 

System Type : Mobile Application 

Description :  

บันทึกคะแนนท่ีผู้เล่นท้าไ ด้สูงสดุ 3  อันดับไ ว ้แบง่เป็นระดับความยากที่เล่น โ ดยผูใ้ ชส้ามารถเรียกดู

รายละเอยีดของ High Scores จา กใ นระบบไ ด ้
 

4. พัฒนา Application 

เมื่ อท้ ากา รออกแบบระ บบง านต่ าง ๆ ครบแล้ ว ขั นตอนต่ อไปเป็ นการพั ฒนา แอพ พลิ เคชั่ นบ นระ บ บปฎิ บั ติ ก า ร 

แอนดรอยด์  ด้ วยภาษาจาวา ร่ วมกั บฐานข้ อมู ล SQLite และแสดงผลในรู ปแบบของ Application บนอุ ปกรณ์ สื่ อสารต่ าง ๆ 

[9,10,11,12] 

 

 



 
 

Proceedings  
368 

ผลการศึกษา 

 เ มื่ อ ผ ู้ ใ ช้ ง า น เ ปิ ด ร ะ บ บ พ จ น า นุ ก ร ม ภ า ษ า มื อ ไ ท ย  บ น แ อ น ด ร อ ย ด์ ผ ่ า น อุ ป ก ร ณ์ สื่ อ ส า ร ห รื อ  Mobile Application 

(Android) ระบบจะ แยกสว่นของการท้างาน ออกเป็นดังนี  

1. หนา้จ อหน้าแรกของระบบสื่อพจนานุกรมภาษามือไ ทย บนระบบปฎบัิตกิารแอนดรอยด์ 

              
ภาพที่ 3 หนา้จ อแรกของระบบ 

 

2. ห น้ า ค้ น ห า  ผ ู้ ใ ช้ ส า ม า ร ถ ค้ น ห า ค้ า ศั พ ท์ จ า ก คี ย์ เ วิ ร์ ด ท่ี พิ ม พ์ ล ง ไ ป  ร ะ บ บ แ ส ด ง ผ ล ลั พ ธ์ ค้ า ศั พ ท์ ท่ี ใ ก ล้ เ คี ย ง   

กับคยีเ์วร์ิดทั งหมดให้ผ ู้ใชเ้ลอืกอีกครั ง 

 
ภาพที ่4 หนา้จ อคน้หา 
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3. ห น้ า แ ป ล ค้ า ศั พ ท์ แ ป ล ค้ า ท่ี ค้ น ห า เ ป็ น ภ า ษ า มื อ ไ ท ย ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง วิ ดี โ อ  แ ล ะ แ ส ด ง ค้ า อ ธิ บ า ย  พ ร้ อ ม ทั ง มี

ฟังก์ช่ันในการหยุด กา รเล่นซ ้า แ ละกา รเพิ่มค้าศัพท์นี เป็น Favorite 
 

 
ภาพที ่5 หนา้แปลค้าศัพท์ 

 

4. หนา้มูลนธิิ แสดงรายละเอี ยดของมู ลนธิิ เกี่ ยวกั บผ ู้พิการทางสายตาในประเทศไทย พร้อมท่ีอยู ่ แผนท่ี และเบอร์

โทรตดิตอ่ โดยสามารถคลิกท่ี Map เพื่อเปิดดูแผนท่ีผ่านระบบ GPS หรือคลิกท่ีเบอร์โทรศั พท์ เพื่อโทรออกไปยั งมูลนิ ธิ 
 

               
 ภาพที ่6 หนา้มูลนธิิเมื่อคลกิที่ เบอร์โทรศัพ ท์ 
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 ภาพที ่7 หนา้มูลนธิิเมื่อคลกิที่แผนที่ 

 

5. หนา้ Favorites แสดงรายละเอยีดของค้าศัพท์ท่ีต้องการใช้งานบ่อย ๆ สามารถคลิกเรียกดูผ ลลัพธ์ได้ทันที 
 

              
 ภาพที ่8 หนา้ Favorites เมื่อคลกิที่ค้าศัพท์ท่ีต้องการ 

 

6. หนา้เกมส ์สามารถเล่นเกมส์เพื่อทบทวน ประเมินความรู้ และเพื่อความสนุกสนานได้  

  เ ลื อ ก  New Game เ พื่ อ เ ร่ิ ม เ ล่ น เ ก มส์  โ ด ย ร ะ บ บ จะ สุ่ม ค้าศั พ ท์ขึ นม าแส ดง ผ ลใน รู ปแ บ บข อง วดิี โ อภาษา

มื อ  เ พื่ อ ใ ห้ ผ ู้ เ ล่ น ท า ย ว่ า ค้ าศั พ ท์ นี แ ป ล ว่ าอ ะ ไ ร  ก ด เ ลื อ ก ค้ า ต อ บ  ถ้ า ท า ย ถู ก  ร ะ บ บ จ ะ สุ่ ม ค้ า ศั พ ท์ ขึ น ม าใ ห ม่  ใ ห้ ท า ย ต่ อไป 

ถ้าตอบผ ิด ระบบจะ ค้านวณ   Score และแสดงหน้าจอแจ้งวา่คะ แนนตดิอันดับหรือไ ม่ 
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 ภาพที ่9 หนา้เกมสเ์มื่อคลกิ NEW GAME 

 

   
 ภาพที ่10 เมื่อจบเกมส์ 

 

 ระบบจะ บันทึกคะแนนผู้เล่น ที่ท้าคะ แน นได้สูงสุด 3 อันดับไ ว ้แบ่งเป็นระดับความยาก (Level) ท่ีเล่น 

โ ดยผู้ใชส้ามารถเรียกดูรายละเอยีดของ High Scores           

                   
 ภาพที ่11 เมื่อคลกิ HIGH SCORES 
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 สามารถเลอืก Options ของเกมส์ท่ีต้องการเล่นไ ด้ โดยจะแบง่เป็นระดับความยากง่ายท่ีต้อง การ  
 

   
 ภาพที ่12 หนา้เกมสเ์มื่อคลกิ OPTION 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

ผลการประเมิ นโ ปรแกรมโ ดยผ ู้ เชี่ ยวชาญซึ่ งเป็ นอาจารย์ สาขาวิ ชาระบบสารสนเทศทางคอมพิ วเตอร์  และสาขา

วิ ศวกรรมคอมพิ วเตอร์  มทร.ล้ านนา เชี ยงราย 10 ท่ าน ตามด้ านต่ างๆ แบ่ งระดั บคะแนนจาก มากที่ สุ ด ไ ปหาน้ อยท่ี สุ ด  

(ระดั บ 5 – 1) ระดั บคุ ณภาพวั ดจากค่ าเฉลี่ ยข้ อมู ลโดยมี ความหมายดั งนี  4.50 – 5.00 ดี มาก 3.50 – 4.49 ดี  2.50 – 3.49 

ปานกลาง 1.50 – 2.49 น้ อย 1.00 – 1.49 ควรปรั บปรุ ง และจากการน้ าระบบไปให้ ผ ู้ เชี่ ยวชาญประเมิ นความถู กต้ อง ผลการ

ประเมนิมรีายละเอยีดดังตารางด้านล่าง 
 

ตารางที ่8 ผ ลการประเมินโ ปรแกรมโ ดยผู้เชี่ยวชาญ 

 

รายการประเมิน 

ผลการประเมนิ 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ด้านการประมวลผลของโปรแกรม 4.40 0.74 ด ี

2. ด้านความเหมาะสมของส่ือวดีิทัศน์ 4.27 0.8 ด ี

3. ด้านปฎสิัมพันธ์ในการใช้งานของระบบ 3.83 0.57 ด ี

4. ด้านเนื อหาและค้า ศัพท์ 3.93 0.64 ด ี

5. ด้านระบบท่ีตรงตอ่ความต้อง การของผ ู้ใชง้าน 4.00 0.85 ด ี

สรปุผลการประเมิน 4.01 0.72 ด ี
 

จา กกา รทดสอบพบว่ า ภาพรวมของผ ลการประเมิ นโปรแกรมโดยผู้ เชี่ ยวชาญ  โ ดยจ้ าแนกหั วข้ อในการประเมิ น  

5 ด้ าน คื อ ด้ านการประมวลผลของโปรแกรม ด้ านความเหมาะสมของสื่ อวี ดิ ทั ศน์  ด้ านปฎิ สั มพั นธ์ ในการใช้ งานของระบบ 

ด้านเนื อหาและค้ าศั พท์ และด้านระบบท่ีตรงต่ อความต้ องการของผ ู้ใชง้าน พบวา่ความพงึพอใจของผ ู้ เชี่ยวชาญในภาพรวม

มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย เ ท่ า กั บ  4.01 แ ล ะ ค่ า ส่ ว น เ บ่ี ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น  ( S.D.) เ ท่ า กั บ  0 .72 จึ ง ก ล่ า ว ไ ด้ ว่ า ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ 

ของผ ู้เชี่ยวชาญในการทดสอบสื่อพจนานุกรมภาษามื อไทย บนระบบปฎบัิตกิารแอนดรอยด์ มคี่าเฉลี่ยอยูใ่นเกณฑ์ระดับดี 



 
 

Proceedings  
373 

ผลการประเมิ นความพึ งพอใจของระบบจากบุ คคลท่ั วไ ป ตามด้ านต่ าง ๆ แบ่ งระดั บคะแนนจากมากท่ี สุ ด ไปหา

น้ อ ย ท่ี สุ ด  ( ร ะ ดั บ  5 – 1) ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ วั ด จ า ก ค่ า เ ฉ ลี่ ย ข้ อ มู ล โ ด ย มี ค ว า ม ห ม า ย ดั ง นี  4.50 – 5.00 ดี ม า ก  3.50 – 4.49  

ดี  2.50 – 3.49 ป า น ก ล า ง  1.50 – 2.49 น้ อ ย  1.00 – 1.49 ค ว ร ป รั บ ป รุ ง  แ ล ะ จ า ก ก า ร น้ า ร ะ บ บ ไ ป ใ ห้ บุ ค ค ล ท่ั ว ไ ป ป ร ะ เ มิ น

ความพึ งพอใจ แล้ วท้ าแบบสอบถามดั งกล่ าว โดยผ ู้ ท่ี ท้ าการประเมิ นคื อกลุ่ มนั กศึ กษาระบบสารสนเทศทางคอมพิ ว เต อ ร์  

มทร.ล้านนา เชยีงราย 15 คน และผ ู้ใชง้านท่ัวไป 15 คน ผลการประเมนิมรีายละเอี ยดดังตารางด้านล่าง 
 

ตารางที ่9 ผ ลการประเมินความพงึพอใ จของผูใ้ ช ้

 

รายการประเมิน 

ผลการประเมนิ 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ด้านความเหมาะสมของส่ือวดีิทัศน์ 4.38 0.65 ด ี

2. ด้านปฎสิัมพันธ์ในการใช้งานของระบบ 3.80 0.57 ด ี

3. ด้านเนื อหาและค้า ศัพท์ 4.05 0.71 ด ี

4. ด้านระบบท่ีตรงตอ่ความต้อง การของผ ู้ใชง้าน 3.95 0.67 ด ี

สรปุผลการประเมิน 4.05 0.65 ด ี
 

จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ พ บ ว่ า  ภ า พ ร ว ม ข อ ง ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผ ู้ ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ  โ ด ย จ้ า แ น ก หั ว ข้ อ ใ น  

ก า ร ป ร ะ เ มิ น  4  ด้ า น  คื อ  ด้ า น ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง สื่ อ วี ดิ ทั ศ น์  ด้ า น ป ฎิ สั ม พั น ธ์ ใ น ก า ร ใ ช้ ง า น ข อ ง ร ะ บ บ  ด้ า น เ นื อ ห า แ ล ะ

ค้ า ศั พ ท์  แ ล ะ ด้ า น ร ะ บ บ ท่ี ต ร ง ต่ อ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผ ู้ ใ ช้ ง า น  พ บ ว่ า ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผ ู้ ใ ช้ ง า น ใ น ภ า พ ร ว ม มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย

เท่ากับ 4.05 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาต รฐา น (S.D.) เท่ากับ 0.65  จึงกล่าวได้วา่ระดับความพงึพอใ จอของผู้ใชง้าน ร ะ บ บ

สื่อพจนานุกรมภาษามือไ ทย บนระบบปฎบัิตกิารแอนดรอยด์ มคี่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

ข้ อ เ ส น อ แ น ะ  เ พื่ อ ใ ห้ ร ะ บ บ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ม า ก ยิ่ ง ขึ น  ค ว ร ท้ า ใ น ส่ ว น ข อ ง ก า ร แ ป ล ก ลั บ  ใ น ก ร ณี ท่ี ผ ู้ พิ ก า ร ท า ง  

ก า ร ไ ด้ ยิ น  มี ก า ร สื่ อ ส า ร เ ป็ น ภ า ษ า มื อ ก ลั บ ม า  แ ล ะ น้ า เ ร่ื อ ง ร ะ บ บ ค้ า สั่ ง เ สี ย ง  ม า ช่ ว ย ใ น ก า ร สื บ ค้ น ซึ่ ง จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ ร ะ บ บ

ท้างานไ ด้อยา่งรวดเร็วย่ิงขึ น 
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The production development of Coarse rice : case study of OTOP Ban Cha-Ba 

community, Talook-Klangtung, Meuang district, Tak province 
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บทคดัย่อ 

ง า น วิ จั ย นี เ ป็ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ข้ า ว ซ้ อ ม มื อ  : ก ร ณี ศึ ก ษ า ก ลุ่ ม ผ ู้ ผ ลิ ต ข้ า ว ซ้ อ ม มื อ สิ น ค้ า โ อ ท็ อ ป

บ้ า น ช บ า  ต้ า บ ล ต ลุ ก ก ล า ง ทุ่ ง  อ้ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด ต า ก  ก า ร ด้ า เ นิ น ง า น วิ จั ย เ พื่ อ ล ด ก า ร ใ ช้ แ ร ง ง า น ค น แ ล ะ เ ป็ น ก า ร เ พิ่ ม

ผ ลผลิตผลิตภัณฑ์ ใ นการด้าเนินงานวจิัยนั นจะท้าการออกแบบและจัดสรา้งเคร่ืองต้าข้าวซ้อมมอื เครื่องต้าข้าวซ้อมมอื

ท่ีออกแบบและจัดสรา้งขึ นมานั นจ ะใ ชม้อเตอ ร์ไฟฟา้กระแ สสลับข นาด 1/3  แรงม้า 1 เฟส 220 โ วลต์ และ1,450 รอบต่ อ

น า ที ใ น ก า ร ส่ ง ก้ า ลั ง  โ ด ย จ ะ ส่ ง ก้ า ลั ง ผ ่ า น ชุ ด เ กี ย ร์ ท ด โ ด ย มี อั ต ร า ท ด  1:50 ร อ บ ต่ อ น า ที  แ ล ะ ชุ ด ส า ย พ า น ร่ อ ง วี   

โดยความเร็ วของเคร่ื องในการต้าข้าวซ้ อมมื อคื อ 21 รอบตอ่นาที การทดลองเพื่ อเปรี ยบเที ยบระยะเวลาในการต้ าข้ าวซ้ อม

มื อ ปริ มาณของดี ของเสี ยท่ี ไ ด้ ระหว่ างคนและเคร่ื องท่ี สร้ างขึ นในการต้ าข้ าวซ้ อมมื อจ้ านวน 30 กิ โลกรั มต่ อครั ง ผลจาก

ทดลองพบว่ าเวลาเฉลี่ ยในการต้ าข้ าวซ้ อมมื อของเครื่ องคื อ*1 ชั่ วโมง 16 นาที  เวลาเฉลี่ ยในการต้ าข้ าวซ้ อมมื อของคนคื อ  

1 ชั่ วโมง 50 นาที  เคร่ื องจะมี ประสิ ทธิ ภาพใ นการท้ างานสู งกว่ าคนคื อร้ อยละ 77.33 ปริ มาณข้ าวซ้ อมมื อท่ี ได้ จากเ ครื่ อ ง

เป็ นของดี  26.44 กิ โ ลกรั ม ของเสี ย 3 .56 กิ โ ลกรั ม ปริ มาณข้ าวซ้ อมมื อท่ี ไ ด้ จา กคนเป็ นของดี  23 .52 กิ โ ลกรั ม  ข อ ง เ สี ย  

6 . 4 8  กิ โ ล ก รั ม  เ ค ร่ื อ ง จ ะ มี ข้ า ว ซ้อ ม มื อ ท่ี เ ป็ นข อ ง ดีจ าก กา ร ท้ าง าน สู งก ว่ าคน คื อ ร้ อ ยล ะ 10.8 แ ล ะ จ ะ มี ข้ าว ซ้อ ม มื อท่ี เ ป็น

ของเสียจา กกา รท้างานต่้ากว่าคนคือร้อยละ 10.0  
 

ค าส าคัญ:  เครื่องต้าข้าวซ้อมมอื, ข้าวซ้อมมือ   
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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.   
 

บทน า  

ประเทศไทยนั นเป็ นประเทศเกษตรกรรม การเพาะปลู กข้ าวถื อได้ ว่ าเป็ นพื ชเศรษฐกิ จหลั กของประเทศ และยั งเป็ น

อาชี พหลั กดั งเดิ มของเกษตรกรชาวไทย ผลผลิ ตท่ี ได้ จะเป็ นข้ าวเปลื อกและผ ่ านกระบวนการแปรรู ปเป็ นข้ าวสาร  ข้ าวกล้ อง

และข้ าวซ้ อ มมื อ ซึ่ งใ นปั จจ ุ บั นพ บ ว่ าข้ า วซ้ อ ม มื อ เร่ิ ม เ ป็ น ท่ี นิ ย ม ใ น ก า ร บ ริ โ ภ คข อ ง ป ร ะ ช า ช น เ นื่ อง จา กมี ส า ร อ าห า ร เ ช่ น 

คาร์ โบไฮเดรต ไฟเบอร์  วิ ตามิ นบี  1 บี  2 บี  6  และแร่ ธาตุ ต่ าง ๆ ท่ี จ้ าเป็ นต่ อร่ างกายของมนุ ษย์  ช่ วยท้ าให้ สุ ขภาพร่ างการ

แข็งแรง ซ ึ่งตามนโยบายของภาครัฐนั นได้ส่ งเสริมให้ แต่ ละชุ มชนแต่ ละท้องถิ่นมี ผลิตภัณฑ์ เป็ นของตนเองหรือท่ี เรี ยกว่ าสิ นค้ า

หนึ่ งต้ าบลหนึ่ งผ ลิ ตภั ณฑ์  (One Tambon One Product : OTOP) และหมู่ บ้ านชบา หมู่ ท่ี  2 ต้ าบลตลุ กกลา งทุ่ ง อ้ าเภอเมื อง 

จั งหวั ดตาก ก็ เป็ นชุ มชนหนึ่ งท่ี ท้ าการผลิ ตข้ าวซ้ อมมื อเป็ นสิ นค้ า OTOP ดั งภาพท่ี  1 ในตราสิ นค้ า “ข้ าวซ้ อมมื อชบา” โดยมี

สมาชิ กประมาณ  28  ดั งภาพท่ี  2 ครั วเรื อน ในกระบวนการผลิ ตข้ าวซ้ อมมื อของชุ มชนบ้ านชบานั นจะใช้ แรงคนเป็ นหลั กใ น

การต้าข้าวเปลอืกเพื่ อให้ได้ขา้วซ้ อมมื อ           

จากกระบวนการผลิตข้าวซอ้มมอืของชุมชนบ้านชบานั นจะใชแ้รงงานคนเป็นหลักในการผลิต ดังภาพท่ี 3 และภาพท่ี 4 

ซึ่ ง ปั จ จุ บั น พ บ ว่ า อ า ยุ ข อ ง ผ ู้ ท่ี ท้ า ก า ร ผ ลิ ต ข้ า ว ซ้ อ ม มื อ เ ฉ ลี่ ย แ ล้ ว จ ะ อ ยู่ ใ น ก ลุ่ ม ข อ ง ผ ู้ สู ง วั ย  เ มื่ อ ท้ า ก า ร ผ ลิ ต ข้ า ว ซ้ อ ม มื อ  

โดยใช้ วิ ธี การออกแรงต้ าข้าวจะใช้ ระยะเวลาเนิ่ นนานขึ นกว่ าจะได้ ข้ าวซ้อมมอืสิ่ งท่ี ตามมาคื อเกิดความเมื่ อยล้ า ท้ าให้ ผลผลิต

ข้าวซ้อมมอืไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้องการ ขนาดของเมล็ดข้าวซ้อมมอืท่ีได้มักไมส่ม่้าเสมอกันและมขีองเสียเกิดขึ นตามมา 
 

                    
                 ภาพที่ 1 กลุ่มผู้ผลิตขา้วซ้อมมือบ้านชบา         ภาพที่ 2 ข้าวซ้อมมอืบรรจุถ ุงตราชบาสินคา้OTOP 
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จากข้ อมู ลและปั ญหาดั งกล่ าว คณะของผ ู้ ด้ าเนิ นงานวิ จั ย จึ งได้ ส้ ารวจและเก็ บข้ อมู ลเบื องต้ นและร่ วมปรึ กษากั บ

ผ ู้ น้ ากลุ่ มข้ าวซ้ อมมื อบ้ านชบาเพื่ อหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาดั งท่ี กล่ าวมาข้ างต้ น พบว่ ากลุ่ มผ ู้ น้ าและสมาชิ กผ ู้ ผลิ ตข้ าว

ซ้ อมมื อมี ความประสงค์ ท่ี ต้ องการเครื่ องจั กรท่ี สามารถทุ่ นแรงใ นการต้ าข้ าวซ้ อมมื อ ใ นการคั ดแยกเศษข้ าวเปลื อกและ 

ข้ าวเมล็ ดท่ี หั กออกจ ากข้ าวซ้ อมมื อก่ อนท่ี จะ บรรจุ ในถุ งเพื่ อออกจ้ าหน่ าย จึ งเป็ นท่ี มาของงานวิ จั ยเพื่ อช่ วยเพิ่ มผลผลิ ต  

ลดของเสีย ให้ทันตอ่ความตอ้งการของผ ู้ บริโภคและคงไวด้้วยคุณภาพตามมาตรฐานสิ นค้า OTOP ตอ่ไป 
 

        
                 ภาพที่ 3 การต้าขา้วซ้อมมือของกลุม่ในชุมชน     ภาพที ่4 การคัดแยกเศษข้าวซอ้มมอืของกลุ่ม       
  

วัสดุ เคร่ืองมืออุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้าวซ้อมมอื [1] 

   1.1 ความรู้เกี่ยวข้าวซ้อมมอืคื อ ข้าวท่ีกะเทาะเปลื อกโดยใชก้ระเดื่ องหรื อสากไม้ ต้าในครกแล้วใชก้ระด้งใ นการ

ร่ อนแกลบออก ซึ่ งปั จจุ บั นมี การน้ ามาผลิ ตเป็ น สิ นค้ าหนึ่ งต้ าบลหนึ่ งผลิ ตภั ณฑ์  (One Tambon One Product : OTOP) และ

ข้ าวซ้ อมมื อยั งมี ประโยชน์ ต่ อร่ างกายมาก เมล็ ดข้ าวมี สี น ้ าตาล อุ ดมด้ วยเส้ นใยอาหาร และคุ ณค่ าทางโภชนาการมากกวา่

ข้ าวขาว ซึ่ งใ นสมั ยก่ อน ช าว บ้ า นนิ ย มต้ ารั บ ป ร ะ ทา นกั น เอ งจึ ง เรี ย กกั น ว่ าข้ าวซ้ อ มมื อน่ั น เ อ งข้ า วซ้ อม มื อก็ คื อข้ า ว ก ล้ อ ง

นั่นเอง เพยีงแตเ่ป็ นข้ าวกล้ องท่ีมีการขั ดสี มากกวา่ข้ าวกล้ องประมาณ 30 เปอร์เซ็นต ์ (ในขณะท่ีขา้วกล้ องจะขัดสี เพี ยงครั ง

เดี ยว) การขั ดสี ก็ เพื่ อเวลาหุ งข้ าวออกมาแล้ วข้ าวจะนุ่ มรั บประทานได้ ง่ ายขึ น และจมู กข้ าวก็ ยั งคงเหลื ออยู่  รวมทั งคุ ณค่ า

ทางอาหารตา่งๆก็ยังอยูค่รบถ้วน แตจ่ะมเีพยีงเส้นใยอาหารและเกลื อแร่ บางส่ วนท่ีถูกขั ดออกไปพร้ อมกับเยื่อหุ้ มเมล็ด 

    1.2 ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ข้ า ว ซ้ อ ม มื อ คุ ณ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ข้ า ว ซ้ อ ม มื อ นั น มี ม า ก ม า ย ม ห า ศ า ล เ ร า จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า ข้ า ว

ซ้ อ ม มื อ เ ป็ น สี น ้ า ต า ล อ่ อ น  ซึ่ ง เ กิ ด จ า ก ก า ร ขั ด เ ป ลื อ ก อ อ ก เ ท่ า นั น เ ห ลื อ ส่ ว น ต่ า ง  ๆ  ข อ ง ข้ า ว เ อ า ไ ว้ ค ร บ ถ้ ว น  ทั ง จ มู ก ข้ า ว

และเยื่อหุม้ขา้ว ซ ึ่งน่ันคอืท่ีมาของสารอาหารท่ีมีประโ ยชนต์อ่ร่างกายหลายชนดิ เช่น  

   1) วิ ต า มิ น บี ร ว ม  ซึ่ ง จ ะ ช่ ว ย ป้ อ ง กั น แ ล ะ บ ร ร เ ท า อ า ก า ร อ่ อ น เ พ ลี ย  แ ข น  ข า  ไ ม่ มี แ ร ง  ป ว ด ก ล้ า ม เ นื อ 

โ รคผ ิวหนังบางชนิด บ้ารุงสมอง ท้า ใ ห้เจรญิอาหาร  

   2) วติามนิบี 1 ซึ่งจะ ชว่ยป้องกันโรคเหน็บชาได้  

   3) วิ ต า มิ น บี  2 ซึ่ ง จ ะ ช่ ว ย ป้ อ ง กั น โ ร ค ป า ก น ก ก ร ะ จ อ ก  คื อ  จ ะ มี อ า ก า ร เ ป็ น แ ผ ล ท่ี มุ ม ป า ก  ทั ง ส อ ง ข้ า ง 

ริมฝ ีปากบวม ร่างกายออ่นเพลยี เบ่ืออาหาร ตาสู้แสงไม่ได้  

   4) แ ร่ ธ า ตุ  ฟ อ ส ฟ อ รั ส  ซึ่ ง จ ะ ช่ ว ย ใ นก าร เ จริ ญ เ ตบิ โ ต ข อง กร ะดู กแ ละ ฟัน แ ร่ ธ าตุ  แ ค ล เ ซี ย ม  จ ะ ช่ ว ย ลด

อ า ก า ร เ ป็ น ต ะ ค ริ ว  แ ร่ ธ า ตุ ท อ ง แ ด ง  จ ะ ช่ ว ย ใ น ก า ร ส ร้ า ง เ ม็ ด เ ลื อ ด แ ร่ ธ า ตุ เ ห ล็ ก  ช่ ว ย ป้ อ ง กั น โ ร ค โ ล หิ ต จ า ง แ ล ะ ช่ ว ย ใ น  

การสร้างเม็ดเลอืดสารอาหารโปรตนี จะ ชว่ยเสริมสร้างสว่นท่ีสกึหรอของร่างกาย   
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      1.3  ขั นตอนการผลิตข้าวซ้อมมอื น้าข้าวเปลอืกท่ีเตรียมไว้ มาตากแ ดด ประมาณ 1 วัน เพื่อไล่ความชื นแ ล ะ

ใ ห้ เ ป ลื อ ก แ ห้ ง จ า ก นั น น้ า ไ ป ก ะ เ ท า ะ เ ป ลื อ ก อ อ ก โ ด ย ใ ช้ ค ร ก สี มื อ  ซึ่ ง ค ร ก สี มื อ จ ะ บ ด ท้ า ใ ห้ เ ป ลื อ ก ข อ ง เ ม ล็ ด ข้ า ว แ ต ก อ อ ก  

จ า ก นั น ก็ น้ า ไ ป ฝ ัด กับ ก ร ะด้ ง  เ พื่ อ แ ย ก ข้ า ว ส าร อ อ ก จา กแ กล บ  คั ด เ ม ล็ ด ข้ า ว เ ป ลื อ กที่ เ ห ลื อ อ อก จา กข้ าว ส าร อ อ กใ ห้หมด 

จ น ไ ด้ ข้ า ว ส า ร ท่ี มี ค ว า ม ส ม บู ร ณ์ ค ร บ ถ้ ว น  ท่ี เ รี ย ก ว่ า  “ข้ า ว ก ล้ อ ง” น้ า ข้ า ว ก ล้ อ ง ท่ี ไ ด้ ไ ป ต้ า ใ น ค ร ก ต้ า ห รื อ ค ร ก ก ร ะ เ ดื่ อ ง   

จ น เ ม ล็ ด ข้า วล อกเ ล็ กน้ อย จะ ไ ด้ เ ป็น ข้า วซ้อ มมื อ เ พ ร า ะ ถ้า ขัด จนข าวเ กิน ไ ป จะ ท้ าใ ห้ คุณค่ าท างอ าห าร และ น้าม าฝ ัดให้ร้า

ข้ า ว อ อ ก  คั ด สิ่ ง เ จื อ ป น อ อ ก จ า ก นั น น้ า ไ ป บ ร ร จุ พ ร้ อ ม จ้ า ห น่ า ย  เ ข้ า เ ค ร่ื อ ง ซี น ถุ ง ร ะ บ บ สุ ญ ญ า ก า ศ  แ ล ะ ส่ ว น ท่ี เ ห ลื อ จ า ก

การต้าข้าว คือร้า ข้าว ซ ึ่งในสว่นนั นน้าไ ปชงดื่มเพื่อสุขภาพไ ด้ 

1) ข้าวตากแดดแล้วมีความชื นประมาณ 13-15 เปอร์เซ็นต์ 

2) ข้าวเปลอืกสด 1 ตัน ตาก  2 วัน อันตราสูญเสียน ้าหนัก 18 เปอร์เซ็นต ์

3)  ข้าวเปลอืกสด 1 ตัน ตากแล้วมีน้าหนักคงเหลอื 820 ก โิ ลกรัม 
 

เครื่องมอืและอุปกรณ์ 

    1. จ ัดสร้างเครื่องต้าข้าวซ้อมมอืขนาด 1200 x 1620 x 700 มลิลเิมตร 

            2. ส่งก้าลังดว้ยมอเตอร์ขนาด 1/3 แรงมา้ ผ ่านชุดเกียร์ทด 1:50 รอบไ ปยังแขนตกีระเดื่อง 

    3. สร้างตัวถ่วงน ้าหนักท่ีคาน 2.5 กิโลก รัมจ้านวนสองข้างสามารถปรับระยะไ ด้ 

   4. วัตถุดบิท่ีใชใ้ นการต้าข้ าวซ้อมมอืคอื ข้าวหอมมะลคิวามชื นอยู่ท่ีประมาณรอ้ยละ 12-14 

   5. ใ นการต้าจ ะไ ด้ขา้วซ้อมมือไ มต่่้ากว่า 25 กิโลก รัมตอ่ช่ัวโมง 

   6. น้าไ ปใ ชท่ี้ชุมชนบ้านชบา หมูท่ี่ 2 ต.ตลุกกลางทุง่ อ.เมอืง จ.ตาก 
 

วิธีการศกึษา 

 1.  ศกึษาทฤษฎี ท่ี เกี่ ยวข้ อง การค้นคว้ าหาข้ อมู ลท่ี เกี่ ยวข้ องในการสร้ างเคร่ื องต้ าข้ าวซ้ อมมื อได้ มาจากการค้ นคว้ า

จากแหล่งความรู้คอืห้องสมุ ดและอนิเตอร์ เน็ตเพื่อออกแบบการท้างานดังภาพท่ี 5 

 

   

 

 

 

 

 

 
                          

ภาพที ่5 ลักษณะกระบวนการท้างานของเครื่องต้าข้าวซ้อมมอื 
  

คนงาน 

ผ ่ า น ขั น ต อ น ก า ร คั ด แ ย ก

เ ม ล็ ด โ ด ย ก า ร คั ด แ ย ก

แกลบออก 

ผ ่านกระบวนการต ำ 

 ข้าวซ้อมมอื เครื่ องต้าข้าวซ้อมมอื 

ข้ า ม พั น ธ์ุ ห อ ม ม ะ ลิ ท่ี ผ ่ า น

ก ร ะ บ ว น ก า ร ต า ก โ ด ย มี

ความชื น 12-14% 
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 2. ออกแบบและผลิตชิ นส่ วนท่ีส้าคัญของเคร่ื องต้าข้าวซ้ อมมื อตามท่ีได้ ออกแบบตามหลักการ [2] 

 3 .  ป ร ะ ก อ บ ชิ น ส่ ว น ต่ า ง  ๆ  ข อ ง เ ค ร่ื อ ง ต้ า ข้ า ว ซ้ อ ม มื อ เ มื่ อ ท้ า ก า ร จั ด ซื อ วั ส ดุ  อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ ผ ลิ ต ชิ น ส่ ว น ต่ า ง  ๆ  

ท่ี ส้ า คั ญ ต า ม แ บ บ แ ล้ ว ใ น ขั น ต อ น ต่ อ ไ ป จ ะ เ ป็ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ แ ล ะ ต ก แ ต่ ง ท้ า สี ข อ ง เ ค ร่ื อ ง ต้ า ข้ า ว ซ้ อ ม มื อ  ดั ง ภ า พ ท่ี  6-8
   

   

 

 

 

 

         

         ภาพที ่6 โ ครงเครื่องต้าข้าวซ้อมมอื                    ภาพที่ 7 โ ครงและอุปกรณป์ระกอบเครื่องต้าข้าวซ้อมมอื 
 

 

   

 

 

 

 

                                      ภาพที ่8 เครื่องต้าข้าวซ้อมมอืท่ีออกแบบและจัดสรา้ง 
 

   4. เ มื่ อ ท้ า ก า ร ผ ลิ ต ชิ น ส่ ว น แ ล ะ ป ร ะ ก อ บ ชิ น ส่ ว น ต า ม แ บ บ แ ล้ ว  ต่ อ ไ ป เ ป็ น ก า ร ท ด ล อ ง ก า ร ท้ า ง า น ข อ ง เ ค ร่ื อ ง ต้ า

ข้าวซ้อมเพื่อจัดเก็บขอ้มูลหรือบันทึกผลก ารทดลอง ซ ึ่งจะมีการทลองดังนี  

    4.1 ตรวจสอบสภาพเครื่องให้อยูใ่ นสภาพการใช้งาน 

    4.2 เตรียมข้าวหอมมะลิท่ีผ่านการสี มาชั่งน ้าหนักก่อนท้าการต้าข้าว ในปริมาณครั งละ 10 กิโลกรัมดังภาพท่ี 9 

    4.3 น้า กะละ มังสแตนเลส ท่ีมีข้าวหอมมะลท่ีิผ่านการสใี ส่ลงไ ปใ นครกเพ่ือท้ากา รต้าดังภาพท่ี 10 

 

 

 

 

 
 

                         

ภาพที ่9 การช่ังน ้าหนกัข้าวซ้อมมอื    ภาพที่ 10 การใส่ ขา้วหอมมะลิท่ีผ่านการสใี ส่ลงไ ปใ นครก 

           
  

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAUQjhw&url=http%3A%2F%2Fwww.crhouseware-in.com%2Findex.php%3Flay%3Dshow%26ac%3Dcat_show_pro_detail%26pid%3D210028&ei=yFlIVZOcNteKuASs2YHADw&bvm=bv.92291466,d.c2E&psig=AFQjCNElNOjxgwR1fOOHgB11JPsFlkYI4Q&ust=1430891332999410
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAUQjhw&url=http%3A%2F%2Fwww.crhouseware-in.com%2Findex.php%3Flay%3Dshow%26ac%3Dcat_show_pro_detail%26pid%3D210028&ei=yFlIVZOcNteKuASs2YHADw&bvm=bv.92291466,d.c2E&psig=AFQjCNElNOjxgwR1fOOHgB11JPsFlkYI4Q&ust=1430891332999410
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4.5 เปิดสวิตซ์ใ นตู้ควบคุม ON เพื่อให้ไฟเข้าระบบ และก ดปุ่ม ON ใ ห้เครื่องเร่ิมท้างาน 

   4.6 ท้าการต้าขา้วหอมมะลไิปจนกวา่จะไดข้้าวซ้อมมอืตามท่ีต้องการ และกดปุ่ม OFF เพื่อหยุดการท้างานเคร่ือง 

   4.7 เมื่อท้าการทดลองเสร็จให้น้าข้าวซ้อมมื อมาผ ่านกระบวนการแยกน้ าแกลบออกโดยวธีิการฝ ัด ดังภาพท่ี 11 

   4.8 เ มื่ อ ผ ่ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร ฝ ั ด แ ล้ ว  น้ า ข้ า ว ซ้ อ ม มื อ ท่ี ยั ง มี ข้ า ว เ ป ลื อ ก ป น อ ยู่ ม า ผ ่ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร คั ด แ ย ก ด้ ว ย

มอือีกครั ง เพื่อให้เหลอืแต่ขา้วซ้อมมือเพยีงอยา่งเดียว ดังภาพท่ี 12 

   4.9 น้าข้าวซ้อมมอืท่ีได้ใส่ กะละ มังสแตนเลสท้ากา รชั่งน ้าหนักและบันทึกผล 

 

    
 

 

 

   

                                
 

ผลการศึกษา 

   วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ห ลั ก ข อ ง ก า ร ท ด ล อ ง เ พื่ อ ห า เ ว ล า ท่ี เ ห ม า ะ ส ม  แ ล ะ ป ริ ม า ณ ข้ า ว ซ้ อ ม มื อ ใ น ก า ร ต้ า ข้ า ว จ้ า น ว น  

30 กิโลกรัมตอ่ครั ง เพื่อให้ได้ผลการทดลองตรงตามขอบเขตท่ีก้าหนด โดยในการทดลองต้ าข้าวซ้ อมมอืจะใชข้้ าวหอมมะลิ

ท่ี ผ ่ านกระบวนการสี เอาเ ปลื อกออกบางส่ วนแล้ วน้ ามาต้ าโดยใช้ เครื่ องต้ าข้ าวซ้ อมมื อแบบกระเดื่ องคู่ ซึ่ งความจุ ขอ งค ร ก  

2 ลู ก สามารถใส่ ข้ าวหอมมะลิ ท่ี ผ ่ านกระบวนการสี มาแล้ วได้ สู งสุ ดครั งละ 10 กิ โลกรั มต่ อครั ง ส่ วนการต้ าข้ าวด้ วยคนนั น

จะต้าได้ 5 กิโลกรัมตอ่ครั ง โดยท้าการทดลองจ้านวน 5 ครั ง ซึ่งได้ผลการทดลองดังตารางตอ่ไปนี  
 

ตารางที ่1 ผ ลการเปรียบเทียบเวลาระหว่างการต้าข้าวด้วยคนกับการต้าข้าวด้วยเครื่องต้าข้าวซ้อมมอื ใ นการต้าข้าว 

ปริมาณ 30 กิโลก รัม 

 

จ า ก ต า ร า ง ท่ี  1 พบว่ าในการทดลองต้ าข้ าวปริ มาณ 30 กิ โลกรั ม ด้ ว ย เ ค ร่ื อ ง ต้ า ข้ า ว จ ะ มี เ ว ล า ท่ี ดี ก ว่ า ก า ร ใ ช้ ค น  

ท่ี เ ว ล า เ ฉ ลี่ ย ข อ ง เ ค ร่ื อ ง ต้ า ข้ า ว ซ้ อ ม มื อ อ ยู่ ท่ี  1  ชั่ ว โ ม ง  16 น า ที  ส่ ว น ข อ ง ค น จ ะ อ ยู่ ท่ี 1 ชั่ ว โ ม ง  50 น า ที ส า ม า ร ถ ห า

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ท้ า ง า น ข อ ง ก า ร ต้ า ข้ า ว ด้ ว ย ค น กั บ ก า ร ต้ า ข้ า ว ด้ ว ย เ ค ร่ื อ ง ต้ า ข้ า ว ซ้ อ ม มื อ  ซ ึ่ ง ผ ล จ า ก ก า ร ค้ า น ว ณ เ มื่ อ

เปรียบเทียบกับเครื่องต้าข้าวซ้อมมอืดังนี  

การทดลอง 

ครั้งที ่

กระบวนการผลิตขา้วซ้อมมือ 

การต าขา้วด้วยคน การต าขา้วด้วยเครื่องต าขา้วซ้อมมือ 

ปริมาณ (กโิลกรัม) เวลา (ชั่งโมง) ปริมาณ (กโิลกรัม) เวลา (ชั่งโมง) 

1 3 0 1.5 0 3 0 1.10 

2 3 0 1.45 3 0 1.15 

3 3 0 1.55 3 0 1.20 

4 3 0 1.45 3 0 1.15 

5 3 0 1.55 3 0 1.20 

เฉลี่ย 30 1.50 30 1.16 

ภาพที่ 11  การฝัดข้าวหลังผ ่านกระบวนการต้า ภาพที่ 12 กระบวนการคัดแยกข้าวซ้อมมอื 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAUQjhw&url=http%3A%2F%2Fwww.crhouseware-in.com%2Findex.php%3Flay%3Dshow%26ac%3Dcat_show_pro_detail%26pid%3D210028&ei=yFlIVZOcNteKuASs2YHADw&bvm=bv.92291466,d.c2E&psig=AFQjCNElNOjxgwR1fOOHgB11JPsFlkYI4Q&ust=1430891332999410
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จา กสมการเปรียบเทียบร้อยละ 

ใ ห้เวลาการต้าขา้วด้วยคน 1 ชั่วโ มง 50 นาที            =   100% 

จะ ไ ด้เวลาการต้าขา้วด้วยเครื่องต้าข้าวซ้อมมอื 1 ช่ัวโมง 16 นาที  =  
1.16

1.50
 x 100 

 ประสิทธิภาพการต้าข้าวด้วยเครื่องต้าข้าวซ้อมมอื     = 77.33% 

 ประสิทธิภาพการต้าข้าวด้วยคน                100 – 77.33 = 22.67% 

 จากการหาประสิทธิภาพการท้างานของการต้าข้าวด้ วยคนกั บการต้าข้าวด้ วยเคร่ืองต้าข้าวซ้อมมื อ ประสิทธิ ภาพ

การท้างานของเคร่ืองต้าข้าวซ้อมมื อท่ีสร้างขึ นมปีระสิ ทธิภาพมากกวา่การต้าข้าวด้ วยคนอยูท่ี่ ร้อยละ 77.33% 
 

ตารางที่ 2  ผ ลการทดลองด้านปริมาณของการต้าข้าวซ้อมมอืท่ีต้าใ นปริมาณ 30 กิโลก รัม 

การทดลองครั้งที ่ การต าขา้วด้วยเครื่องต าขา้วซ้อมมือ 

ของดี (กโิลกรัม) ของเสีย (กโิลกรัม) ของดี (กโิลกรัม) ของเสีย (กโิลกรัม) 

1 22.9 7.1 27.1 2.9 

2 23.8 6.2 26.1 3.9 

3 23.5 6.5 26.8 3.2 

4 23.1 6.9 26.2 3.8 

5 24.3 5.7 26.0 4.0 

เฉลี่ย 23.52 6.48 26.44 3.56 

 

จ า ก ต า ร า ง ท่ี  2 ใ นการเป รี ย บ เ ที ย บด้ า น ป ริ ม า ณข อ งข้ า วซ้ อ มมื อ ก า ร ใ ช้ ค น ต้ า ข้ า ว จ ะ มี ข อ ง ดี  เ ฉ ลี่ ย  23.52 

กิโลก รัม ของเสีย 6.48 กิโลก รัม โ ดยท่ีเค ร่ืองต้าข้าวจะมีป ระสิ ทธิ ภาพกา รต้าข้าว ท่ีดกีว่า คน คือ ของดี 26.44 กิโลก รัม  

ของเสีย 3 .56 กิโ ลกรัม  
 

ตารางที*่3  การเปรีย บเทีย บผ ลการทดลองหาเปอร์เซ็นต์ของ น ้าหนักข้าวซ้อมมอื 30 กิโลก รัม 

กระบวนการต าขา้วซ้อม

มือ 

ปริมาณขา้วหอมมะล ิ

(กโิลกรัม) 

เปอร์เซน็ต์เมล็ดขา้วที่

สมบูรณ ์

เปอร์เซน็ต์เมล็ดขา้วที่ไม่

สมบูรณ ์

คน 3 0 78.34 % 21.66 % 

เครื่องต้าข้าวซ้อมมอื 3 0 8 8 .14 % 11.86 % 

    

 จากตารางท่ี  1 การเปรี ยบเที ยบเวลาระหว่ างการต้ าข้ าวด้ วยคนกั บการต้ าข้ าวด้ วยเคร่ื องต้ าข้ าวซ้ อมมื อ ในการต้ าข้ าว

ปริมาณ 30 กิโลกรัม จะพบวา่ในการต้าข้าวซ้อมมื อด้วยเคร่ื องจะมี เวลา ดีกวา่การใชแ้รงงานคน เนื่องจากเคร่ื องต้ าข้าวซ้ อม

มื อจะต้ าข้ าวซ้ อมมื อได้  10 กิ โลกรั มต่ อครั ง แบบต่ อเนื่ อง ส่ วนในการต้ าข้ าวซ้ อมมื อด้ วยแรงงานคนนั นจะต้ าข้ าวซ้ อมมื อได้   

5 กิโลกรัมตอ่ครั ง ในการต้าข้าวซ้อมมื อด้วยแรงงานคนในแต่ ละครั งนั นจะมี การหยุดพักซึ่ งเกิดจากความเมื่ อยล้าเมื่ อต้ าข้ าว

เป็นเวลานาน ๆ ดังนั นเคร่ืองต้าข้าวซ้อมมื อจึงต้าข้าวซ้อมมื อในเวลาท่ีดกีวา่การใช้ แรงงานคน 

       จากตารางท่ี  2 การเปรี ยบเที ยบด้ านปริ มาณของข้ าวซ้ อมมื อ การใช้ เคร่ื องต้ าข้ าวซ้ อมมื อจะมี ของดี-ของเสี ยต่ างกั บ

การต้ าข้ าวด้ ว ย แ รง งา น ค น  เกิ ด จา กใ นกา รต้ าข้ า วซ้ อ มมื อด้ ว ยค นนั น แรงท่ี ใ ช้ ใ น กา รต้ าข้ าวซ้ อ มมื อแ ต่ ล ะค รั งจ ะ ต้ า ไ ม่

สม่้าเสมอ แตใ่นการต้าข้าวซ้อมมอืด้วยเคร่ื องจะต้าข้าวได้ สม่้าเสมอกวา่ ดังภาพท่ี 13 และภาพท่ี 14 
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ภาพที่ 13  การเปรียบ เทีย บปริ มาณของดรีะหว่างคนกับเครื่องต้าข้าวซ้อมมอื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14  การเปรียบเทียบ ปริ มาณของเสียระหว่างคนกับเครื่องต้าข้าวซ้อมมอื 

 

   จ า ก ต า ร า ง ท่ี*3 ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง ห า เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ ข อ ง น ้ า ห นั ก ข้ า ว ซ้ อ ม มื อ  30 กิ โ ล ก รั ม  จ ะ พ บ ว่ า

ใ น ก า ร ต้ า ข้ า ว ซ้ อ ม มื อ ด้ ว ย เ ค ร่ื อ ง นั น เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ ข อ ง เ ม ล็ ด ข้ า ว ท่ี ส ม บู ร ณ์  แ ล ะ เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ ข อ ง เ ม ล็ ด ข้ า ว ท่ี ไ ม่ ส ม บู ร ณ์ จ ะ

ดีกวา่กา รต้าข้าวดว้ยคนดังภาพท่ี 15 
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วิจารณ์และสรุปผล 

   จากการด้าเนิ นงานวจิั ยตามขอบเขตในการสร้างเคร่ื องต้าข้ าวซ้ อมมื อ เพื่อลดระยะเวลาในการท้างาน เพิ่มปริ มาณ

ในการผลิ ต ประหยั ดแรงงาน และสามารถท่ี จะช่ วยในการลดต้ นทุ นเพิ่ มคุ ณค่ าให้ กั บผลิ ตภั ณฑ์  โดยคณะผ ู้ ด้ าเนิ นวิ จั ยได้

ท้าการออกแบบให้งา่ยตอ่การน้าไปใช้ งาน ดังนี   

 1. เครื่องต้าข้าวซ้อมมอืจะต้าข้าวได้ไ มน่อ้ยกว่า 25 กิโลก รัมตอ่ช่ัวโมง 

 2. ด้ า น เ ว ล า ป ริ ม า ณ ข้ า ว ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร ท ด ล อ ง ต้ า ข้ า ว  30 กิ โ ล ก รั ม  ก า ร ต้ า ข้ า ว ด้ ว ย เ ค ร่ื อ ง ต้ า ข้ า ว ซ้ อ ม มื อ ส า ม า ร ถ 

ต้าข้าวได้ปริมาณเฉลี่ยท่ีเวลา*1 ชั่วโ มง 16 นาที และ การต้าข้าวด้วยคนสามารถต้าข้าวไ ด้ปริ มาณเฉ ลี่ยท่ี เว ลา 1 ชั่วโ มง  

50 นาที ซึ่งเมื่อเปรีย บ เที ย บกันแ ล้ว เค ร่ือ งต้าข้ าวซ้ อมมื อท่ี ส ร้างขึ นมี ปร ะสิ ทธิ ภาพ สูงก วา่กา รใ ชแ้ รง งาน คน อยู่ ท่ีร้ อ ย ล ะ 

77.33 จึงท้าใ ห้เวลาใ นการท้า งานลดลงจากเดมิมาก 

 3. ด้ า น ป ริ ม า ณ ข อ ง ดี-ข อ ง เ สี ย ข อ ง ข้ า ว ซ้ อ ม มื อ ท่ี ไ ด้  พ บ ว่ า ข้ า ว ซ้ อ ม มื อ ท่ี ผ ลิ ต ไ ด้ จ า ก เ ค ร่ื อ ง ท่ี ส ร้ า ง ขึ น เ มื่ อ

เปรียบเทียบกับคนจะมีของดีร้อยละ 85.93 และของเสียร้อยละ 14.06 ตามล้าดับ 

4. ตัวแปรท่ีสง่ผ ลตอ่ เวลากับปริมาณของดี-ของเสีย จ ะขึ นอยู่กับความชื นและพื นท่ีก้นครก 
 

ข้อเสนอแนะ 

  1. เครื่องต้าข้าวซ้อมมอื ควรมกีารปรับปรุงทางด้านขนาดใ ห้มีขนาดที่เล็ก ลงแตม่ี ประสิ ทธิภาพใ นกา รผ ลิ ต ข้ า ว

ซ้อมมือเพิ่มมากขึ น 

        2. ควรเพิ่มหลักการท้างานตามหลักการยศาสตร์ 

        3. โ ครงงานเครื่องต้าข้าวซ้อมมอืควรมกีารพัฒนาด้านก ระบวนการแยกเมล็ดขา้วท่ีผ่านการต้าออกจากแก ลบ 
 

กิตติกรรมประกาศ  

 งานวจิัยนี ได้รับการสนับสนุนทุนวจิัยภายใ ต ้โ ครงการวจิัยเงินงบประมาณแผ ่นดิน ประจ ้าปงีบประมาณ 2560 

จา กมหาวิทยาลัยเทคโ นโลยรีาชมงคลล้านนา  
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ภาพที่ 15  การเปรียบเทีย บผ ลการทดลองหาเปอร์เซ็น ตข์องน ้ าหนักข้าวซ้อมมอืปริมาณ 30 กโิ ลกรัม 
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บทคัดย่อ 

ง า น วิ จั ย นี เ ป็ น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ข้ า ว เ ก รี ย บ ง า  : ก ร ณี ศึ ก ษ า ก ลุ่ ม ผ ู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า OTOP 

ชุ ม ช น หั ว เ ดี ย ด อ้ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด ต าก ง า น วิ จั ย จะ แ ยก ออ กเ ป็ นส อ งส่ว น หลัก คือ  ส่ ว น แ ร ก เ ป็ นกา รอ อ กแบ บ แล ะสรา้ง

ตู้ อ บ ข้ า ว เ ก รี ย บ ง า เ พื่ อ ใ ช้ ใ น กา ร เ ก็บ ผ ลก าร ท ด ลอ ง ง าน วิ จัย  ส่ ว น ท่ี ส อ ง เ ป็ น ก า ร ท ด ล อ งห าเ ว ล าแ ล ะอุ ณห ภู มิ ท่ี เ หม าะสม

ใ น ก า ร อ บ ข้ า ว เ ก รี ย บ ง า เ พื่ อ ช่ ว ย ล ด ปั ญ ห า ด้ า น เ ว ล า แ ล ะ ข อ ง เ สี ย ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ เ พิ่ ม ป ริ ม า ณ แ ล ะ เ พิ่ ม คุ ณ ภ า พ

ข อ ง ก า ร ผ ลิ ต สิ น ค้ า  OTOP ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ จั ด ส ร้ า ง ตู้ อ บ จ ะ อ อ ก แ บ บ ใ ห้ ตู้ อ บ มี ข น า ด  100*200*180 เ ช น ติ เ ม ต ร  

โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ ผ นั ง ตู้ อ บ ท้ า ม า จ า ก เ ห ล็ ก ก ล้ า ค า ร์ บ อ น ต่้ า  มี ฉ น ว น ใ ย แ ก้ ว ติ ด กั บ ผ นั ง ร อ บ ตู้ อ บ ข้ า ว เ ก รี ย บ ง า เ พื่ อ ล ด ก า ร

สู ญ เ สี ย พ ลั ง ง า น ค ว าม ร้ อ น อ อก จา กตู้ อ บ  ใ ช้ ฮี ต เ ต อ ร์ ใ น ก าร ใ ห้ ค วา ม ร้ อ น แล ะใ ช้ พัด ล ม ดูด อ า กาศ ค ว าม ร้ อ น จา กฮ ี ตเ ต อร์

เป่าลมลงภายในตูอ้บข้าวเกรยีบงา เพื่อให้ความร้อนเกิดการหมุนเวยีน ภายในตู้ อบข้าว เกรี ยบงา ความร้อนจากฮ ีตเต อ ร์

สามารถปรับเปลี่ ยน อุณหภู มไิ ด้โด ยใช้ ชุด เท อร์โ มคัป เ ป้ิลแ ละเ ท อร์โม ส ตัด เ ป็น ตัวคว บคุ มฮีต เต อร์ให้ อุณห ภูมิ ภายใ น ตู้ อ บ

ข้ า ว เ ก รี ย บ ง า มี อุ ณ ห ภู มิ ต า ม ท่ี ต้ อ ง ก า ร แ ล ะ ส า ม า ร ถ ป รั บ อุ ณ ห ภู มิ ใ น ก า ร อ บ สู ง สุ ด ไ ม่ เ กิ น  7 0  อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส  ใ น ก า ร

ท ด ล อ ง จ ะ ท้ า ก า ร อ บ ข้ า ว เ ก รี ย บ ง า ท่ี 3 ช่ ว ง อุ ณ ห ภู มิ คื อ  6 0 ,  6 5  แ ล ะ  7 0  อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส  ต า ม ล้ า ดั บ  ผ ล จ า ก ก า ร วิ จั ย

พ บ ว่ า ตู้ อ บ ส า ม า ร ถ บ ร ร จุ แ ผ ่ น ข้ า ว เ ก รี ย บ ง า ไ ด้ ค รั ง ล ะ 300 แ ผ ่ น  อุ ณ ห ภู มิ แ ล ะ เ ว ล า ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร อ บ ข้ า ว เ ก รี ย บ ง า

เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ ค ว า ม ชื น ไ ม่ เ กิ น  57 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ ข อ ง น ้ า ห นั ก ต า ม ม า ต ร ฐ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ช น  ท่ี อุ ณ ห ภู มิ  65 อ ง ศ า

เซลเซียส เป็นระยะเวลา 110 นาที ท่ีคา่ความเช่ือมั่นทางสถิตขิองผลกา รทดลองท่ี 95 เปอร์เซ็นต ์
 

ค าส าคัญ:  การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผ ลิตข้าวเกรยีบงา,  การสร้างตูอ้บข้าวเกรยีบงา 
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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 
 

บทน า  

ประเทศ ไ ท ย เ ป็ น ป ระ เ ท ศอุ ต สา หก ร ร มแ ละ เ ก ษต ร ก ร รม โ ด ย ท่ี ป ระ ชา ช นส่ ว นใหญ่ ข อง ประเทศ ป ระ กอ บ อ า ชี พ

เกษตรกรรมทั งการเพาะปลูกและการแปรรู ปผลผลิ ตภายในชุ มชนโดยท่ี รัฐบาลให้การสนั บสนุ นโครงการวจิั ยเกี่ ยวกั บ สินค้ า

หนึ่ งต้ าบลหนึ่ งผลิ ตภั ณฑ์ หรื อเรี ยกว่ า OTOP (One Tambon One Product) โดยมี การรวมกลุ่ มของเกษตรกรหรื อสมาชิ กใ น

ชุ มชนเพื่ อผลิ ตสิ นค้ าหนึ่ งต้ าบลหนึ่ งผลิ ตภั ณฑ์ ซึ่ งเป็ นการสร้ างรายได้ ให้ แก่ ครอบครั วหรื อกลุ่ มชุ มชน โดยชุ มชนหั วเดี ยด 

ต้ าบลหั วเดี ยด อ้ าเภอเมื อง จั งหวั ดตาก เป็ นชุ มชนหน่ึ งท่ี ไ ด้ เข้ าร่ วมโ ค รงก า รวิ จั ย OTOP ของรั ฐบาลโ ด ยมี กลุ่ มส ม า ชิ ก

ประมาณ 10 คน รวมกลุ่ มกั นท้ าการผลิ ต ข้ าวเกรี ยบงาหรื อท่ี คนท้ องถิ่ นเรี ยกว่ า “ข้ าวแคบงาด้ า” และได้ ผ ่ านการรั บรอง

มาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์ ชุ มชน (มผช.) และได้ รั บคั ดสรรจากสิ นค้ าสุ ดยอดหนึ่ งต้ าบลหนึ่ งผลิ ตภั ณฑ์  ปี  พ.ศ. 2552 ผลิ ตภั ณฑ์

ประเภทอาหารได้ รั บระดั บ 2 ดาว ภายใต้ ชื่ อผลิ ตภั ณฑ์ ท่ี ว่ า“ข้ าวเกรี ยบงาแก้ วทิ พย์” ดั งภาพท่ี  1 เป็ นสิ นค้ า OTOP ของกลุ่ ม

ชุ มชนหั วเดี ยดและยั งจ้ าหน่ ายในเขตอ้ าเภอเมื อง ต่ างอ้ าเภอและเขตจั งหวั ดใกล้ เคี ยงเช่ น จั งหวั ดก้ าแพงเพชร สุ โขทั ย และ

ส่งออกไปขายภายในประเทศไทยเพื่ อตอบสนองความต้ องการของผ ู้บริโภคท่ีเพิ่ มมากขึ น  
 

 

 

 

ภาพที่ 1 ผ ลิตภัณฑข์า้วเกรยีบงาของกลุ่มผ ูผ้ ลิตสินค้า OTOP 
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จ า ก ข้ อ มู ลท่ี คณ ะผ ู้จัด ท้ าโ คร ง การ วิ จัย ไ ด้ไป เ ก็บ โ ด ย การ สั งเ กต แล ะสั มภ าษ ณ์ถึ งส าเ หตุ แ ละปั ญ หาที่ ไ ด้ พบ เจอ

แ ล ะ เ กิ ด ขึ น กั บ ท า ง ก ลุ่ ม ผ ู้ ผ ลิ ต ข้ า ว เ ก รี ย บ ง า แ ก้ ว ทิ พ ย์ โ ด ย สั ม ภ า ษ ณ์ หั ว ห น้ า ก ลุ่ ม ผ ู้ ผ ลิ ต โ ด ย มี  น า ง นิ ต ย า  มั่ น ค ง  เ ป็ น

หั ว ห น้ า ก ลุ่ ม จ า ก ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ พ บ ว่ า ผ ล ก ร ะ ท บ ท่ี ท า ง ก ลุ่ ม ผ ู้ ผ ลิ ต ข้ า ว เ ก รี ย บ ง า ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ คื อ ก า ร ผ ลิ ต ใ น รู ป

แบบเดิมนั นไม่ทันต่อความตอ้งการของ ลูกค้าเน่ือ งจาก การผลิตขา้วเก รีย บงาต้อง อาศัยพ ลังงานความ ร้อนจากแส ง แ ด ด

ใ นการอบใ ห้ขา้วเกรยีบแห้งหรือความชื นลดต้่าลงถ้าวั นท่ีไม่มแี สงแดดห รือช่ วงฤดูฝนจะ ท้าใ ห้แ ป้งท่ี รอกระ บวนกา ร ต า ก

แ ห้ ง เ กิ ด ก า ร เ สี ย ห า ย ห รื อ เ กิ ด เ ชื อ ร า ขึ น ม า ไ ด้  จึ ง ส่ ง ผ ล เ สี ย ท่ี ท้ า ใ ห้ ก ร ะ ท บ ต่ อ ร า ย ไ ด้ ท่ี จ ะ ไ ด้ รั บ แ ล ะ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ผ ลิ ต ข้ า ว

เ ก รี ย บ ง า ใ ห้ เ พยี ง พอ กับ ค วา มต้ อ งก าร ขอ ง ลูก ค้า ไ ด้แ ละ สภ าพ ภู มอิ าก าศ ขอ ง จัง หวั ดต าก มกี าร เ ป ลี่ ยน แ ป ลง บ่ อย  ฝ น ตก 

ไ ม่ ต า ม ฤ ดูก าล  จึ ง ท้ า ใ ห้ ส่ง ผ ลก ร ะท บ เ ป็ นอ ย่ าง มา กต่ อก ลุ่ม ผ ู้ผลิ ตข้ าว เ กรี ย บ งา ก ลุ่ ม ผ ู้ ผ ลิ ต ข้าว เ กรี ย บ ง าแก้ วทิ พ ยจ์ึงได้

จั ด ส ร้ า ง ตู้ อ บ โ ดย ใ ช้ พ ลั งง าน คว าม ร้ อน จา กเ ต าถ่ าน  เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก าร อ บ ข้าว เ กรี ย บ ง า แ ต่ ปั ญ ห า ท่ี พ บ คื อตู้ อ บ ท่ี จัด สร้ างขึ น

ไ มส่ามารถควบคุมอุณหภูมิและเวลาใ นการอบไ ด้ ดังภาพท่ี 2 และภาพที่ 3 
 

     
             ภาพที่ 2 ตูอ้บท่ีกลุม่ผู้ผ ลิตสินค้า OTOP             ภาพที่ 3 ภายในตูอ้บข้าวเกรยีบงาที่ 

                             ท่ีจัดสร้างขึ น                               กลุ่มผู้ผลิตสนิค้า OTOP จัดสร้างขึ น 
 

จากข้ อมู ลท่ี ได้ คณะผ ู้ ด้ าเนิ นโครงการวิ จั ยมี ความคิ ดท่ี จะสร้ าง “ตู้ อบข้ าวเกรี ยบงา เพื่ อช่ วยให้ ทางกลุ่ มผู้ ผ ลิ ต 

ข้ าวเกรี ยบงาแก้ วทิ พย์ มี ความสะดวกในการอบข้ าวเกรี ยบจากตู้ อบข้ าวเกรี ยบโดยไม่ ต้ องใช้ พลั งงานความร้ อนจาก แสงแดด

ในการตากข้ าวเกรี ยบและช่ วยในการเพิ่ มผลผลิตให้มากขึ นและยั งชว่ยแก้ ปั ญหาจากสภาพอากาศท่ี เปลี่ ยนแปลงบ่ อยได้โดย

การใชค้วามร้อนจากตูอ้บแทนพลังงานความร้ อนจากแสงแดดในการตากข้าวเกรี ยบและช่ วยให้ข้ าวเกรียบงาด้าถูกสุขอนามั ย

มากยิ่ งขึ นและสามารถช่ วยให้ ผลิ ตภั ณฑ์ ข้ าวเก รี ยบได้ ผ ่ านการตรวจสอบจากองค์ การอาหารและยา [1] ได้ ง่ ายขึ นและเมื่ อ 

ข้าวเกรียบงาแก้วทิพยผ์ ่านการตรวจตามมาตรฐานจากองค์ การอาหารและยาแล้วก็จะท้าให้มีคนรู้จัก ข้าวเกรียบงาแก้ วทิ พย์

และสามารถสร้ างรายได้ให้กั บสมาชกิในกลุ่ มชุ มชนเพิ่มมากขึ น คณะผ ู้ด้าเนนิงานวจิั ยหวั งว่ าการท้ าโครงการวจิั ยดังกล่ าวจะ

เป็นประโยชนแ์ละช่ วยพั ฒนาอุตสาหกรรมของชุ มชนต่ อไปในอนาคต 
 

วัสดุ เคร่ืองมืออุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

 เครื่องมอืและอุปกรณ์ 

1. ตูอ้บข้าวเกรยีบงาที่ออกแบบและจัดสรา้งขึ นมขีนาดโดยประมาณ 100*200*180 เซนติเมตร             

 2. พั ด ล ม ดู ด อ า ก า ศ ข น า ด ม อ เ ต อ ร์ ห นึ่ ง เ ฟ ส  AC 220 โ ว ล ท์ /30วั ต ต์  ข น า ด  แ ร ง ล ม  150 ลู ก บ า ศ ก์ เ ม ต ร / ชั่ ว โ ม ง  

เพื่อให้ความร้อนกระจ ายได้ท่ัวตูอ้บ [2]  
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3. เ ท อ ร์ โ ม คั ป เ ปิ ล แ บ บ หัว วัด  Type K วั ด อุ ณ ห ภู มิ ตั ง แต่  0 ถึ ง  200 อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ยส  เ ป็ น ตั ว วั ด ค ว บ คุ มอุ ณหภูมิ

ภายในตูอ้บ [2] 

 4. ฮีทเตอร์ 4,000 วัตต์ ใ นการให้ความร้อนในการอบข้าวเกรยีบ [2] 

5. วัตถุดบิท่ีใชใ้ นการทดลอง ข้าวเกรยีบท่ียังไ มไ่ ด้ผ่านกระบวนการตากแห้ง 

6. ส ถ า น ท่ี เ ก็ บ ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง ก ลุ่ ม ผ ู้ ผ ลิ ต ข้ า ว เ ก รี ย บ ง า แ ก้ ว ทิ พ ย์ ชุ ม ช น หั ว เ ดี ย ด  407 ถ น น ร า ม ค้ า แ ห ง  ต้ า บ ล 

หัวเดียด อ้าเภอเมอืง จังหวัดตาก 63000 
 

วิธีการศกึษา 

 1.  ศกึษาทฤษฎท่ีีเกี่ยวข้ อง การค้นควา้หาข้อมูลท่ี เกี่ ยวข้ องในการสร้างเตาอบข้ าวเกรียบงาและงานวจิัยท่ี เกี่ยวข้ อง 

แหล่งได้มาซึ่งข้อมูลจากแหล่งความรู้คื อห้องสมุดและอนิเตอร์ เน็ ต 

 2. ออกแบบและผลิตชิ นส่ วนท่ีส้าคัญของเตาอบข้าวเกรี ยบงาตามท่ีได้ออกแบบตามหลักการ [3] 

 3 .  ป ร ะ ก อ บ ชิ น ส่ ว น ต่ า ง ๆ  ข อ ง เ ต า อ บ ข้ า ว เ ก รี ย บ ง า  เ มื่ อ ท้ า ก า ร จั ด ซื อ วั ส ดุ  อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ ผ ลิ ต ชิ น ส่ ว น ต่ า ง  ๆ   

ท่ีส้าคัญตามแบบแลว้ในขั นตอนตอ่ไปจะเป็นการประกอบและตกแตง่ท้าสีของเตาอบข้าวเกรยีบงา 

 4. ท้ากา รยดึแผ่นสังกะสีเพื่อครอบกันแผ่นฉนวนไ มใ่ ห้กระจ ายภายใ นตู้ 

 5. ท้ากา รเจา ะรู แผ่นเหล็กผ นังตู้ภายในเพื่อให้ความร้อนกระจ ายไ ด้เร็วขึ น 

 6. ท้ากา รเชื่อมชั นวางถาดวางแผ ่นข้าวเกรยีบ 

 7. ตดิตั งพัดลมดูดกระจ ายอากา ศภายในตู้อบ 

 8. ตดิตั งฮีตเตอร์แผ่นให้ความร้อนในการอบข้าวเกรยีบงา 
 

    
                 
       ภาพที่ 4 ตดิฉนวนทนความร้อนภายใน ตูอ้บ        ภาพที่ 5  ยดึแผ่นประกบโค รงตูอ้บภายใน 

 9. ประกอบชุดควบคุมการท้างานพร้อมตดิตั งเทอร์โมคัปเป้ิลแ ละชุดควบคุมตา่ง ๆ 

 
 

ภาพที่ 6*ตดิตั งตูค้วบคุมระบบไ ฟฟา้ 
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10. ท ด ส อ บ ก า ร ท้ า ง า น ข อ ง ตู้ อ บ ข้ า ว เ ก รี ย บ ง า แ ล ะ ท ด ล อ ง เ พื่ อ ห า เ ว ล า ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ท่ี สั ม พั น ธ์ กั บ อุ ณ ห ภู มิ  เ มื่ อ

ส ร้ า ง ชิ น ส่ ว น ต่ า ง ๆ  แ ล ะ ป ร ะ ก อ บ ชิ น ส่ ว น ต า ม แ บ บ  ท้ า ก า ร ท ด ล อ ง ก า ร ท้ า ง า น ข อ ง ตู้ อ บ ข้ า ว เ ก รี ย บ ง า ต่ อ ไ ป เ ป็ น ก า ร

ทดลองการท้างานเพ่ือจัดเก็บข้อมูลและบันทึกผลที่ไ ด้ท้ากา รทดลองการท้างานมีขั นตอนดังนี  

10.1 ชั่งน ้าหนักของถาดหญ้าคาทั งหมด ท้ากา รบันทึกน ้าหนักก่อนบรรจุแผ ่นข้าวเกรยีบงาดั งภาพท่ี 7 

10.2 ชั่งถาดหญ้าคาพร้อมข้าวเกรียบงาท่ียั งไมไ่ด้ท้าการอบ ท้าการบันทึกน ้าหนักก่อนน้าเข้าตูอ้บดังภาพท่ี 8 
 

        
                         ภาพที่ 7 ชั่งถาดหญ้าคา                      ภาพที่ 8 ลักษณะการวางวัตถุดิบใ นการทดลอง 

 

10.3 วางถาดหญ้าคา ภายในตู้อบดังภาพท่ี 9 

10.4 ตั งอุณหภูมิท่ีต้องการอบแห้งระหว่าง 60 ถึง 70 องศาเซลเซียส โ ดยมีชุดปรับอยู่ท่ีดา้นหนา้ตู้คว บ คุ ม

ดังภาพท่ี 10 
 

             
                        ภาพที่ 9 การวางถาดหญ้าคา                        ภาพที่ 10 การตั งอุณหภูมิในการอบ  

                          ภายในตูอ้บข้าวเกรยีบงา 
 

10.5 เปิดสวิตช ์ไ ปท่ีต้าแหนง่ ON ท่ีตู้ควบคุมเพื่อให้ฮีตเตอร์เร่ิมท้างาน  

10.6 เปิดสวิตชพ์ัดลมใ ห้พัดลมท้างาน เพื่อให้กระจ ายอากา ศและความรอ้นภายในตู้ 

10.7 จับเวลาท้ากา รอบข้าวเกรยีบงาที่เวลา 120 นาที  

10.8 เ มื่ อ จั บ เ ว ล า ไ ด้ ต า ม ท่ี ต้ อ ง ก า ร แ ล้ ว  ปิ ด ส วิ ต ช์ พั ด ล ม น้ า วั ต ถุ ดิ บ อ อ ก ม า ชั่ ง ด้ ว ย เ ค ร่ื อ ง ชั่ ง น ้ า ห นั ก ท้ า ก า ร

บันทึกค่า และน้าค่าที่ไ ด้ค้านวณหาเปอร์เซ็นต์ความชื นดังสมการ 
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อุณหภูมอิบ (องศาเซลเซียส) 

   เปอร์เซ็นต์ความชื น  =   
w-w1

w  
 x 100    

  เมื่อ  w      =  น ้าหนักก่อนอบ   (กรัม) 

             w1 =  น ้า หนักหลังอบ         (กรัม) 

10.9 เมื่อท้ากา รชั่งน ้า หนักค ร บทุกถา ดแล้ วน้า กลั บไ ป อบต่อ โ ดยน้าข้าวเกรยีบงา ชั่ งน ้าห นัก ทุก ๆ 30 นาที  

ท้าซ  ้า ๆ แล้วบันทึกค่า ค้า นวณหาเปอร์เซ็นต์ความชื นจนกว่า จะ ไ ด้ เปอร์เซ็นต์ร้อยละ 0.8 ของน ้าหนัก 

10.10 ท้ากา รทดลองจนครบที่อุณห ภูมิละ 3 ครั ง ทั ง 3 อุณหภูม ิ โ ดยใชป้ริมาณของข้าวเกรี ยบงา  เท่าเดิ ม

แลว้ท้ากา รบันทึกผลก ารทดลอง 

10.11 น้ า ค่ า ท่ี ไ ด้ ม า จ า ก ก า ร บั น ทึ ก ผ ล ท ด ล อ ง ม า บั น ทึ ก ใ น ต า ร า ง ห า ค่ า เ ฉ ลี่ ย  แ ล้ ว น้ า ไ ป วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล แ ล ะ

สรุปผ ลการทดลองตอ่ไป 
 

ผลการศึกษา 

 ใ น ก า ร ด้ า เ นิ น งา น วจิั ย เ ร่ื อ ง “ ก า ร พั ฒ น า แ ละ ป รั บ ป รุ ง กร ะ บ วน ก าร ผ ลิ ต ข้า วเ ก รี ย บ ง า :  ก ร ณี ศึ ก ษ า ก ลุ่ มผู้ผ ลิต

สิ น ค้ า  OTOP ชุ ม ช น หั ว เ ดี ย ด  อ้ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด ต า ก ”  ค ณ ะ ผ ู้ ด้ า เ นิ น ง า น วิ จั ย  ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม ขั น ต อ น ท่ี ไ ด้ ก้ า ห นดไว้  

ไ ด้ ผ ล ก า ร ท ดล อ งอ บ ข้ าว เ กรี ย บ ง าที่ อุ ณ หภู มิ  60, 65 แ ล ะ  70 อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส  ผ ล จ า ก ก าร เ ก็ บ ร ว บร ว ม ข้อ มู ล ใ น การ อบ

ข้าวเกรยีบงา เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับระย ะเวลาใ นการอบข้าวเกรยีบงา ดังนี  

ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง ก า ร อ บ ข้ า ว เ ก รี ย บ ง า โ ด ย ใ ช้ ตู้ อ บ ข้ า ว เ ก รี ย บ ง า ท่ี จั ด ส ร้ า ง ขึ น เ พื่ อ ห า อุ ณ ห ภู มิ ท่ี สั ม พั น ธ์ กั บ

ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร อ บ โ ด ย ก้ า ห น ด อุ ณ ห ภู มิ ร ะ ห ว่ า ง  60-70 อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส  โ ด ย ค ณ ะ ผ ู้ ด้ า เ นิ น ง า น วิ จั ย ไ ด้ ท้ า ก า ร อ บ ท่ี

อุณหภูมิ 60, 65 และ70 องศาเซลเซียสผลการทดลองดังตารางท่ี 1  
 

ตารางที่ 1 ข้าวเกรยีบงาหลังการอบท่ีอุณหภูมิและเวลาต่าง ๆ ความชื นตอ้งไ มเ่กินร้อยละ 57 ของน ้าหนัก (เปอร์เซ็นต์ 

ความชื นเร่ิมตน้ท่ี 100 เปอร์เซ็นต์ของน ้าหนัก)    

เวลาอบ (นาที) 90 100 110 120 

60 

เป
อร์

เซ
็นต

์น ้า
หน

ักเ
ฉล

ี่ย 66.4 63.2 61.6 59 

65 63.6 60.4 57 55.6 

70 60.4 57.4 55.8 48.8 

  

 จากตารางท่ี  1 การทดลองอบข้ าวเกรี ยบงา 5 กิ โลกรั ม ท่ี อุ ณหภู มิ  60 องศาเซลเซี ยส โดยใช้ เวลาอบ 120 นาที  

จ ะ ไ ด้ ค่ า ค ว า ม ชื น ต่้ า สุ ด ท่ี ร้ อ ย ล ะ  59 ข อ ง น ้ า ห นั ก  อ บ ท่ี อุ ณ ห ภู มิ  65 อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส  โ ด ย ใ ช้ เ ว ล า อ บ  1 1 0  น า ที  จ ะ ไ ด้ ค่ า

ความชื นร้ อยละ 57 ของน ้ าหนั ก และอบท่ี อุ ณหภู มิ  70 องศาเซลเซี ยส โดยใช้ เวลาอบ 110 นาที  จะได้ ค่ าความชื นร้ อ ย ละ 

55.8 ของน ้ าหนั ก จะเห็ นว่ าเมื่ อเพิ่ มอุ ณหภู มิ และเวลาท้ าใ ห้ ความชื นลดลง ดั งภาพท่ี  11 ซึ่ งเป็ นกราฟแสดงความสั ม พั น ธ์

ระหวา่งค่าความชื นหลังการอบกับระยะเวลาในการอบข้าวเกรียบงาท่ีน ้าหนัก 5 กิโลกรัม 
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ภาพที่ 12  ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความชื นหลังการอบกับระยะเวลา 

ใ นการอบข้าวเกรยีบงาที่น ้าหนัก 5 กิโลกรัม 
 

จ า ก ก ร า ฟ จ ะ พ บ ว่ า ท่ี อุ ณ ห ภู มิ สู ง ขึ น  เ ว ล า เ พิ่ ม ม า ก ขึ น แ ผ ่ น ข้ า ว เ ก รี ย บ ง า ไ ด้ รั บ ค ว า ม ร้ อ น  ค ว า ม ร้ อ น จ ะ พ า

ค ว า ม ชื น ภ า ย ใ น ข้า วเ ก รี ย บ อ อ กไ ป เ พิ่ ม ม าก ขึ น  แ ต่ ก า ร ใ ห้ ค วา ม ร้ อน แ ล ะเ ว ล าที่ เ ห ม าะ สม ใ น ก าร อ บ นั น ต้ อง ค วบ คุ ม ใ ห้อยู่

ใ นช่วงของมาตรฐา นผลิตภัณฑ์ชุมชนก้าหนดดังนี  

มาตรฐา นความชื นของผ ลิตภัณฑข์้าวเกรยีบงา 

คุณลักษณะท่ีต้องการ 

1. ลักษณะท่ั วไป ตอ้งเป็นแผ ่นบาง แห้ง ในภาชนะบรรจุเดี ยวกั นต้ องมขีนาดใกล้ เคียงกั น อาจแตกหั กหรื อมรูี เล็ก ๆ 

ได้บ้างเล็กน้ อย 

2. ส ีตอ้งมีสท่ีีดตีามธรรมชาติของข้าวแคบ 

3. กลิ่น ตอ้งมีกลิ่นท่ีดตีามธรรมชาติของข้าวแคบ  

4. สิ่งแปลกปลอม ตอ้งไม่พบสิ่งแปลกปลอมท่ีไม่ใชส่่วนประกอบท่ีใชเ้ชน่ เส้นผ ม  ดิน ทราย กรวด ชิ นสว่น

หรือสิ่งปฏกิูลจา กสัตว ์

5. ค ว า ม ชื น ต้ อ ง ไ ม่ เ กิ น  0.8 ว อ เ ต อ ร์ แ อ ค ท วี ตี  (aw )  เ ป็ น อั ต ร า ส่ ว น ค ว า ม ดั น ไ อ น ้ า ข อ ง อ า ห า ร/ค ว า ม ดั น ไ อ น ้ า

ข อ ง น ้ า บ ริ สุ ท ธ์ิ ภ า ย ใ ต้ ส ภ า ว ะ เ ดี ย ว กั น  ดั ง นั น ค่ า ข อ ง ว อ เ ต อ ร์ แ อ ค ท วี ตี จึ ง แ ส ด ง ใ น รู ป สั ด ส่ ว น  ซึ่ ง ถ้ า คู ณ ด้ ว ย  100 จ ะ ไ ด ้

ค่ า ค ว า ม ชื น สั ม พั ท ธ์ ท่ี ส ม ดุ ล ท่ี ตั ว อ ย่ า ง อ า ห า ร ผ ลิ ต อ อ ก ม า ใ น ภ า ย ช น ะ ปิ ด ส นิ ท แ ล ะ มี อ า ก า ศ อ ยู่ ด้ ว ย ท่ี อุ ณ ห ภู มิ ค ง ท่ี  

อาหารท่ีมีคา่วอเตอร์แอคทวีตี (aw ) 0.57 จะ ใ ห้ความชื นสัมพัทธ์ท่ีสมดุล (%ERH) 57%  
 

วิจารณ์และสรุปผล 

จา กผ ลการทดลองอบข้าวเกรยีบงาโ ดยใชตู้อ้บข้า วเก รียบ ง าที่ท้ากา รออกแ บบ และจัดสรา้งขึ นเพื่ อหาอุ ณ ห ภู มิ

ท่ี สั ม พั น ธ์ กั บ ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร อ บ โ ด ย ก้ า หน ด อุ ณ ห ภู มิ ร ะ หว่ า ง  60 ถึ ง 70 อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส  โ ด ย ค ณ ะ ผ ู้ ด้ า เ นิ น ง า น วิ จัยได้

ท้ากา รอบท่ีอุณหภูมิ 60, 65 และ 70 องศาเซลเซียส ผลก ารทดลองสามารถสรุปผ ลได้ดังนี  

1. ตูอ้บข้าวเกรียบงาท่ีท้าการออกแบบและสร้างขึ นสามารถบรรจุข้าวเกรี ยบงาได้ 300 แผ ่น ตอ่รอบการท้างาน 
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 2. อุ ณ ห ภู มิ แ ล ะ เ ว ล า ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ก า ร อ บ ข้ า ว เ ก รี ย บ ง า น ใ ห้ ไ ด้ เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ ค ว า ม ชื น ร้ อ ย ล ะ  57 ข อ ง น ้ า ห นั ก ต า ม

มาตรฐา น มผช. ก้า หนดคอืท่ีอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส และเวลา 110 นาท ี

 3. ช่ ว ย ล ด เ ว ล า ใ น ก า ร ท้ า ง า น จ า ก ก า ร อ บ ข้ า ว เ ก รี ย บ ง า ด้ ว ย พ ลั ง ง า น แ ส ง อ า ทิ ต ย์ ข อ ง ชุ ม ช น ล ด ล ง ร้ อ ย ล ะ  6 9  

และชว่ยเพิ่มปริมาณกา รผ ลิตข้าวเก รีย บงาของ ชุมช นเ พิ่มข ึน ร้อย ล่ะ 69.5 และลดของเสียใ นกระบวนการอ บข้าวเ ก รี ย บ

งาของกลุ่มผ ู้ผลิตสินค้า OTOP ประเภทข้าวเกรยีบงา ของชุมชนหัวเดียด อ.เมอืง จ.ตาก  

 4. ต้นทุนในการผ ลิตเตาอบข้าวเกรยีบงาและระยะเวลาใ นการคนืทุนสามารถสรุปไ ด้ดังนี  

  1) ตู้อบข้าวเกรยีบงามีราคา  47,000 บาท 

  2) โ ครงการอายุ 2 ปี = 24 เดื อน 

  3 ) ต้นทุนและวัตถุดิบท่ีใชใ้ นการผ ลิตข้าวเกรยีบงา = 19,265.52 บาท/เดอืน 

  4) รายได้ของการขายขา้วเกรยีบงา = 30,240 บาท/เดือน 

  5 ) อัตราดอกเบี ย 0.57 %/เดอื น    

 หมายเหต:ุ เทียบกับอัตราดอกเบี ยของธนาคารออมสิน 20 สิงหาคม 60 

 

i = 0.57 %/เดอืน 

                                          A = 30,240 บาท/เดอืน 

                                    -----------------------------------          

 0    1     2    3    4    5    -----------------------------------    20   21  22  23   24  n (เดอืน) 

                                        A = 19,265.52 บาท/เดอืน 

                                                      

 

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 จากการหาระยะเวลาคืนทุนในเดอืนท่ี 2 เพราะจ ะมีผลกา้ไรไ มต่ดิลบ มีค่าเท่ากับ 6,579.61 บาท 
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ข้อเสนอแนะ 
 ใ น ก า ร ด้ า เ นิ น ง า น วิ จั ย เ ร่ื อ ง  “ ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ข้ า ว เ ก รี ย บ ง า :  ก ร ณี ศึ ก ษ า ก ลุ่ ม ผ ู้ ผ ลิ ต

สิ น ค้ า  OTOP ชุ ม ช น หั ว เ ดี ย ด  อ้ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด ต า ก ”  ค ณ ะ ผ ู้ ด้ า เ นิ น ง า น วิ จั ย  ไ ด้ มี ข้ อ เ ส น อ แ น ะ น้ า เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ส ร้ า ง

ตูอ้บข้าวเกรยีบงา การพัฒนากระบวนการผ ลิตข้าวเกรยีบงาซ ึ่งจะเป็นประโ ยชนต์อ่ผู้สนใ จใ นการพัฒนาตู้อบข้าวเกรยี บ

งา ใ ห้มีประสิทธิภาพท่ีดยีิ่งขึ นในโ อกาสตอ่ไปดังนี  

 1. ตูอ้บข้าวเกรยีบงาเหมาะส้าหรับการอบวัตถุดบิท่ีต้องการอุณหภูมิสูงไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส 

 2. ส้ า ห รั บ ผ ู้ ท่ี จ ะ พั ฒ น า ตู้ อ บ ข้ า ว เ ก รี ย บ ง า  อ า จ จ ะ ป รั บ เ ป ลี่ ย น ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ค ว า ม ร้ อ น ช นิ ด อื่ น  ม า ท ด แ ท น ก า ร ใ ช้

พ ลั ง ง า น ค ว า ม ร้ อ นจ าก ฮีต เ ต อ ร์  เ ช่ น ก า ร ใ ช้ ล ม ร้ อ น ใ นก าร อ บ  ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง าน ค วา ม ร้ อน จ าก แก๊ สหุ ง ต้ มเ พื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ยบ

ข้อดี ข้อเสีย ของตูอ้บข้าวเกรยีบงาเพ่ือพัฒนาใ ห้ดีขึ นตอ่ไป 

 3. อ า จ จ ะ มี ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น ค ว า ม เ ร็ ว ร อ บ ข อ ง พั ด ล ม  ช นิ ด ข อ ง พั ด ล ม  ข น า ด ข อ ง พั ด ล ม เ พื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ข้ อ ดี

ข้อเสีย และพัฒนาให้ดีขึ นตอ่ไป 
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การศกึษาถงึอทิธิพลของวัสดุท าแบบหล่อท่ีมีผลต่ออัตราการเย็นตัวของโลหะหลอมเหลว 

A study to the influence of materials mold effect to cooling rate of metal molten 

กานต ์ วิรุณพันธ์1* 

Kant Wirunphan1*  
 

บทคัดย่อ 
โ ครงการวจิัยนี เป็นการ ศกึษา ถึงอิ ท ธิ พลข องวั สดุท้า แบ บหล่ อ ท่ีมีผลต่ อ อั ตรากา ร เย็ นตัว ของโล หะหล อม เ ห ล ว 

ใ น ก า ร ด้ า เ นิ น ง า น วิ จั ย ไ ด้ แ บ่ ง ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า อ อ ก เ ป็ น  3  ส่ ว น  คื อ  ส่ ว น ท่ี ห นึ่ ง ก า ร ศึ ก ษ า ถึ ง อั ต ร า ก า ร เ ย็ น ตั ว ข อ ง โ ล ห ะ

หลอมเหลวในแบบหลอ่ ซึ่งวัสดุท่ีใชท้้าแบบหลอ่มีทั งหมด 5  ชนิด คือเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง สแตนเลส  กราไฟต์ 

ทองแดงและทองเหลอืง ส่วนท่ีสองการศึกษาถึงขนาดของโครงสร้างเกรนใ นระดับมหาภาคใ นชิ นงานหล่อท่ีได้จากแบบ

ห ล่ อ แ ต่ ล ะ ช นิ ด แ ล ะ ส่ ว น ท่ี ส า ม ก า ร ศึ ก ษ า ถึ ง ค่ า ค ว า ม แ ข็ ง ข อ ง ชิ น ง า น ท ด ส อ บ ท่ี ไ ด้ จ า ก แ บ บ ห ล่ อ แ ต่ ล ะ ช นิ ด  ผ ล จ า ก ก า ร

ด้ า เ นิ น ง า น วิ จั ย พ บ ว่ า น ้ า โ ล ห ะ ห ล อ ม เ ห ล ว ใ น แ บ บ ห ล่ อ จ า ก วั ส ดุ ท อ ง แ ด ง จ ะ มี อั ต ร า ก า ร เ ย็ น ตั ว เ ร็ ว สุ ด ป ร ะ ม า ณ  1 . 4 7 0 

องศาเซลเซียสต่อวนิาที เมื่อเปรียบเที ยบกั บวัส ดุท้าแ บ บหลอ่ ชนิด อื่น ท่ีใชใ้ นกา รท ดลอง เมื่อน้าชิ นงานหลอ่ท่ีได้ส อ บ ไ ป

หาขนาดของเกรนด้ว ยวิ ธี Linear Intercept พบวา่ขนาดของเกรน ท่ีได้ ของ ชิ น งาน ทดส อ บจา กแ บ บหล่ อทองแ ดงจะ มี ข น า ด

เกรนท่ีเล็กละเอียดท่ีสุดประมาณ 1.5 9 µm เมื่อเปรียบเทียบกับแบบหลอ่ ชนิดอ่ืนท่ีใชใ้ นการทดลอง และจา กกา รด้าเนนิ

งานวจิัยยังพบวา่ชิ นงานหลอ่ท่ีได้จาก แบบหลอ่ทองแดงจะมีความแข็งประมาณ 76.2 HB ซึ่งดีกวา่แบบหลอ่ชนดิอื่นท่ีใช้

ใ นการทดลอง 
 

ค าส าคัญ: อัตรากา รเย็นตัว, ขนาดของเก รน, 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. 

                                                 
1 สาข าวิศวกรรมอุตส าห ก าร  ค ณะวิศวกรรมศา สตร ์ มห าวิทยาลัยเทค โนโลยรีาชม ง ค ลล ้านนา ต าก จัง ห วัด ตา ก  63000 
1 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna Tak, Tak province 63000 
* Corresponding author e-mail : kant_wirunphan@hotmail.co.th 



 
 

Proceedings  
395 

บทน า  

ปั จ จุ บั น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ห ล่ อ โ ล ห ะ ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ด้ มี ก า ร พั ฒ น า ขึ น อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว   ซึ่ ง ใ น ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม

ก า ร ห ล่ อ โ ล ห ะ ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ มี ทั ง ข น า ด ก ล า ง แ ล ะ ข น า ด เ ล็ ก  จ ะ พ บ ว่ า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ า ก อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ห ล่ อ โ ล ห ะ ส่ ว น

ใ หญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้จาก เหล็ กหล่ อ ตอ่มาอุตสาหกรรมกา รหล่ อโลหะ ภายใ นป ร ะ เ ทศได้ มกีา รเ จรญิ เ ตบิโ ตขึ น แ ล ะ

ผ ู้ประกอบการไ ด้เล็ง เห็นค วาม ส้าคัญข องอะ ลูมิ เนี ยม ผ ส ม จึงได้มุ่งเนน้พัฒนากระบ วนกา รผ ลิตผ ลิตภั ณฑ์งา นหล่ อ จ า ก

อะลูมเินยีมผ สมเพิ่มมากขึ น เนื่องจากอะลูมิเนยีมผ สมมคีุณสมบัตท่ีิได้เปรียบวัสดุ อื่นหลายป ระกา ร เชน่มคีวามแข็งแร ง

ต่ อ น ้ า ห นั ก สู ง  มี น ้ า ห นั ก เ บ า  มี ค ว า ม ค ง ท น ต่ อ การ กั ดก ร่ อ นใน บ ร ร ย าก าศ  ส า ม า ร ถ น้ า ม าห ลอ ม ใ ห มไ่ ด้ดี แล ะส าม า รถท้า

ก า ร ขึ น รู ป ไ ด้ ง่ า ย  แ ต่ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ห ล่ อ อ ะ ลู มิ เ นี ย ม ผ ส ม ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ ยั ง มี ขี ด จ้ ากั ด ไ ม่ ส า ม าร ถ ผ ลิ ต อ ะ ลู มิ เ นี ย มใน

รู ป ข อ ง อิ น ก็ อ ต (Ingot)  ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส้ า เ ร็ จ รู ป ท่ี มี คุ ณภ า พ สูง ไ ด้ จึ งจ้ าเ ป็ น ต้ อ ง น้ าเ ข้ าจ าก ต่ าง ป ร ะเ ท ศ  ท้ า ใ ห้ มี ค่ า ใ ช้ จ่า ย เพิ่ม

มากขึ น ส่งผลก ระทบตอ่การพัฒนากระบวนการผลิตผ ลิตภัณฑด์้วย [1] 

         กระบวนการผลิ ตผลิ ตภั ณฑ์ จากโลหะผสมอะลู มิ เนี ยมนั นจะสามารถท้ าได้ หลายวิ ธี  ซึ่ งวิ ธี ท่ี นิ ยมคื อการหล่ อขึ น

รู ป(Casting) ด้ วยเตาหลอมชนิ ดต่ าง ๆ เช่ นเตาไฟฟ้ ากระแสเหนี่ ยวน้ า เตาเบ้ าหลอม เมื่ ออะลู มิ เนี ยมผสมหลอมเหล วหม ด

ท้าการก้าจัดสิ่ งสกปรกและน้ าน ้ าโลหะไปเทลงในแบบหล่ อเพื่ อให้ได้ ชิ นงานตามท่ีต้ องการ ซึ่งในงานอุ ตสาหกรรมการหล่ อ

โ ลหะวั สดุ ท่ี ใ ช้ ท้ าแบบหล่ อท่ี ใช้ ใ นงานอุ ตสาหกรรมส่ วนใหญ่ จะใ ช้ แบบหล่ อทรายชื นและแบบหล่ อท่ี เป็ นเหล็ ก ซึ่ งมี อั ตรา

การน้าความร้อนท่ีต้่าท้าให้โครงสร้างท่ีได้จากแบบหล่อทรายชื นมลีั กษณะเกรนท่ีได้มี ขนาดโต ส่งผลให้มีคุณสมบัตทิางกล

ท่ีได้ต้่ากวา่แบบหล่อท่ีเป็นเหล็ก เมื่อพจิารณาปัจจัยท่ีท้าให้เกิดความแตกตา่งของโครงสร้าง คุณสมบัตทิางกลท่ีได้ระหว่ าง

แบบหล่ อทรายชื นและแบบหล่ อท่ี เป็ นเหล็ กที่ ท้ าใ ห้ เกิ ดผลต่ างดั งกล่ าวคื อปั จจ ั ยท่ี มี ผ ลกระทบมากที่ สุ ดก็ คื อการถ่ าย เ ท

ความร้อนของวั สดุ ท้าแบบหล่อทั งสองแตกต่ างกั นเพราะฉะนั นวั สดุท่ีถ่ ายเทความร้ อนได้ดีก็จะท้าให้โครงสร้ างเกรนท่ี ได้ จึ ง

มขีนาดเล็กความละเอยีดสูงและมคีุณสมบั ตทิางกลดีขึ นผ ิวท่ีได้จะมันและเรียบจะได้ ขนาดรู ปร่ างชิ นงานหล่ อท่ีใกล้ เคี ยงกั บ

ชิ นงานท่ีต้องการ [2]    

ดั งนั นคณะผ ู้ ด้ าเนิ นงานวิ จั ยจึ งไ ด้ เล็ งเห็ นถึ งความส้ าคั ญของวั สดุ ท่ี ใช้ ใ นการท้ าแบบหล่ อซึ่ งมี อิ ทธิ พลต่ อขนาด

เกรนและสมบั ติ ทางกลของชิ นงานหล่ อท่ี ไ ด้ จึ งได้ ท้ าการศึ กษาถึ งอิ ทธิ พลของวั สดุ ท้ าแบบหล่ อ ท่ี มี ผลต่ ออั ตราการเย็ นตั ว 

เพื่ อท้ าการเปรี ยบเที ยบอิ ทธิ พลของวั สดุ ท้ าแบบหล่ อท่ี มี ผ ลต่ ออั ตราการเย็ นตั วของน ้ าโลหะ [3] เพื่ อส่ งผลต่ อโ ครง ส ร้ า ง

ของชิ นงานหล่ อและคุ ณสมบั ติ ทางกลของชิ นงาน คณะผ ู้ ด้ าเนิ นงานวิ จั ยคาดหวั งว่ าผลการด้ าเนิ นงานวิ จั ยในครั งนี คงจะมี

ประโยชนต์อ่การพัฒนาอุตสาหกรรมการหล่ออะลูมเินี ยมผสมตอ่ไป   
 

วัสดุ เคร่ืองมืออุปกรณ์ และวิธีการทดลอง 

วัสดุที่ใช้ในการทดลอง 

โ ล ห ะ อ ลู มิ เ นี ย ม ผ ส ม ซิ ลิ ค อ น เ ก ร ด A356 ต า ม ม า ต ร ฐ า น ข อ ง  ANSI (American National Standard Institute) 

แ ล ะ จ า ก ส ม า ค ม ผ ู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ห ล่ อ โ ล ห ะ น อ ก ก ลุ่ ม เ ห ล็ ก ห รื อ  NFFS (Non Ferrous Founder Society) จั ด ใ ห้ อ ยู่ ใ น ก ลุ่ ม

โ ล ห ะ ผ ส ม 3xx เ ก ร ด A356 ค ว า ม แ ข็ ง แ ร ง ต่ า ง ๆ ก็ จ ะ ดี ขึ น ด้ ว ย  ส า ม า ร ถ ห ล่ อ ไ ด้ ทั ง แ บ บ ห ล่ อ ท ร า ย แ ล ะ แ บ บ ห ล่ อ โ ล ห ะ

ไ ด้ ผ ล ดี ม า ก อี ก ด้ ว ย  ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ม า ต ร ฐ า น ข อ ง โ ล ห ะ อ ลู มิ เ นี ย ม ผ ส ม เ ก ร ด  A356 ดั ง ต า ร า ง ท่ี*1 [4]  คุ ณ ส ม บั ติ ด้ า น

การใช้งานเหมาะทีสุ่ดกับงานประเภทท่ีต้องการความทนทานตอ่การผุกรอ่นและความแข็งแรงสูงใช้งานอย่างกว้างขวาง

กั บ อุ ต ส า หก รร ม การ ผ ลิต อุ ป กร ณ์ชิ นส่ วน ยา นย นต์ ตา่ ง ๆ  เ ช่ น เ ส ื อ สู บ  ฝ า สู บ  ท่ อ ไ อ ดี  ไ อ เ สี ย  ก ร ะ ท ะ ล้อ ร ถต่ างๆ  ชิ น ส่ ว น

เ ค ร่ื อ ง จั ก ร  คุ ณ ส ม บั ติ ท า ง เ ค มี แ ล ะ ท า ง ก ล ส า ม า ร ถ เ พิ่ ม ค ว า ม แ ข็ ง แ ร ง ใ น ท า ง ก ล ไ ด้ ถ้ า ไ ด้ ผ ่ า น ก า ร อ บ ชุ บ ด้ ว ย ก ร ร ม วิ ธี ท่ี

ถู ก ต้ อ ง โ ล ห ะ อ ลู มิ เ นี ย ม ผ ส ม เ กร ด  A356 จ ะ มี ส่ ว น ผ สม ท า งเ ค มี ธ าตุ ผ ส ม หลั กคื อ ซิลิ คอ น  6.5-7.5% คุ ณ ส ม บั ติ ท า งกล



 
 

Proceedings  
396 

ข อ ง โ ล ห ะ อ ลู มิ เ นี ย ม ผ ส ม ซิลิ ค อ นเ ก ร ด A356 มี ค ว า ม ถ่ ว ง จ้ า เ พ าะ 2.68 g/cm3 ช่ ว ง ร ะ ย ะ ก า ร แ ข็ ง ตั ว 550C ถึ ง  615C 

คุ ณ ส ม บั ติ ท า ง ด้ า นก าร ห ล่ อ หล อ มก าร ไ หล ตั ว ดีม าก โ ด ย เ ฉพ า ะกับ ง า นห ล่ อ ท่ี มขี น าด ห นา้ ตั ดท่ี บ า งเ นื อ ง าน เ ห นี ย วแ นน่ดี

ม า ก ท น ท า น ต่ อ ก า ร ฉี ก ข า ด ใ น ส ภ า พ ร้ อ น ไ ด้ ดี คุ ณ ส ม บั ติ ใ น ก า ร ต บ แ ต่ ง ด้ ว ย เ ค ร่ื อ ง จั ก ร ท่ี ผ ่ า น ก า ร อ บ ชุ บ ม า แ ล้ ว ค่ อ น ข้ า ง

จะ ท้าไ ด้ยากก วา่ต้องใ ชน้ ้ามันหลอ่เย็นและน ้ามันช่วยขณะท้ากา รกลึง กัด ไ สหรือเจา ะด้ วยเครื่องจักร 
 

ตารางที*่1*มาตรฐา นท่ีตรงกันโลหะ อลูมิเนยีมผ สมซิลคิอนเกรด A356 [4] 

ประเทศ UK USA CANADA FRANCE GERMANY ISO ITALY JAPAN AUSTRALIA 

มาตรฐา น BS-

1490 

AA/ASTM Al can A57-

703/3 

DIN1725/2 - UNI JISH AA601 

CC601 

ตัว

มาตรฐา น 

LM25 A 356, 

ASE232 

135 A-S7G G-AlSi7Mg AlSi

7Mg 

3599 AC4C AC601 

DA601 
 

 

เครื่องมอืและอุปกรณ์ 

1. เตาไ ฟฟา้แบบขดลว ดความตา้นทาน ค่าอุณหภูมิสุงสุด 1300C ดังภาพท่ี 1   

2. แ ม่ พิ ม พ์ ห รื อ ถ้ ว ย บ ร ร จุ น ้ า โ ล ห ะ ท ด ล อ ง  ( Ring Test)  ป ริ ม า ต ร  2 8 . 8 6 x1 0 3mm3  โ ด ย ใ ช้ วั ส ดุ ท ด ล อ ง  

5  ช นิ ด  ค ื อ  เ ห ล็ ก ก ล้ า คา ร์ บ อน ป า นก ลา ง ท อ ง แ ด ง  ท อ ง เ ห ลื อ ง  ก ร า ไ ฟ ต์ แ ละ สแ ต นเ ล ส  โ ด ย ใ ห้ ข น าด คว าม ห นา ขอ งผ นัง

ถ้วยบรรจุน ้าโลหะ และปริมาตรเท่ากันทุกชิ นดังภาพท่ี 2 [5] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ภาพที่ 1 เตาไ ฟฟา้แบบขดลวดความตา้นทาน ภาพที่ 2 แมพ่มิพห์รือถ้วยบรรจุน ้าโลหะ ทดลอง  
 

 3 . ฟลักชส์้าหรับก้าจ ัดก๊ าซ และสิ่งสกปรกใ นน ้าโลหะ ชนิดผสมคอื Coverall11 จา กบริษัท Fesico ใ นปริมาณ   

0.5– 1 % โ ดยน ้าหนักอะลูมิเนยีม   

 4. อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ ชุ ด บั น ทึ ก ค่ า อั ต ร า ก า ร เ ย็ น ตั ว ข อ ง น ้ า โ ล ห ะ  (Cooling Rate)  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ชุ ด เ ค ร่ื อ ง

คอมพิวเตอร์ (PC) และเทอร์โมคับเปิลพร้อมโปรแกรมชุดบันทึกผลก ารทดล องดังภาพท่ี 3 

 5. เครื่องขัดผิวหนา้ชิ นงานทดสอบยี่ห้อ METKON รุ่น GRIPO 2V 

  6. เ ค ร่ื อ ง ท ด ส อ บ ค ว า ม แ ข็ ง แ บ บ อ เ น ก ป ร ะ ส ง ค์ ยี่ ห้ อ  EMCO รุ่ น  M–4U ใ ช้ ก า ร ท ด ส อ บ แ บ บ  Brinell   

Hardness Test ค่าความละเอียด ±1HB 
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           ภาพที่ 3 อุปกรณบั์นทึกข้อมูลการเย็นตัวของน ้าโ ลหะ                 ภาพที่ 4 เครื่องทดสอบความแข็ง 

 

วิธีการศกึษา 

 1.  ศึ กษาทฤษฎี ท่ี เกี่ ยวข้ อง การค้ นคว้ าหาข้ อมู ลท่ี เกี่ ยวข้ องในการหล่ อโลหะนอกกลุ่ มเหล็ กและวั สดุ ท้ าแม่ พิ มพ์

ได้มาจากการค้นควา้จากแหล่งความรู้คอืห้ องสมุ ดและอิ นเตอร์ เน็ต 

2. ออกแบบและจัดท้าชุด Ring Test ใ ห้มีปริมาตรความจุและขนาดความหนาเท่ากัน  

3 . หลอมโ ลหะอะลูมเินมีผสมโ ดยเปิดสวิทชค์วบคุมการท้างานของเตาอบโ ดยคอ่ย ๆ ปรับค่าอุณหภูมขิึ นจนถึง

อุณหภูม ิ8 60 C  เพื่อท้ากา รอุน่ภายในเตา  เบ้าหลอมและวัสดุท่ีใชใ้ นการหลอม  

 4. เมื่อเบา้หลอมร้อนแดงท่ัว (อุ ณหภูมิประมาณ 8 60C) เตมิ Charge ลงในเบ้าหลอมโดยใหค้วามยาวตั งอยู่

ใ นแนวดิ่งเพื่อป้องกันการขยายตัวของวัสดุเมื่อได้รับความร้อนอาจ ส่งผลท้าใ ห้เบ้าหลอมแตกได้ 

 
 

 

 

 

 

 
 

 ภาพที่ 5 การช่ังน ้าหนักวัสดุท่ีจ้า ท้ากา รหลอม           ภาพที ่6 การบรรจุวัสดุเข้าในเบ้าหลอม 
 

 5. เมื่ออะลูมิเนยีมหลอมเหลวหมดท่ีอุณหภูมิประมาณ 8 60C ท้ากา รก้าจัดก๊าซและสา รมลทินท่ีปนเป้ือนใน

น ้าโ ลหะโ ดยการใ ชฟ้ลักซ์ชนิด Coverall 11 จา กบริษัท Fosico ใ นปริมาณ 0.5–1 % wt.Al โ รยลงบนบริเวณผิวหนา้น ้าโลหะ 

จา กนั นใ ชก้า๊ซ อาร์กอนเป่าผ่านเข้าไปในน ้าโ ลหะใ นอัต รากา รไ หล 2 ลูกบาศก์ลติรตอ่นาท ี เป็นเวลา 2 นาที 
 

 

 

 

 

 

 

                     (ก)               (ข)   

ภาพที่ 7  การก้าจัดก๊าซ 

 (ก ) ก ารโรยฟลัก ช์ชนิด Coverall 11 ปรมิา ณ  0.5–1  % wt.Al (ข ) ก ารไลก่า๊ซ โดยใชก้ ๊าซ อาร์กอนเ ป่ าในอัตราก ารไหล  2 ลูก บาศ ก ์ลติร 
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 6. เมื่ อท้ าการก้ าจั ดก๊ าซและสารมลทิ นท่ี ปะปนในน ้ าโลหะเรี ยบร้ อยแล้ ว ตั กน ้ าโลหะเติ มลงในถ้ วยบรรจุ น ้ าโลหะท่ี

เตรียมไวโ้ดยเทน ้าโลหะท่ีอุ ณหภูมิ 680C และเทอร์โมคับเปิลส้าหรั บวัดอุ ณหภูมิน ้าโลหะ 

7. บั นทึ กผลการทดลองอั ตราการเย็ นตั ว (Cooling Rate) ท่ี ได้ ด้ วยอุ ปกรณ์ และชุ ดบั นทึ กค่ าอั ตราการเย็ น ตั ว ขอ ง 

น ้าโลหะ (Cooling Rate)   

 8. น้าชิ นงานท่ีผ่านการหลอมและวัดอัตราการเย็ นตัวไปผ ่าคร่ึงตามความยาว 

9. น้าชิ นงานท่ีผ่าคร่ึ งไปท้าการขั ดผ ิวหนา้ให้ เรี ยบด้วยกระดาษทรายตั งแต่ เบอร์ 120 240 320 600 และ 800 Grit 

ตามล้าดั บ เพื่ อศกึษาโครงสร้ างระดับมหาภาค 

   10. ผ ส ม ก ร ด  Tucker ’s Agent ส้ า ห รั บ กั ด ผ ิ ว ห น้ า ข อ ง ชิ น ง า น โ ด ย ใ ช้ ส่ ว น ผ ส ม  คื อ น ้ า ก ลั่ น  (H2O) 2 5  ml  

กรดไฮโดรฟลู ออริ ค (HF) 15 ml กรดไนตริ ก (HNO3) 15 ml และกรดไฮโดรคลอริ ค (HCl) 45 ml ใส่ ในถ้ วยพลาสติ กแล้ วกวน

สารละลายผสมให้เป็ นเนื อเดี ยวกั น 

 11. น้ าชิ นงานท่ี ผ ่ านการเตรี ยมผ ิ วหน้ าเสร็ จแล้ วมาท้ าการกั ดกรด โดยจุ่ มผ ิ วหน้ าชิ นงานลงในถ้ วยสารละลายเป็ น

ระยะเวลาประมาณ 15 วนิาที แล้วจุ่มลงในน ้าตม้อุณหภูมิประมาณ 70C จากนั นล้างออกด้วยแอลกอฮอล์และเป่าให้แหง้สนทิ 

 12. น้ าชิ นงานท่ี ผ ่ านการกั ดผิ ว หน้ าด้ วย สา ร ละล ายไ ป สแก นรู ปผ ิ ว หน้ า ขอ งชิ นงา นใ นอั ต ราส่ ว น 1:1 เพื่ อศึ ก ษ า

โครงสร้างระดับมหาภาค เปรียบเทียบขนาดเกรนท่ี เกิดขึ นในชิ นงานทดสอบ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8 การตักน ้าโ ลหะเตมิลงใน Ring Test       ภาพที่ 9 ตัวอยา่งกราฟบันทึกผลก ารทดลองอัตรา 

                                                          การเย็นตัวของ น ้าโ ลหะใ นแบบหลอ่ทองแดง(T=1.47C/sec)  
 

 

 

 

   
     

ภาพที่  10  ลักษณะโ ครงสร้างระดับมหาภาคของชิ นงานทดสอบ 

   (ก) ลักษณะเกรนท่ีได้จาก แบบหล่อทองแดง         (ข) ลักษณะเกรนท่ีได้จาก แบบหลอ่กราไ ฟต์ 

            (ค) ลักษณะเกรนท่ีไดจ้า กแบบหลอ่ทองเหลอืง      (ง) ลักษณะเกรนท่ีได้จากแบบหลอ่เหล็ก 

            (จ) ลักษณะเกรนท่ีได้จาก แบบหลอ่สแตนเลส 
 

  

  

(ก) (ข) (ค) (ง) (จ) 



 
 

Proceedings  
399 

13. ท้ากา รวเิคราะห์ขนาดของเกรนโ ดยใชว้ธีิ Linear Intercept  โ ดยมีวิธีการนับ ดังนี  

   -  หมายเลข  1  เสน้ตรงผ ่านขอบเกรนมจีุดตัดเกิดข ึนนับ  1  จดุ 

   -  หมายเลข  2  เส้นตรงผ ่านรอยตอ่ของ  3   เกรน  นับ  1.5  จุด 

   -  หมายเลข  3   เสน้ตรงสัมผัสส่วนโค้งของขอบเกรน  นับ  1  จุด 

     -  หมายเลข  4  ปลายของเส้นตรงมาหยุดตรงขอบเกรน  นับ  0.5  จดุ 

   -  หมายเลข  5   ปลายของเส้นตรงมาหยุดภายในเกรนจะ ไ มน่บั 

   -  หมายเลข  6  เสน้ตรงผ ่านทะลุเฟสท่ี  2  นับ  0.5   จุด 
 

14. น้าผ ลท่ีได้จาก การนับเกรนตามวธีิ  Linear Intercept  มาแทนท่ีในสมาการ (1) 

         …(1) 

    

 เมื่อ Nv    คือ  ค่าเฉลี่ยของจุดตัดท่ีคา้นวณได้ตอ่ความยาว  100  มลิิเมตร 

  nn    คือ  จ ้านวนจุดตัดท่ีเกิดข ึนบนเส้นแนวตั งฉาก 

  nL     คือ  จ้า นวนจุดตัดท่ีเกิดข ึนบนเส้นแนวนอน 

  nt     คือ  จ ้านวนจุดตัดท่ีเกิดข ึนบนเส้นทแยงมุมทั ง  2  เสน้ 

15. น้ า ชิ น ง า น ท่ี ผ ่ า น ก าร ห าข น าด เ ก ร น มา ท ด สอ บ ค ว าม แ ข็ง โ ด ย ใ ช้ เ ค ร่ื อ ง ท ดส อ บ ค วา ม แข็ ง แบ บ อ เ น ก ป ร ะสงค์

ท้ากา รทดสอบแบบ Brinell Hardness หัวกดแบบลูกบอลเหล็กกล้า (Ball Steel) ขนาดเส้นผ ่าศูนย์กลาง 2.5 mm โ ดยท้า

การทดสอบความแข็ง 5  จุดต่อชิ นงาน จ ากนั นหาค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบกับชิ นงานมาตรฐา น 

16. ท้ากา รวเิคราะห์และสรุปผ ลการทดลอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่11 ตัวอยา่งกา รนับขนาดเกรนด้วยวิธี  Linear Intercept          ภาพที่ 12 การทดสอบความแข็งแบบ HB 
 

ผลการศึกษา 

 จา กผ ลการทดลองอัตรากา รเย็นตัวของโ ลหะหลอมเหลวในวัสดุท่ีใชท้้าแบบหลอ่ จะ พบวา่แบบหลอ่แต่ละชนดิ

มคี่าอัตรากา รเย็น ตัว ท่ีต่า งกัน โ ดยแบบหลอ่ท่ีท้าม าจ ากวั สดุ ทอง แดง มอีัตรากา รเย็น ตัวดี ท่ีสุ ดป ระ มาณ  1.470C/sec  

ร อ ง ล ง ม า คื อ ก ร า ไ ฟ ต์  ท อ ง เ ห ลื อ ง  เ ห ล็ ก  แ ล ะ ส แ ต น เ ล ส จ ะ ใ ห้ อั ต ร า ก า ร เ ย็ น ตั ว ป ร ะ ม า ณ  1 . 3 4 6 (C/sec)   เ นื่ อ ง จ า ก ค่ า 

การน้าความร้อนของวัสดุแต่ละชนดิตา่งกัน ซึ่งผ ลการทดลองสามารถสรุปไ ด้ดังภาพท่ี 13 
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ภาพที ่13  อัตรากา รเย็นตัวของน ้าโ ลหะใ นวัสดุท่ีใชท้้าแบบหลอ่ 
 

จากผลการทดลองหาขนาดของเกรนโดยใช้ วิ ธี   Linear  Intercept  พบว่ าชิ นงานทดสอบท่ี ได้ จากแบบหล่ อแต่ ละ

ชนิ ดมี ขนาดขอ ง เก ร น ท่ี ต่ า งกั น โ ดยท่ี แบบหล่ อ ทอ งแ ด งมี ข นา ด เก ร นท่ี เ ล็ ก แล ะละ เ อี ยด กว่ า แ บ บหล่ อ ชนิ ดอื่ น เนื่ อง จ า ก

ทองแดงมี อั ตรากา รเย็ นตั วท่ี ดี กว่ าแบบหล่ อชนิ ดอื่ น  ซ ึ่ งเมื่ อน ้ าโ ลหะมี อั ตรากา รเย็ นตั วเร็ วเกรนท่ี ไ ด้ ก็ จะ ละเอี ยด โ ดยท่ี 

กราไฟต ์ทองเหลอืง เหล็ก และสแตนเลสมขีนาดเกรนท่ีใหญ่ขึ นตามล้าดับ  ซึ่งผลการทดลองสามารถสรุปได้ดังภาพท่ี 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14  ขนาดของเกรนโ ดยใชว้ธีิ  Linear  Intercept ของชิ นงานท่ีได้จาก แบบหลอ่แต่ละชนดิ 
 

 จา กจ ากผ ลการทดลองสมบัตทิางกลข องชิ นงานทดสอบดังตาราง ท่ี 3  พบวา่ชิ นงานทดสอบท่ีได้จาก แบ บ ห ล่ อ

ทองแดงมคี่าความแข็งมากที่สุด รองลงมาคือกราไฟต์  ทองเหลอืง เหล็ก และสแตนเลส ตามล้าดับ เนื่องจากแบบหลอ่

ท อ ง แ ด ง มี อั ต ร า ก า ร เ ย็ น ตั ว ท่ี เ ร็ ว ส่ ง ผ ล ท้ า ใ ห้ ชิ น ง า น ท ด ส อ บ มี เ ก ร น ท่ี ล ะ เ อี ย ด  แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ชิ น ง า น ท ด ส อ บ ท่ี มี เ ก ร น

ละเอยีดนั นจะ มคีวามแข็งมากกว่าชิ นงานทดสอบท่ีมีเกรนท่ีหยาบ  ซ ึ่งผลกา รทดลองสามารถสรุปไ ด้ดังภาพท่ี 15 
  

(µ
m)

 

อตั
รา
กา

รเ
ยน็

ตวั
(

C/
se

c)
 



 
 

Proceedings  
401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15  ค่าความแข็งของชิ นงานท่ีได้จากแบบหลอ่แต่ละชนดิ 

วิจารณ์และสรุปผล 

ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง จ า ก ก า ร ด้ า เ นิ น ง า น วิ จั ย จ ะ พ บ ว่ า แ บ บ ห ล่ อ ถ า ว ร ท่ี ท้ า จ า ก วั ส ดุ ท อ ง แ ด ง จ ะ มี น้ า ค ว า ม ร้ อ น ท่ี ดี จึ ง

ท้ า ใ ห้ เ กิ ด กา รถ่ าย เ ท คว าม ร้ อ นได้ ดีต าม ไ ป ด้ วย  จึ ง ท้ า ใ ห้ เ กิ ดข้ อได้ เ ป รี ย บ ใ นเ ร่ื อ ง ขอ งอั ต ร ากา ร เ ย็น ตั วข อ งน ้ าโ ล ห ะไ ด้ เร็ว

กว่าวัสดุชนดิอื่นท่ีน้ามาใ ชใ้ นกา ร ทดล อง เมื่ออุณหภูมิลดลงเร็ วขึ นส่ งผ ลให้น ้าโ ล หะเ กิดเ กร นได้เ ร็ว ขึ นตา มไปด้ วย ท้าใ ห้

เกิดเกรนท่ีเล็กเอยีดส่งผลตอ่ความแข็งของชิ นงานหล่อท่ีได้ ดังสรุปดังนี  

1 .  แ บ บ ห ล่ อ ท่ี ท้ า จ า ก วั ส ดุ ท อ ง แ ด ง ใ ห้ อั ต ร า ก า ร เ ย็ น ตั ว ข อ ง น ้ า โ ล ห ะ ไ ด้ ดี ก ว่ า แ บ บ ห ล่ อ ช นิ ด อื่ น ใ น ก า ร ท ด ล อ ง  

โ ดยได้คา่ประมาณ 1.470C / sec    

 2. ข น า ด เ ก ร น ท่ี ไ ด้ จ า ก แ บ บ ห ล่ อ ท อ ง แ ด ง มี ข น า ด เ ก ร น ท่ี ล ะ เ อี ย ด ท่ี ดี ก ว่ า แ บ บ ห ล่ อ ช นิ ด อื่ น ใ น ก า ร ท ด ล อ ง 

โ ดยได้คา่ประมาณ ประมาณ 1.5 9 µm   

 3. ส ม บั ติ ท า ง ก ล จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ ด้ ว ย แ ร ง ก ด ใ น ชิ น ง า น ท ด ส อ บ จ า ก แ บ บ ห ล่ อ ท อ ง แ ด ง มี ค ว า ม แ ข็ ง ม า ก ท่ี สุ ด  

ใ นกลุ่มวัสดุท่ีใชใ้ นการทดลองคือมคี่าความแข็งเฉลี่ยเท่ากับ 76.2 HB   
 

ข้อเสนอแนะ 

 1 .  ก า ร ผ ส ม ก ร ด  ค ว ร ผ ส ม ใ ห้ มี ค ว า ม ร ะ มั ด ร ะ วั ง แ ล ะ ถู ก ต้ อ ง ต า ม ป ริ ม า ณ แ ล ะ สั ด ส่ ว น ท่ี ต้ อ ง ก า ร  เ มื่ อ ผ ส ม ก ร ด

เสร็จแล้วควรท้ากา รกัดผ ิวหนา้ชิ นงานทันที 

 2. องค์ ประกอบในการทดลองต่ าง ๆ เช่ นอุ ณหภู มิ หลอม ปริ มาณการใช้ ฟลั๊ กซ์  อั ตราการไหล เวลาในการก้ าจั ด

ก๊าซ อุณหภูมิเทน ้าโลหะและอุณหภูมิของ Ring Test  ควรควบคุมให้อยูใ่นสภาวะเดียวกันเพราะมผีลตอ่การทดลอง   

 3 .  ใ น ก า ร ท ด ล อ ง ค ว ร จ ะ ศึ ก ษ า ช นิ ด ข อ ง วั ส ดุ อื่ น  ๆ  เ พิ่ ม ด้ ว ย แ ล ะ ท้ า ก า ร ท ด ล อ ง เ พื่ อ ห า แ น ว โ น้ ม ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้

ของวัสดุท่ีสามารถจ ะน้ามาทดแทนแบบหลอ่ถาวรท่ีใชก้ันอยู่ในปัจจ ุบัน 
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แผ่นมุงหลังคาจากวัสดุรีไซเคลิ 

Roofing sheet from recycled materials 

ชัยศร โล กิตสถ าพร 1และร้าพึง  เจริญยศ2* 

Chaisorn Lokitsathaporn1 and Rampeung  Jaroenyos2* 

บทคัดย่อ 

 โครงการวจิัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาสมบัติ ทางกลและทางกายภาพของวัสดุรีไซเคิลท่ีใชท้้าเป็ นแผ ่นมุงหลั งคา 

ท่ีได้จากการแยกเยื่ อกระดาษออกจากกล่องเคร่ืองดื่ ม UHT(Ultra-Heat  Treatment)  เพื่อให้ได้อลูมเินี ยมฟอยล์ผสมกั บพอ

ลิ เ อ ทิ ลี น ท่ี มี ค ว า ม ห น า แ น่ น ต่้ า  ซึ่ ง ส า ม า ร ถ น้ า ไ ป ใ ช้ ง า น ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม ไ ด้ แ ล ะ เ ป็ น ท า ง เ ลื อ ก ห นึ่ ง ใ น ก า ร ล ด จ้ า น ว น ก ล่ อ ง

เคร่ืองดื่ม UHT ท่ีเหลอืใชม้าท้าเป็นแผ ่นมุงหลังคา  ในการทดลองใชอ้ลูมเินยีมฟอยล์ 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดหยาบ ปานกลาง 

และละเอี ยด ท่ีได้จากการย่ อยกล่ อง UHT  แล้วน้าไปอบท่ี อุ ณหภูมิ 180 C เป็นเวลา 20 นาที ภายในแม่แบบ  และท้ าการ

อั ดขึ นรู ปเป็ นแผ ่ น ด้ วยเคร่ื องอั ดไฮดรอลิ ก  ท่ี แรงอั ด 6 บาร์, 8 บาร์  และ 10 บาร์ จากนั นตั ดขึ นรู ปเป็ นชิ นทดสอบ สม บั ติ

ทางกลและทางกายภาพ  ตามมาตรฐานในการทดสอบได้ แก่ การทดสอบการตา้นแรงดัดโค้ ง  การตา้นทานแรงดึ ง การทน

ต่ อแรงกระแทก ความแข็ ง การดู ดซึ มน ้ า  การพองตั ว ความหนาแน่ น และ การต้ านทานความร้ อนและการน้ าความ ร้ อ น  

เปรี ยบเที ยบสมบั ติ ต่ างๆทั งทางกลและทางกายภาพของวั สดุ  ท่ี มี ขนาดอลู มิ เนี ยมฟอยล์ และแรงอั ดใ นการขึ นรู ปท่ี ต่ างกั น 

เพื่อน้าวัสดุผสมท่ีมีสมบัตท่ีิเหมาะสมไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ แผ ่นมุงหลังคา 

จากการทดลองพบว่ าสมบั ติ ของวั สดุ ผสม จากกล่ องเคร่ื องดื่ ม UHT รี ไซเคิ ล ท่ี ขึ นรู ปด้ วยอลู มิ เนี ยมฟอยล์ ขนาด

หยาบ ด้ วยแรงอั ด 10 bar มี สมบั ติ ทางกลดี ท่ี สุ ด คื อ การต้ านแรงดั ดโค ้ ง  18 .23 MPa  การต้ านทานแรงดึ ง 10.66 MPa  

ก า ร ท น ต่ อ แ ร ง ก ร ะ แ ท ก  1 1 0 . 9 9 J/m2 ค ว า ม แ ข็ ง  5 2 . 4 0  Shore-D ก า ร ดู ด ซึ ม น ้ า   0 . 6 2  %   ก า ร พ อ ง ตั ว  0 . 7 0  %  ค ว า ม

หนาแนน่ 1.086 g/m3 การตา้นทานความร้อน 0.031 m2.K/W และ การน้าความร้อน 0.219 W/mK ซึ่งมีสมบัตทิางกลดีท่ี สุ ด 

เ นื่ อ ง จ า ก วั ส ดุ ผ ส ม ท่ี มี ชื น อ ลู มิ เ นี ย ม ฟ อ ย ล์ ข น า ด ใ ห ญ่ แ ล ะ ใ ช้ แ ร ง อั ด ขึ น รู ป สู ง  จ ะ มี ค ว า ม แ ข็ ง แ ร ง สู ง ก ว่ า วั ส ดุ ผ ส ม ท่ี มี

อลู มิ เนี ยมฟอยล์ ขนาดเล็ กเพราะเนื อวั สดุ สามารถยื ดตั วได้ ดี และมี แรงอั ดขึ นรู ปสู งท้ าให้ มี การเกาะยึ ดของชิ นส่ วนผสม มี

ความหนาแนน่มากยิ่งขึ นท้าให้มีความสามารถในการรับแรงได้สูงจึงเหมาะท่ีจะน้าไปผลิ ตเป็นแผ ่นมุงหลังคา 
 

ค าส าคัญ:  ยูเอชที,  อลูมิเนยีมฟอยล,์  โ พลเิอทิลนีความหนาแน่นต้่า, การอัดขึ นรูป 
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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 1 0  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, 110.98 7 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 . 2 9 1  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   
 

บทน า 

ด้ วยปั จจ ุ บั นปั ญหาเร่ื องขยะมู ลฝอยได้ กลายเป็ นประเด็ นส้ าคั ญไม่ ว่ าจ ะด้ วยภาวะโ ลกร้ อนหรื อเป็ นกระแสของ

โลกก็ ตาม ทั งหมดนี ได้ ส่ งผลให้ ทุ กภาคส่ วนหั นมาให้ ความส้ าคั ญในการจั ดการขยะทั งสิ นไม่ ว่ าจะเป็ นภาครั ฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน จา กปริ มาณขยะมู ลฝอยจากชุ มชนท่ั วประเ ทศ 15.98  ล้ านตั น มี การน้ าขยะมู ลฝอยชุ มชนกลั บม า ใ ช้

ป ร ะ โ ย ช น์ ป ร ะ ม า ณ  4 . 1 0  ล้ า น ตั น  ห รื อ ร้ อ ย ล ะ  2 6  เ ป็ น ก า ร คั ด แ ย ก ข ย ะ แ ล ะ น้ า ก ลั บ คื น สู่ ก า ร รี ไ ซ เ คิ ล ป ร ะ เ ภ ท  เ ศ ษ แ ก้ ว 

กระดาษ พลาสติ ก เหล็ กและอลู มิ เนี ยม ใ นประเทศไทยมี การใช้ กล่ อง UHT บรรจุ สิ นค้ าและจ้ าหน่ ายรวมปี ละ ไ ม่ ต่้ ากว่ า 

3 , 0 0 0  ล้ า น ก ล่ อ ง [1] ดั ง นั น ก า ร น้ า ก ล่ อ ง  UHT ม า แ ป ร รู ป เ พื่ อ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์  จึ ง เ ป็ น วิ ธี ท่ี ดี ท่ี สุ ด ใ น ก า ร ล ด ข ย ะ แ ล ะ ม ล พิ ษ 

เพราะวา่กล่ องยู เอช ที (UHT) มสี่วนประกอบของชั นตา่งๆ อยูห่ลายชั น โดยมชีั นของ กระดาษ (paper) อะลูมเินยีม ฟอยล์  

(Aluminium Foil) และ พลาสติ ก (Poly Ethylene) ซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบท่ี ย่ อยสลายได้ยาก และหากท้ าลายด้วยการน้ าไปเผา

ก็ จะ ก่ อให้ เกิ ดมลพิ ษ ดั งนั นการน้ ากล่ องยู  เอช ที  (UHT)  มารี ไ ซเคิ ล (recycle) แปรรู ปเพื่ อใช้ ประโ ยชน์  จ ึ งเป็ นวิ ธี การท่ี ดี

ท่ี สุ ด ใ นการลดขยะและลดมลพิ ษ  เพื่ อเพิ่ มความแข็ งแรงและทนทาน สามารถกั นน ้ า  และกั นปลวกไ ด้ อี กด้ วย เนื่ องจาก

กล่อง UHT ประกอบด้วย กระดาษ โพลีเอทิลนี และ อลูมเินยีมฟอยล ์ ท่ีประกอบกันอยูห่ลาย ๆ ชั นนั่นเอง 
 

 
ภาพที่ 1  ส่วนประกอบกลอ่งเครื่องดื่ม UHT   
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      1. โ พลเีอทิลนี ปอ้งกันความชื นจากภายนอก 

              2. กระดาษ เพื่อความคงทนแ ข็งแรงของกลอ่ง 

     3. โ พลเีอทิลนี ชว่ยผ นกึกล่องให้แน่นสนทิ 

     4. อลูมิเนยีมฟอยล ์ปอ้งกันภาวะภายนอก 

     5. โ พลเีอทิลนี ชว่ยผ นกึกล่องให้แน่นสนทิ 

     6. โ พลเีอทิลนี ชว่ยป้องกันและยดึตดิการร่ัวซึมของของเหลว [2]   
 

  ปั จจ ุ บั นบรรจุ ภั ณฑ์ กล่ อ ง เค ร่ื อ งดื่ มป ร ะ เภ ท ยู  เอช ที (UHT) เป็ นท่ี นิ ยมอย่ า งแ พร่ หล าย ด้ วยสมบั ติ ของก ล่ อ ง ท่ี

ป ล อ ด เ ชื อ โ ร ค แ ล ะ เ ก็ บ ค ว า ม ส ด ใ ห ม่ ใ ห้ กั บ เ ค ร่ื อ ง ดื่ ม ไ ด้ น า น ถึ ง  6 เ ดื อ น  โ ด ย ไ ม่ ต้ อ ง ใ ส่ วั ต ถุ กั น เ สี ย  แ ล ะ ไ ม่ ต้ อ ง แ ช่ เ ย็ น  

จึงปลอดภัย ส้าหรับผ ู้บริโภคทุกวัย โดยเฉพาะกับเด็ก ๆ ท่ีต้องดื่มนมเป็นประจ้า เมื่อไมแ่ชเ่ย็น ก็ไมต่อ้งเปลอืงค่าไฟ อกีทั ง

น ้ าหนั กกล่ องท่ี เบา ง่ ายต่ อการพกพาและขนย้ าย และยั งช่ วยประหยั ดเชื อเพลิ งในการขนส่ งกระดาษ ซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบ

หลั กใ นการผลิ ตกล่ อง ท่ี มาจา กสวนป่ า ท่ี ปลู กทดแทนต่ อเนื่ องพร้ อมหมุ นเวี ยนมาใ ช้ ใ หม่(Renewable) จึ งไ ม่ ต้ องท้ าลาย 

ป่ าไม้ จากธรรมชาติ กล่ องเคร่ื องดื่ มยู  เอช ที จึ งเป็ นผลิ ตภั ณฑ์ ท่ี รั กษาสิ่งแวดล้อมตั งแต่ กระบวนการผลิ ต จนถึ งการน้ าไป 

รีไซเคิล ซึ่งไมม่สี่วนใด เหลอืทิ งเป็นขยะเลย 

- การคั ดแยกกล่ องเคร่ื องดื่ ม ไปรี ไซเคิ ล จ้ านวน  1,000 กิ โลกรั ม ลดก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์  ได้ 900 กิ โลกรัม 

เพราะหากวา่ไมไ่ด้คั ดแยกกล่ องเคร่ื องดื่ มน้าเข้ าสู่กระบวนการรีไซเคิล กล่องเหล่านั นอาจจะถูกท้ าลายด้วยวธีิการเผาด้ วย

ไฟ ท่ี จะส่ งผลท้ าให้เกิ ดก๊าซเรื อนกระจก หรื อน้ าลงหลุ มฝ ั งกลบก็จะก่อให้เกิ ดก๊าซมี เทน จากการฝ ั งได้ ดั งนั น เราสามารถ

ชว่ยกันลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยการคัดแยกกล่องเคร่ืองดื่ม มารีไซเคิลเพื่อให้เกิดประโยชน์  

- ก า ร คั ด แ ย ก ก ล่ อ ง เ ค ร่ื อ ง ดื่ ม  ไ ป รี ไ ซ เ คิ ล  จ้ า น ว น  1,000 กิ โ ล ก รั ม อ นุ รั ก ษ์ พ ื น ท่ี ป่ า ไ ด้  150 ต า ร า ง เ ม ต ร 

เพราะก ารน้ากล่องเครื่องดื่มยู เอช ที ไ ปรีไซ เคิลเป็นแผ่นชิปบอร์ด ประกอบเป็นโต๊ะ -เก้าอ ีนักเรียน สามารถลดปริมาณ

ก า รตัดต้นไ มม้าท้าโ ตะ๊ -เก้าอ ีนักเรียนท่ีท้าจ ากไ มไ้ ด้ 

- ก า ร คั ด แ ย ก ก ล่ อ ง เ ค ร่ื อ ง ดื่ ม  ไ ป รี ไ ซ เ คิ ล  จ้ า น ว น  1,000 กิ โ ล ก รั ม ล ด พ ื น ท่ี จั ด เ ก็ บ ข ย ะ ไ ด้  4 ต า ร า ง เ ม ต ร 

หากเราคั ด แ ย กก ล่ อง เ ค ร่ื อ งดื่ ม ยู  เอช ที  มารี ไ ซเคิ ล 1,000 กิ โ ลกรั ม จะ ท้ าใ ห้ ลดพื น ท่ี จั ด เก็ บ ข ย ะไ ด้ ถึ ง 4 ตารางเ ม ต ร  

นั่ นหมายความว่ าหากเราสามารถ คั ดแยกได้  100% (38,000 ตั น) ใน 1 ปี  เราจะมี พ ื นท่ี ส้ าหรั บท้ าประโยชน์ อย่ างอื่ นท่ี ไม่ ใ ช่

น้ามาฝ ังขยะ เพิ่มขึ นถึง 9,500 ตารางเมตร (2,375 ตารางวา) นั่นหมายถึง เราจะมพี ืนท่ีในการปลู กบ้านหลังละ 25 ตารางวา 

มากถึง 95 หลังเลยทีเดียว หรืออาจจะน้ามาใชป้ระโยชนใ์นด้านอื่น ๆ ได้อีกบนพ ืนท่ีอันกวา้งขวางนี  [2]   

คณะผ ู้ วิ จั ยจึ งได้ มี แนวคิ ดท่ี จะน้ า กล่ อง UHT ท่ี เหลื อจากการใช้ งานซึ่ งมี จ้ านวนมาก มาผลิ ตเป็ นวั สดุ มุ งหลั ง คา  

ซึ่งตอ้งท้าการศึ กษาสมบัติ เชิ งกลและทางกายภาพท่ี เปลี่ ยนแปลงไปของวัสดุผสม(Polymer Composite) เนื่องจากขนาดชอง

ชิ นผสมและแรงอั ดในการขึ นรู ป  จากการศกึษา พบวา่ขนาดของชิ นกล่อง UHT ท่ีได้จากการยอ่ย มผีลตอ่สมบัติ ของวั สดุ ท่ี

ท้าการอัดขึ นรูปท้าให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความแข็งแรง สามารถน้ามาผลิตเป็นแผ ่นมุงหลังคาท่ีมีความแข็งแรงได้   
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุและอุปกรณ์ 

1. กล่องเครื่องดื่ม UHT                                                               

2. เครื่องช่ังสารเคมีดจิิตอล                                  

3 . เครื่องเลื่อยวงเดอืน                                         

4. เครื่องป่ันแยกเยื่อกระดา ษ 
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5. เครื่องย่อยพลาสตกิ    

6. เครื่องอัดขึ นรูปแผ่นไฮ ดรอลคิ  

7. เครื่องทดสอบแรงดัดโค้ง  

8 . เครื่องทดสอบแรงดึง 

9. เครื่องทดสอบการทนต่อแรง กระแทก 

10. เครื่องทดสอบความแข็ง แบบ Shore D  

11. เครื่องวัดความหนาแน่น 

12. เครื่องทดสอบการตา้นทาน ความร้อนและการน้าความร้อน 

13. เครื่องทดสอบการดูดซึมน ้าและกา รพองตัว  
         

วิธีการศกึษา 

1.  ศกึษาปัญหาและวิ ธีการแก้ปั ญหา เพื่อเป็นแนวทางในการลดจ้านวนของสิ่ งท่ี เหลื อใช้ แล้ วน้ามาก้ าหนดปั ญหา  

วธีิการลดจ้านวน การวเิคราะห์ปัญหาและการพัฒนาปรั บปรุงเพื่อน้ามาผลิ ตเป็นชิ นงานใหม่  

2.  ส้ ารวจปั ญหาในพ ื นท่ี  ผ ู้ วิ จั ยท้ าการลงส้ ารวจพ ื นท่ี ในเขต อ. เมื อง จ.นนทบุ รี  และพ ื นท่ี ใกล้ เคี ยง เพื่ อส้ ารวจ

เกี่ยวกับปริมาณของกล่องเคร่ืองดื่ ม UHT ท่ีเหลอืจากการบริโภค ซึ่งส้ารวจจากร้านซื อวัสดุเก่าท่ีมีอยูห่ลายร้านในเขตพ ื นท่ี   

พบวา่ในแตล่ะวันจะมกีล่องเคร่ื องดื่ ม UHT จ้านวนมาก ส่วนหนึ่งน้ากลับมาขายเพื่อน้ าไปรีไซเคิล แตม่บีางส่วนทิ งปนไ ปกั บ

ขยะท่ั วไปท้ าให้ เกิ ดปั ญหาต่ อสภาพแวดล้ อม คื อกล่ องเคร่ื องดื่ ม UHT เป็ นวั สดุ ท่ี ไม่ ย่ อยสลาย ท้ าให้ เป็ นปั ญหาการอุ ดตั น

ท่ อ ร ะ บ า ย น ้ า แ ล ะ ล้ า ค ล อ ง ส า ธ า ร ณ ะ  จึ ง มี ค ว า ม คิ ด ท่ี ห า แ น ว ท า ง จ ะ ล ด ก า ร ใ ช้ วั ส ดุ ช นิ ด นี ล ง  โ ด ย น้ า ก ลั บ ม า ผ ลิ ต เ ป็ น

ผลิตภัณฑ์ใหมต่อ่ไป 

3 .  ก ้าหนดกระบวนการด้าเนินการวจิัย 

3.1  ก า ร เ ต รี ย ม วั ต ถุ ดิ บ   โ ด ย ก า ร น้ า ก ล่ อ ง เ ค ร่ื อ ง ดื่ ม  UHT ม า ท้ า ค ว า ม ส ะ อ า ด โ ด ย ก า ร แ ก ะ ล้ า ง ใ ห้ ส ะ อ า ด 

แลว้ด้าเนนิการตามขั นตอนดังนี  

1)  ท้าความสะอาดกล่อง UHT จา กนั น น้าไ ปแช่น ้า เป็นเวลา 8 ชั่วโ มง 

2)  ป่ันเพื่อแยกเย่ือกระดาษออกโ ดยป่ันให้ละเอยีดเป็นเวลา 30 นาที 

3)  ลดขนาดอลูมเินยีมฟอยลด์้วยเครื่องบดละเอยีด 

 

 
                                     (a)  หยาบ            (b)   ปานกลาง         (c)  ละเอยีด 

ภาพที่ 2  ชิ นอลูมิเนยีมฟอยล ์ จา กกล่อง UHT 

 
ภาพที่ 3  ขนาดชิ นอลูมเินยีมฟอยลท่ี์ใชท้ดลอง 
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              3 . 2   ก า ร ขึ น รู ป ชิ น ท ดส อบ  โ ด ย ก า ร น้า อลู มิ เ นยี ม ฟอ ย ล์แ ต่ ละข น าด ใ ส่ล งใ น แ มแ่ บ บ แล้ วท้ า การ อั ดขึ น รู ป  [3] 

ด้ ว ย ค ว า ม ร้ อ น  โ ด ย อ บ ใ น เ ต า อ บ ท่ี อุ ณ ห ภู มิ  180 อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส  เ ป็ น เ ว ล า  30 น า ที  แ ล้ ว น้ า ไ ป อั ด ขึ น รู ป ด้ ว ย เ ค ร่ื อ ง อั ด 

ไ ฮ ด ร อ ลิ ค  ที่ แ ร ง อั ด  6 บ า ร์  ,8 บ า ร์  แ ล ะ  10 บ า ร์  แ ล้ ว ป ล่ อ ย ใ ห้ เ ย็ น ตั ว จ ะ ไ ด้ ชิ น ง า น ท่ี มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น แ ผ ่ น แ ล้ ว ตั ด แ ล ะ ขึ น

รูปเป็นชิ นทดสอบตามขนาดมาตรฐา นท่ีก้าหนด 

 
 

ภาพที ่4 การอัดขึ นรูปด้วยเครื่องอัดไฮ ดรอลคิ 
 

 

ภาพที ่5 ชิ นงานทดสอบจา กกล่อง UHT รีไซ เคิล 

 3.3 ทดสอบสมบัตทิาง ก ล [4] 

      3.3.1 การทดสอ บ กา รดั ดโค ้ ง (Bending  Test)  น้ าชิ นทดสอ บ ท่ี จั ด เ ต รี ย มไ ว้ ท้ ากา รทดส อ บก า รดั ด โ ค้ ง 

ตามมาตรฐาน ASTM D 790 [5] โดยจะทดสอบชิ นงานขนาดและแรงดั นละ 5 ชิ น ในการทดสอบจะมี ระยะห่ างฐานรองรั บ  

80 มิ ล ลิ เ ม ต ร  มี น ้ า ห นั ก ก ด  10 กิ โ ล นิ ว ตั น  แ ล ะ มี ค ว า ม เ ร็ ว ใ น ก า ร ก ด  14 มิ ล ลิ เ ม ต ร ต่ อ น า ที  ด้ ว ย เ ค ร่ื อ ง ท ด ส อ บ แ ร ง ดั ด  

Nistron รุ่น 4466H1977 ซึ่งมวีธีิการดังนี    

 1) จับชิ นงานกับเครื่องทดสอบ 

     2) เพิ่มแรงกดอย่างช้า  ๆ จนกระท่ังชิ นงานแตกหัก 

 

ภาพที่ 6  การดัดชิ นงานชิ นงานจนแตกหัก 

 

ภาพที่ 7  ชิ นงานหลังการทดสอบการดัดโ ค้ง 
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 3.3.2  การทดสอบความตา้นทานแรงดึง(Tensile Strength Test)  น้าชิ นทดสอบท่ีจัดเตรียมไว้ ท้าการ

ทดสอบด้วยเครื่องทดสอ บแรง ดึง ตามมาตรฐา น ASTM D 638 โ ดยจะทดสอบชิ นงาน ขนาด และแรงดันละ 5 ชิ น ด้วย

เครื่องทดสอบ Universal Testing Machine มวีธีิการดังนี  

  1)  จับชิ นงานเข้าเครื่องทดสอบ  

                              2)  ท้าการดงึชิ นงานโดย การเพิ่มแรงดึงอย่างช้า ๆ จนกระท่ังชิ นงานขาดออกจ ากกัน 
 

 

ภาพที่ 8  ชิ นงานทดสอบขาดขณะทดสอบ 

 

ภาพที่ 9  ชิ นงานหลังการทดสอบแรงดึง 

 3.3.3  การทดสอบการทนต่อแรงกระแทก (Impact  Test)  น้าชิ นทดสอบท่ีจัดเตรียมไว้ ท้ากา รทดสอบ

ด้ ว ย เ ค ร่ื อ ง ท ด ส อ บ แร ง กร ะ แท ก   ต า ม ม า ต ร ฐา น  ASTM D7136 ชิ น ท ด ส อ บ จ ะ ถูก ตี ด้า นเ ดี ย วกั บ ร อย บ า กเ พี ย งค รั งเดียว 

โ ดยจะท้ากา รทดสอบขนาดและแรงดันละ 5 ชิ น ด้วยเครื่องทดสอบแรงกระแทก ซึ่งมีวิธีการดังนี  

  1) ท้ากา รบากชิ นงานทดสอบตามมาตรฐา น ASTM D7136 

 

 
ภาพที่ 10 ชิ นงานท่ีบากเรียบร้อ ยแล้ว 

 

 2)  จับชิ นงานเข้าเครื่องทดสอบ และ ท้า การทดสอบ โ ดยการเหวีย่งคอ้นตชีิ นงานทดสอบจา ก

ด้านหนา้ ของรอยบากชิ นงานเพยีงครั งเดียว 

 

ภาพที่ 11 การจับชื นงานเข้ากับเครื่องทดสอบแรงกระแทก 
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ภาพที่ 12  ชิ นงานหลังจากก ารตีทดสอบ 
 

   3.3.4  ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม แ ข็ ง(Hardness  Test)  น้ า ชิ น ท ด ส อ บ ท่ี จั ด เ ต รี ย ม ไ ว้  ม า ท้ า ก า ร ท ด ส อ บ ด้ ว ย 

เครื่ องทดสอบความแข็ ง แบบ Shore D แบบเข็ มส่ วนปลาย โ ดยจะท้ าการทดสอบขนาดและแรงดั นละ 5  ชิ น  ชิ นละ 3 จุ ด   

ใ นการทดสอบจะ ท้ ากา รทดสอบด้ วย เครื่ อง Durometer Shore D  น ้ าหนั กกด 5 kg. ตามมาตรฐา นทดสอบ ASTM D 2240  

มวีธีิการดังนี  

   1)  จั บ ชิ น ง า น เ ข้ า กั บ เ ค ร่ื อ ง ท ด ส อ บ แ บ บ Shore D  โ ด ย จั ด ว า ง ต้ า แ ห น่ ง ท่ี ท้ า เ ค ร่ื อ ง ห ม า ย ไ ว้ บ น

ชิ นงานใ ห้อยูต่รงกับหัวกดท่ีเป็นแบบเข็ม ใ ส่แรงกดใ ห้หัวกดจับยึดชิ นงาน    
 

 
ภาพที่ 13  การจับชิ นงานเข้าเครื่องทดสอบความแข็ง 

 

  2)  เพิ่มแรงกด ขนาด  5  kg.  ให้หัวกด กดลงบนผ ิวชิ นงานสอบ โ ดยจะท้าการกดทดสอบ

ชิ นงานละ 3 ครั ง ใ นต้าแหนง่ท่ีท้าเคร่ืองหมายเอาไว้ 
 

 
ภาพที่ 14 การกดทดสอบความแข็งชิ นงาน 

 

 3.4  การทดสอบสมบัตทิางกา ยภาพ (Physical  Properties Testing) 

 3.4.1  ก า ร ท ด ส อ บ กา ร ดูด ซึมน ้ า (Water Absorption Test)  [6] น้ า ชิ น ท ด สอ บ ท่ี จัดเ ต รีย ม ไ ว ้ไ ป ท้ า การ

ท ด ส อ บ ก า ร ดู ด ซึ ม น ้ า โ ด ย จ ะ ท ด ส อ บ ข น า ด แ ล ะ แ ร ง ดั น ล ะ  5 ชิ น  ต า ม ม า ต ร ฐ า น  ASTM D 570 โ ด ย ก า ร ชั่ ง น ้ า ห นั ก ก่ อ น

และหลังการแช่น ้า ซึ่งมวีธีิการดังนี  

 1)  ชั่งน ้าหนักก่อนท้ากา รแช่น ้า ด้วยเครื่องช่ังดิจติอล 

 2)  น้าชิ นงานไปแช่น ้าเป็นเวลา 24 ชั่วโ มง 
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ภาพที่ 15 การแช่ชิ นงานในน ้า 
  

 3)  ชั่ ง น ้ า ห นั ก ห ลั ง แ ช่ น ้ า  โ ด ย ก า ร น้ า ชิ น ง า น ท่ี แ ช่ น ้ า ต า ม เ ว ล า ท่ี ก้ า ห น ด แ ล้ ว ม า ท้ าใ ห้ ผ ิว แ ห้ ง แลว้

น้าไ ปชั่งน ้าหนัก 

 
 

ภาพที่ 16 การช่ังน ้าหนักชิ นทดสอบหลังแช่น ้า 
 

 3.4.2  ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร พ อ ง ตั ว (Thickness Swelling Test) [7]  น้ า ชิ น ท ด ส อ บ ท่ี จั ด เ ต รี ย ม ไ ว้  ไ ป ท้ า ก า ร

ทดสอบการพองตั วโดยท้ าการวั ดความหนาของชิ นทดสอบก่ อนและหลั งการแช่ น ้ า จะทดสอบชิ นงานขนาดและแรงดั น ละ  

5 ชิ น ตามมาตรฐาน ASTM D 570  ซึ่งมวีธีิการดังนี  

1)  ท้าเคร่ืองหมายต้าแหนง่ท่ีจะวัดความหนาและท้าก ารวัดความหนาของชิ นงานก่อนแช่น ้า 

2)  น้าชิ นงานทดสอบแช่ในน ้าเป็นเวลา  24 ชั่วโ มง 

 
ภาพที่ 17 การแช่ชิ นงานในน ้า 

 

3)  วัดความหนาชิ นทดสอบหลังการแช่น ้า ใ นต้าแหนง่ท่ีวัดครั งแรก 
 

 
ภาพที่ 18 การวัดขนาดชิ นทดสอบหลังแช่น ้า 
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3.4.3  การทดสอบความหนาแน่ น(Density Test) [8] น้ าชิ นทดสอบท่ี จั ดเตรี ยมไ ว้  ไ ปท้ ากา รทดสอบด้ วย

เครื่ องทดสอบความหนา แน่ นโด ยการวั ดค่ าค วามห นาแน่ นใน อากา ศและใ นน ้ า ตามมาตรฐา น ASTM D 792 จะ ทดส อ บ

ชิ นงานขนาดและแรงดันละ 5 ชิ น ด้วยเคร่ืองทดสอบ Densemiter รุ่น m-300y  ซึ่งมวีธีิการดังนี  

1)  เตรียมเครื่อง ทดสอบความห นาแนน่ 

 2)  น้าชิ นงานมาชั่งน ้าหนักในอากาศและใ นน ้า 
 

 

ภาพที่ 19 ชั่งน ้าหนักชิ นทดสอบใ นอากา ศ 

 

ภาพที่ 20 ชั่งน ้าหนักชิ นทดสอบใ นน ้า 

 3.4.4  ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร ต้ า น ท า น ค ว า ม ร้ อ น แ ล ะ ก า ร น้ า ค ว า ม ร้ อ น (Thermal Resistance and Thermal 

Conductivity  Test)  [9] น้ า ชิ น ท ด ส อ บ ท่ี จั ด เ ต รี ย ม ไ ว้   ท้ า ก า ร ท ด ส อ บ ด้ ว ย เ ค ร่ื อ ง ท ด ส อ บ ก า ร ต้ า น ท า น ค ว า ม ร้ อ น แ ล ะ  

การน้าความร้อน ตามมาตรฐา น ASTM C 518 โ ดยจะทดสอบชิ นงาน ขนาดและความดันละ 5 ชิ น ด้วยเครื่องทดสอบ 

 Hioki Heat Flow Logger LR8432 ซึ่งมีวิธีการดังนี    

 1) ท้าการ เตรียมเครื่องกอ่นท้าก ารทดสอบ ตั งค่าโปรแกรมบนจ อควบคุมแลว้น้าชิ นงานใส่เข้า

เครื่องทดสอบและเร่ิมการทดส อบโ ดยจะค้านวณผ ลใหโ้ ดยอัตโนมั ติ 
 

 
 

ภาพที่ 21 ก ารเตรียมเครื่องทด สอบการตา้นทานความร้อนและการน้าความรอ้น 
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 2)  น้าชิ นงานทดสอบใส่ เข้าเคร่ื องทดสอบ โดยวางชิ นงานบนแผ ่นตั วให้ความร้ อนของเคร่ื อง จากนั น

ท้าการปิดประตูเคร่ืองทดสอบและล็อคให้สนิ ท และท้าการทดสอบ)  การน้าความร้อนสามารถอา่นค่าได้ จากจอแสดงผล 

 

ภาพที่ 22 การน้าชิ นงานเข้าเคร่ืองวัดความร้อน 

  3.5  การผลิตวัสดุมุงหลังคา จากการด้าเนนิการศกึษาและทดลอง ท้าให้รู้ถึงสมบัตขิองวัสดุผสมอลู มิ เนี ยม

ฟ อ ย ล์  จ า ก ก ล่ อ ง เ ค ร่ื อ ง ดื่ ม  UHT จ า ก นั น ท้ า ก า ร เ ลื อ ก วั ส ดุ  โ ด ย พิ จ า ร ณ า จ า ก ส ม บั ติ ท า ง ก ล แ ล ะ ท า ง ก า ย ภ า พ ท่ี ดี ท่ี สุ ด  

ท่ีได้จากการทดลอง เพื่อผลิตเป็นแผ ่นหลังคาชนดิแผ ่นลอนคู่ ขนาด 99 x 240 ซม. หนา 5 มม. 

 

 
ภาพที่ 23 แผ่นหลังคาลอนใ หญ่ ขนาด 99 x 240 ซม.  หนา 5 มม. 

 

ผลการวิจัย 
โครงการวิ จั ยได้ ท้าการศึ กษาสมบัติ ทางกลและทางกายภาพของกล่ องเคร่ื องดื่ม UHT วั สดุ รี ไซเคิ ล จากการย่ อย

ชิ นส่วนท่ีมีขนาดและแรงดันท่ีใชใ้นการขึ นรู ปท่ี แตกตา่งกัน เป็นการน้าวัสดุเหลอืทิ งมาประยุกตใ์ชใ้นการผลิตเป็นผลิ ตภั ณฑ์

ต่ าง ๆ ให้ มี ความแข็ งแรงทางกลและทางกายภาพมากขึ นและเป็ นการลดการใช้ วั ตถุ ดิ บจากธรรมชาติ  ช่ วยลดปริ มาณขยะ

จ า ก ก ก ล่ อ ง  UHT แ ล ะ เ ป็ น ก า ร ส ร้ า ง ท า ง เ ลื อ ก ใ ห ม่ ใ ห้ กั บ วั ส ดุ ท่ี น้ า ม า ใ ช้ ง า น ท า ง ด้ า น วิ ศ ว ก ร ร ม  ร ว ม ทั ง ยั ง ช่ ว ย ล ด ก า ร 

ใชพ้ลังงานและชว่ยรักษาสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจากผลการวจิัยสามารถสรุปผลได้ดังนี  
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1)  การทดสอบทางกล(Mechanical Properties)   

 
ภาพที่ 25 แผ นภูมคิวามสัมพันธ์ระหว่างค่าการดัดโ ค้ง แรงอัด และขนาดของอลูมเินยีมฟอยล์ 

 

 
 

ภาพที่ 26 แผนภูมคิวามสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงดึง แรงอัด และขนาดของอลูมิเนยีมฟอยล์ 
 

 
               

ภาพที่ 27 แผนภูมคิวามสัมพันธ์ระหว่างค่าการทนต่อแรงกระแทก แรงอัด และขนาดของ อลูมิเนยีมฟอยล์ 
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ภาพที่ 28 แผนภูมคิวามสัมพันธ์ระหว่างค่าความแขง็ แรงอัด และขนาดของอลูมเินยีมฟอยล์ 
 

จ า ก ภาพท่ี  25 - 28 จา กกา รท ด ล อง วั สดุ ผ ส ม ทั ง  3 ขนาดท่ี ใ ช้ แ รง ดั นใ นก า รขึ น รู ป ต่ า งกั น คื อ 6 บาร์  8  บ า ร์   

และ 10 บาร์  พบว่ าวั สดุ ผสมจากกล่ องเคร่ื องดื่ ม UHT ท่ี ขึ นรู ปจากวั สดุ ชิ นขนาดใหญ่  ท่ี ใช้ แรงดั นในการขึ นรู ป 10 บาร์  จะมี

ส ม บั ติ ใ น ก า ร ท น ต่ อ ก า ร แ ต ก หั ก  18.23 MPa ก า ร ต้ า น ท า น แ ร ง ดึ ง  10.66 MPa ก า ร ต้ า น ท า น แ ร ง ก ร ะ แ ท ก  110.99 J/m2   

ซึ่ งสู งกว่ าวั สดุ ผสมท่ี ขึ นรู ปจากวั สดุ ท่ี มี ชิ นส่ วนขนาดกลางและขนาดเล็ ก  เนื่ องจากชิ นวั สดุ ผสมมี อลู มิ เนี ยมฟอยล์ ข นา ด

หยาบ ท้ าให้ สามารถกระจายตั วได้ สม่้ าเสมอท่ั วชิ นงานและมี การเกาะตั วของโครงสร้ างอลู มิ เนี ยมฟอยล์ ท่ี ห่ างกว่ าวั สดุ ผสม 

ท่ี มี ชิ นอลู มิ เนี ยมฟอยล์ ขนาดเล็ ก  ท้ าใ ห้ มี การเคลื่ อนตั วของโ ครงสร้ างไ ด้ มากก ว่ า จึ งสามารถต้ านทานการแตกหั กและ 

มีการยดืหยุน่ตัวได้สู ง ท้าใหส้ามารถรับแรงได้ดี ยกเวน้ความแข็ ง ซึ่งมคี่า 52.40 Shore-D นอ้ยกวา่ชิ นส่วนท่ีมี ขนาดละเอี ยด

ลงมาท่ีความดั นในการขึ นรู ปเดี ยวกั นซึ่งมี ความแข็ ง 52.60 Shore-D เป็นเพราะว่ าชิ นส่ วนขนาดเล็กเมื่ออัดท่ีความดั นสู งจะมี

เนื อแนน่ท้าให้ผิวแข็งมากยิ่งขึ น 

 2)  การทดสอบทาง กายภาพ(Physical Properties)   

 
 

ภาพที่ 29 แผนภูมคิวามสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดซมึน ้า แรงอดั และขนาดของอลูมเินยีมฟอยล์ 
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ภาพที่ 30  แผ นภูมคิวามสัมพนัธ์ระหว่างค่าการพองตัว แรงอดั และขนาดของอลูมเินยีมฟอยล์ 

 
ภาพที่ 31 แผ นภูมคิวามสัมพันธ์ระหว่างค่าค วามหนาแน่น แรงอัด และขนาดของอลูมเินยีมฟอยล ์

 
 

ภาพที่ 32 แผนภูมคิวามสัมพันธ์ระหว่างค่าการต้านทานความร้อน แรงอัด และขนาดของอลูมเินยีมฟอยล์ 
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ภาพที่ 33 แผนภูมคิวามสัมพันธ์ระหว่างค่าการน้าความร้อน แรงอัด และขนาดของอลูมเินยีมฟอยล์ 

 

จากภาพท่ี  29-33  จากการทดลองพบว่ าวั สดุ ผ สมจากกล่ องเครื่ องดื่ ม UHT ท่ี ขึ นรู ปจากวั สดุ ชิ นขนาดใ หญ่  ท่ี ใ ช้

แ ร ง ดั น ใ น ก า ร ขึ น รู ป  1 0  บ า ร์  จ ะ มี ส ม บั ติ ก า ร ดู ด ซึ ม น ้ า  0 . 6 2  เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  ก า ร พ อ ง ตั ว  0 . 7 0  เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  ค ว า ม ห น า แ น่ น  

1.086 g/m3 การต้ านทานความร้ อน 0.031 m2.K/W และการน้ าความร้ อน 0.219 W/mK ซึ่ งมี สมบั ติ น้ อยกว่ าวั สดุ ท่ี ขึ น รู ป

จากชิ นส่วนวัสดุท่ีมีขนาดเล็ก ที่มสีมบัตกิารดูดซึมน ้า 0.24 เปอร์เซ็ นต ์ การพองตัว 0.67 เปอร์เซ็นต ์ ความหนาแนน่ 1.087 

g/m3 การต้ านทานความร้ อน 0.034 m2.K/W และการน้ าความร้ อน 0.173 W/mK ดี กว่ าวั สดุ ผสมชิ นขนาดขนาดกลา งแ ละ

ขนาดใหญ่  เนื่ องจากชิ นวั สดุ ผสมมี ชิ นขนาดเล็ กท้ าใ ห้ กระจา ยตั วไ ด้ สม่้ าเสมอท่ั วชิ นงานและมี การเกาะตั วของโ ครง ส ร้ า ง

อ ลู มิ เ นี ย ม ฟ อ ย ล์ กั บ โ พ ลี เ ม อ ร์ ท่ี ห น า แ น่ น ก ว่ า วั ส ดุ ผ ส ม ท่ี มี ชิ น ข น า ด ใ ห ญ่  ท้ า ใ ห้ มี เ นื อ แ น่ น  พ อ ง ตั ว แ ล ะ ดู ด ซึ ม น ้ า  

ได้น้อย รวมทั งการตา้นทานและการน้าความร้ อน ซึ่งดีกวา่วัสดผุสมท่ีขึ นรูปจากชิ นขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

  3.  การสร้ างผ ลิ ตภั ณฑ์ แผ่ น มุ ง หลั ง คา จา กวั ส ดุ ผ ส มกล่ อง เค ร่ื องดื่ ม UHT รี ไ ซเคิ ล   จา กกา รด้ าเนิ นกา ร ศึ ก ษ า

ส ม บั ติ ข อ ง วั ส ดุ  ท้ า ใ ห้ ส า ม า ร ถ รู้ ถึ ง ส ม บั ติ ข อ ง วั ส ดุ ผ ส ม ทั ง  3  ข น า ด ท่ี ขึ น รู ป ด้ ว ย แ ร ง ดั น ท่ี แ ต ก ต่ า ง กั น   ท้ า ใ ห้ ส า ม า ร ถ  

วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ทั ง ห ม ด จ า ก ก า ร ท ด ล อ ง แ ล้ ว ส รุ ป ผ ล เ ลื อ ก วั ส ดุ ผ ส ม ท่ี มี ส ม บั ติ ท า ง ก ล ดี ท่ี สุ ด น้ า ม า ผ ลิ ต เ ป็ น แ ผ ่ น วั ส ดุ 

มุงหลังคา  99 x 240 ซม.  หนา 5 มม. ตอ่ไป โดยมขีั นตอนการการผลิตดังนี  
 

 
 

ภาพที่ 34  ขั นตอนการสร้างผลิตภัณฑจ์า กแผ ่นสังเคราะห ์ประเภทกล่องเครื่องดื่ม UHT    
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วิจารณ์และสรุปผล 
 จากการทดลองพบวา่วั สดุผสมท่ีท้าการย่ อยจากกล่ อง UHT รีไซเคิล ท่ีคัดแยกออกเป็ น  3 ขนาด และท้าการขึ นรู ป

ด้วยการอั ดร้ อนใชแ้รงดั นท่ี แตกตา่งกั น คือ 6 บาร์, 8 บาร์ และ 10 บาร์ ปรากฏว่ าชิ นงานท่ี อั ดขึ นรู ปวั สดุ ด้วยขนาดท่ี หยาบ 

ท่ีแรงดันสูง จะมสีมบัตทิางกลสูง คือ ความตา้นทานการดัดโค้ง การตา้นทานแรงดึ ง การตา้นทานแรงกระแทก แตจ่ะมคีวาม

แข็ งผ ิ วน้ อยกว่ าชิ นส่ วนขนาดเล็ ก ซึ่ งมี สมบั ติ การดู ดซึ มน ้ า การพองตั วต่้ า มี ความหนาแน่ นและ การต้ านทานความร้ อนสู ง 

แตม่คี่าการน้าความร้ อนท่ีต้่ า เนื่องจากชิ นวัสดุผสมมี อลูมิ เนี ยมฟอยล์ขนาดหยาบสามารถกระจายตั วได้ท่ั วชิ นงานและมี การ

เกาะตั วของโครงสร้ างอลู มิ เนี ยมฟอยล์ ท่ี ห่ างกว่ าวั สดุ ผสมท่ี มี ชิ นอลู มิ เนี ยมฟอยล์ ขนาดเล็ ก ท้ าให้ มี ช่ องว่ างระหว่ างชิ นส่ วน

ภายในโครงสร้าง เมื่อมีแรงมากระท้าให้ เกิดการเคลื่ อนตั วของโครงสร้างจึงสามารถรั บแรงได้ มากกวา่ ดังนั นวสัดจุึงสามารถ

ตา้นทานการแตกหั กและมกีารยื ดหยุ่ นตั วได้สูง ท้าให้สามารถรับแรงได้ดี  ยกเวน้ความแข็ง ซึ่งมคี่านอ้ยกวา่ชิ นส่วนท่ีมี ขนาด

เล็ กลงมาท่ี ความดั นในการขึ นรู ปเดี ยวกั น  ในการพิ จารณาเลื อกวั สดุ เพื่ อผลิ ตเป็ นแผ ่ นมุ งหลั งคาจะดู ท่ี สมบั ติ ทางกลเป็ น

หลักเพื่อความแข็งแรงของผลิ ตภัณฑ์ 

 ปาริชาต ิยศแก้ว, อภสิิทธ์ิ โฆษิตชัยยงค์ และ ณรงค์ฤทธ์ิ สมบัตสิมภพ ได้ท้าการวจิัย [10] เร่ืองผลของปริ มาณเส้ น

ใยแก้ วท่ี มี ต่ อสมบั ติ ความทนต่ อแรงดั ดงอและความต้ านทานการสึ กหรอของวั สดุ เชิ งประกอบพอลิ ไวนิ ลคลอไรด์ และผงไม้

พ บ ว่ า ค ว า ม ท น ท า น ต่ อ ก า ร ดั ด ง อ มี ค่ า สู ง ขึ น ต า ม ป ริ ม า ณ เ ส้ น ใ ย แ ก้ ว ทั ง นี เ ป็ น ผ ล ม า จ า ก อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ท า ง เ ค มี  แ ล ะ

ลั กษณะเฉพาะทางกายภาพของไม้ ส่ วนสมบั ติ ต้ านทานการสึ กหรอพบว่ า การเติ มเส้ นใยแก้ วในวั สดุ เชิ งประกอบ ส่ งผลให้ มี

ค่าความแข็งเพิ่มขึ นท้าให้อัตราการสึกหรอของวัสดุ เชงิประกอบลดลง 

  ดั งนั นจากผลการทดลองจะเห็ นวา่สมบัติ ทางกลของวัสดุ ผสมรีไซเคิลจากกล่ องนม UHT จะแปรผ ันไปตามขนาดของ

ชิ นวั สดุ ในการผสมและแรงดันในการอั ดขึ นรู ป อาจเนื่ องจากชิ นผสมขนาดหยาบมี การยื ดตั วของชิ นส่วนได้ สู งจึ งท้ าให้ มคีวาม

แข็ งแรงสู งกว่ าชิ นผสมท่ี มี ชิ นส่วนขนาดเล็ ก เพราะชิ นงานท่ี ขึ นรู ปจากชิ นส่ วนขนาดท่ี หยาบท้ าให้ มี ช่ องว่ างของโครงสร้างมาก 

จึ งท้ าให้ เกิ ดการดู ดซึ มน ้ าและการพองตั วสู ง และมี ความหนาแน่ น การต้ านทานความร้ อนและการน้ าความร้ อนท่ี น้ อยกว่ า

ชิ นงานท่ีขึ นรูปจากชิ นส่วนขนาดละเอยีดท่ีความดันเดียวกัน ซึ่งสมบัตขิองวัสดุผสมอยูภ่ายใต ้มอก.876-2547 
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การสร้างแบบพิมพ์นูนต่ าเพื่อผลติภาพนูนต่ าจากใบสับปะรดต้ม 

A built of molds for pineapple leaf Bas relief sculpture 

รัชดาศักด ิ ์ สุเพ ็งค้า1* 

Rachadasak Supengcum1* 
 

บทคัดย่อ 

ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น  ก ร ะ ด า ษ ใ บ สั บ ป ะ ร ด  บ้ า น ป่ า ซ า ง วิ วั ฒ น์  ต้ า บ ล น า ง แ ล  อ้ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด

เชยีงราย ไ ด้รวมตัวกันผลิตก ระดา ษจา กใ บ สับ ปะ รด ท่ี เห ลื อ ทิ งหลั งจาก ก าร เก็ บ เกี่ ยวผ ลผ ลิต  และน้ากระดาษมา ท้ า เ ป็ น

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ช นิ ด ตา่ ง  ๆ  เ ช่ น  ก ร อ บ รู ป  ถุ ง ก ร ะ ด า ษ  ซ อ ง จ ด ห มา ย  ด อ ก ไ ม้  พ ว ง กุ ญ แ จ  เ ป็ น ต้ น  เ พื่ อ ข า ย ใ ห้ กับ นั กท่ อ ง เท่ียว 

ทั งท่ีในแหลง่ท่องเท่ียว และท่ีมาเย่ียมชม การท้ากระดาษ และผ ลิตภัณฑ ์ที่ทางกลุ่มได้ท้าขึ น แต ่ผ ลิตภัณฑ ์ก ็ยังไม่เป็น

ท่ีสนใ จของนักท่องเท่ียว เท่าท่ีควร 

ผ ู้ วิ จั ย จึ ง มี แ น ว คิ ด ท่ี จ ะ แ ก้ ปั ญ ห า ใ ห้ กั บ ท า ง ก ลุ่ ม  แ ล ะ เ พื่ อ เ ป็ น ก ร ณี ศึ ก ษ า ใ ห้ กั บ ผ ู้ ท่ี ส น ใ จ  โ ด ย น้ า ก ร ะ ด า ษ ใ บ

สับปะรดท่ีผลิตไดม้าพฒันา ตอ่ยอดให้เป็น ภาพนูน ต่้า เพื่อเป็นการเพิ่มมูลคา่ใ ห้กับกระดาษใ บสั บปะร ด จา กกา รทดลอ ง

ส ร้ า ง   แ บ บ พิ ม พ์ ท่ี ท้ า จ า ก ปู น พ ล า ส เ ต อ ร์  แ ล ะ แ บ บ พิ ม พ์ ท่ี ท้ า จ า ก เ ร ซิ่ น  แ ล้ ว น้ า แ บ บ พิ ม พ์ ทั ง ส อ ง ช นิ ด  ม า ท้ า ภ า พ นู น ต่้ า  

โ ด ย วิ ธี ก า ร ใ ช้ มื อ ก ด ก ร ะ ด า ษ ล ง ใ น แ บ บ พิ ม พ์ ที ล ะ ชั น แ ล ะ ป ร ะ ส า น กั น ด้ ว ย ก า ว แ ป้ ง เ ปี ย ก จ น ไ ด้ ค ว า ม ห น า ท่ี ต้ อ ง ก า ร  

จ า ก นั น ก็ ปิ ด ทั บ ด้ ว ย ก ร ะ ด า ษ แ ข็ ง ใ น ขั น ต อ น สุ ด ท้ า ย แ ล้ ว จึ ง ถ อ ด อ อ ก จ า ก แ บ บ พิ ม พ์ เ พื่ อ ต า ก ใ ห้ แ ห้ ง แ ล ะ ท้ า สี  ป ร า ก ฏ ว่ า  

ภ า พ นู น ต่้ า ท่ี ไ ด้ จ า ก แ บ บ พิ ม พ์ ท่ี ท้ า จ า ก เ ร ซิ่ น  มี ค ว า ม ส ว ย ง า ม  แ ล ะ ขั น ต อ น ใ น ก า ร ท้ า ง่ า ย ก ว่ า  เ นื่ อ ง จ า ก แ บ บ พิ ม พ์ ท่ี ท้ า

จา กเรซิ่น มีความคงทน คมชัด แ ละน ้าหนักที่เบากว่ามาก  

ผ ู้ วิ จั ย ไ ด้ น้ า ภ า พ นู น ต่้ า ม า ห า ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ จ า ก นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ท่ี ม า เ ยี่ ย ม ช ม โ ค ร ง ก า ร ท่ี ก ลุ่ ม วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น  

ก ร ะ ด า ษ ใ บ สั บ ป ะ ร ด  บ้ า น ป่ า ซ า ง วิ วั ฒ น์  ต้ า บ ล น า ง แ ล  อ้ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร า ย  ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า  1 ปี  มี จ้ า น ว น

ทั งหมด 448 คน ผ ลสรุปออกมาดังนี  ผ ู้ต อบแบบสอบถามส่วนใ หญ่เป็น เพ ศหญิ ง 327 คน คิดเป็นร้อยละ 72.99 ระดั บ

ก า ร ศึ ก ษ า ส่ ว น ใ ห ญ่  เ ป็ น ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า  352 ค น  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  78.57 อ า ยุ ส่ ว น ใ ห ญ่  อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง  31 ถึ ง  40 ปี  

จ้ า น ว น  154 ค น  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  34.38 ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ  ใ น คุ ณ ภ า พ ข อ ง ภ า พ นู น ต่้ า  จ า ก ก ร ะ ด า ษ ใ บ สั บ ป ะ ร ด  ด้ า น ค ว า ม

คมชัดท่ีมีเปอร์เซ็นสูงสุดคอืระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 72 ด้านความสวยงามท่ีมีเปอร์เซ็นสูงสุด คือ ระดับ มาก คิดเป็น

ร้ อ ย ล ะ 75 ด้ า น ค ว า ม แ ข็ ง แ ร ง ค ง ท น ท่ี มี เ ป อ ร์ เ ซ็ น สู ง สุ ด  คื อ  ร ะ ดั บ  ม า ก  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  61 ด้ า น ใ ช้ เ ป็ น ข อ ง ฝ า ก ข อ ง ท่ี

ระลึกท่ีมีเปอร์เซ็นสูงสุดคอื ระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 77 และด้านเหมาะกับการท้าเพ่ือจ้า หนา่ยท่ีมีเปอร์เซ็นสูงสุด คือ 

ร ะ ดั บ  ม า ก  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ 73 ส่ ว น ค ว า ม พึ ง พ อใ จใ น ขน า ดข อ งภ าพ  นู น ต่้ า จ า ก กร ะ ดา ษ ใ บ สั บ ป ะร ด  ท่ี ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม ายได้

เลอืก เป็นจ้านวนสูงสุดคอืขนาด 30 ถึง 50 เซนติเมตร อันดับรองลงมา ค ือ ขนาดไ มเ่กิน 30 เซนติเมตร 

ค าส าคัญ:  กระดาษใ บสับปะรด, แบบพมิพเ์รซิ่น, แบบพมิพปู์นพลาสเตอร์, ภาพนูนต้่า 
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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  
 

บทน า 

ใบสับปะรด ซึ่งมปีริมาณมาก หลังจากเก็บเกี่ยวผล ใบสับปะรดจะเป็นวัสดุ เหลอืทิ งทางการเกษตร กลุ่มวสิาหกิ จ

ชุ ม ช น ก ร ะ ด า ษ ใ บ สั บ ป ะ ร ด  ป่ า ซ า ง วิ วั ฒ น์  ต้ า บ ล น า ง แ ล  อ้ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร า ย  ไ ด้ ข อ ค ว า ม อ นุ เ ค ร า ะ ห์ กั บ   

คณะวิ ศวกรรมศาส ตร์  มหาวิ ทยาลั ยเท คโ นโล ยี รา ช มงค ลพ ระน คร พั ฒนาวั สดุ เหลื อทิ งทาง การ เก ษ ตรใ ห้ เกิ ดมู ล ค่ า กั บ

ระบบเศรษฐก ิ จ โ ดยอาศั ยการออกแบบเครื่ องจั กรกล เพื่ อช่ วยอ้ านวยความสะดวกใ นการพั ฒนาสิ นค้ าจ ากใ บสั บปะรด 

โดยเร่ิมตน้ พัฒนากระบวนการผลิตกระดาษ ใบสับปะรด จากแรงงานคน เป็นการน้าเคร่ืองมอืเข้ามาผลิต เพื่ อผลิตออกมา

เป็นกระดาษใบสับปะรด 

จากปัญหาข้างตน้ เมื่อมกีารผลิตออกมาเป็ นกระดาษใบสั บปะรดแล้ว การวจิัยนี  ตอ้งการน้ากระดาษใบสับปะรด

ท่ีผลิตได้มาพัฒนาตอ่ยอดให้ เป็ นภาพนู นต่้าแตก่ารพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ โดยใชก้ระดาษใบสั บปะรด จะตอ้งมกีารศกึษาพั ฒนา

แบบพมิพ ์ และการขึ นรูปกระดาษดังกล่าว เพื่อให้ได้ผลงานท่ีมี รายละเอี ยดครบถ้ วน มรีะยะเวลาในการแกะบล๊ อก ขั นตอน

การกดพมิพแ์ละทราบลักษณะข้อจ้ากัดตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึ นกับภาพนูนต่้าท่ีท้าจากกระดาษใบสั บปะรด 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
  ก า ร ส ร้ า ง แ บ บ พิ ม พ์ ภ า พ นู นต้่ า เ พื่ อ ท้ าภ า พนู น ต่้ าจ าก กร ะ ด าษ ใ บ สั บ ป ะ ร ด  ผ ู้ วิ จั ย ไ ด้ เ ลื อ ก กา ร ท้ าแ บ บ พิ ม พ์ ท่ีท้า

จ า ก เ ร ซิ่ น  ม า ท้ า ก า รท ด ลอ ง  เ นื่ อ ง จ า ก แบ บ พมิ พ์ ท่ีท้ า จา กเ ร ซิ่ น จ ะ มี ค ว า มค งท น  ล ว ด ล า ย ค มชั ด  ไ ม่ บุ บ ส ล า ย จั ด เ ก็ บไ ด้

ง่ายเพราะมีน ้าห นัก เ บา และกา รท้าแบบพิ มพ์ ท่ี ท้าจ า กเ รซิ่ น เพื่ อช่ ว ยแก้ ปัญห าใ ห้กั บ ชุม ชน เพื่อให้สามารถ น้าแ บ บ พิ ม พ์

ไ ปจัดแสดงตามงานตา่ง ๆ ท่ีชุมชนได้รับการคัดเลอืกให้เป็นตัวแทนระดับต้าบลจนถงึระดับจังหวัดไ ด้สะดวกมากยิ่งขึ น  

   ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการท าแบบพิมพ์และการท าภาพนนูต่ า 

  แบบพิ มพ์ ต้ นแบบ ท่ี จะน้ ามาท้ าไฟเบอร์ กลาส ควรมี ลั กษณะเรี ยบมั น เพื่ อสามารถเก็ บรายละเอี ยดของภาพได้ ทุ ก

สัดส่วน ในงานวจิัยนี  ผ ู้วิจัยเลอืกดินเหนยีว ในการท้าแบบพิ มพต์้ นแบบส้าหรั บท้าแบบพิ มพไ์ฟเบอร์กลาส เพราะดินเหนี ยวมี

สมบัตเิด่นในการน้ามาขึ นรู ปคือ มคีวามเหนยีว และเมื่อแห้งมคีวามแข็งแรงสู ง ท้าให้ผลิตภัณฑ์หลังแห้งมคีวามแข็งแรง [1] 

ออกแบบและสรา้งแบบพิมพเ์พื่อใช้ผลิตภาพนูนต่ า 

      การเลอืกภาพต้นแบบท่ีจะน้ามาท้าแบบดินเห นยีวผ ู้เลื อกจะต้องตัดสินใ จใ ห้ดีเพ ราะก ารท้าแ บบดิน เหนี ย ว ต้ อ ง

อาศัยผู้ท่ีมีความช้านาญใ นการป้ันถ้าหากเลือกภาพตน้แบบผ ิดก็จะเสยีทั งเวลาและค่าใ ชจ้่ายตา่ง ๆ เป็นจ้านวนมาก  

ปั้นดินเหนียวตามภาพทีเ่ลือก 

ดิ น เ ห นี ย ว มี ส ม บั ติ เ ด่ น ใ น ก า ร น้ า ม า ขึ น รู ป คื อ  มี ค ว า ม เ ห นี ย ว  แ ล ะ เ มื่ อ แ ห้ ง มี ค ว า ม แ ข็ ง แ ร ง สู ง  ท้ า ใ ห้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์

ห ลั ง แ ห้ ง มี ค ว า ม แ ข็ งแ ร ง  แ ต่ อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  เ มื่ อ แ ห้ ง  ดิ น เ ห นี ย ว มั ก มี ก า ร ห ด ตั ว สูง  ซึ่ ง เ ป็ น ส า เ ห ตุ ห นึ่ ง ท่ี ท้ า ใ ห้ผ ลิต ภั ณฑ์มี

ก า ร แ ต ก ร้ า ว  ดั ง นั น จึ ง ไ ม่ นิ ย มใ ชเ้ นื อ ดิ นเ ห นี ย ว ล้ว น ๆ  ใ น ก า ร ขึ น รู ป ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ แ ต่ ต้ อ ง มี ก า ร ผ ส มวั ส ดุท่ี ไ มม่ี คว า มเ หนยีว 

อาทิ ดินเชื อ หรอืทราย เพื่อลดการดงึตัวและหด ตัว ซึ่งจะช่วยลดปัญหากา รแตกร้าว เนื่องจากก ารหดตัวของ ดินไ ด้ [1] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงการป้ันดนิเหนยีวเป็นภาพหนุมาน 
 

อุปกรณ์ในการสรา้งแบบพิมพ์เรซิน่ 

เ มื่ อ เ ต รี ย ม แ บ บ พิ ม พ์ ดิ น เ ห นี ย ว เ ส ร็ จ ก็ ท้ า ก า ร ผ ส ม ส่ ว น ผ ส ม ต า ม อั ต ร า ส่ ว น โ ด ย มี อุ ป ก ร ณ์ ใ น ก า ร ส ร้ า ง แ บ บ

พมิพเ์รซิ่นเพื่อใชผ้ ลิตภาพนูนต้่าดังน ี 

1. เรซิ่นส้าหรับท้าไ ฟเบอร์กลาส  

2. ฮา ร์ดเดนเนอร์ 

3. ตัวเร่งปฎกิิริยาโ คลบอลต์สมี่ วง 

4. วาสลีน 

5. ใ ยแกว้  
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6. เจลโ ค๊ท  

7. ผ งทัลคัม หรอืใชปู้นพลาสเตอร์แทน 

8. ถัง ผ สมเรซิน 

9. แปรงทาสี 

10.กระดาษทราย เบอร์ 240 

11. คัตเตอร์  

12. ถุงมือ 

13. ไ มส้้าหรับกวนเรซิ่นกับส่วนผสมใ ห้เข้ากัน 

14. ผ ้าปิดจมูก 

15. เครื่องเจียระไ นมอื 

ขั้นตอนการสร้างแบบพิมพ์เรซิ่นเพื่อใช้ผลิตภาพนนูต่ า 

ก า ร ส ร้ า ง แ บ บ พิ ม พ์ เ ร ซิ่ น เ พื่ อ ใ ช้ ผ ลิ ต ภ า พ นู น ต่้ า จ้ า เ ป็ น จ ะ ต้ อ ง อ า ศั ย ช่ า ง ท่ี มี ค ว า ม ช้ า น า ญ ใ น ก า ร ท้ า แ บ บ เ ร ซิ่ น 

มิ ฉ ะ นั น ง า น ท่ี ไ ด้ ก็ จ ะ ไ ม่ ส ว ย ง า ม  แ ล ะ อ า จ เ กิ ด อั น ต ร า ย จ า ก ก า ร ด ม ส า ร ร ะ เ ห ย ท่ี น้ า ม า ผ ส ม  แ ล ะ อั น ต ร า ย จ า ก ใ ย แ ก้ ว อี ก

ด้วย ผ ู้ท้าวิจัยได้ท้ากา รศกึษาวธีิการท้าอย่างละเอยีด และแสดงวธีิการท้าไ วเ้ป็นขั นตอนใ ห้ผู้ปฏบัิ ตติาม สามารถปฏบัิ ติ

ไ ด้อยา่ง ถูกต้อง และปลอดภัย 

การสรา้งแบบพิมพเ์รซิน่ 

1. เตรียมตน้แบบ ท่ีท้าจ ากดินเหนยีวแลว้ตากใ ห้แห้ง          

2. เคลือบผ ิวชิ นงานดว้ยวาสลีน โ ดยใชฟ้องน ้าหรอืมือเปล่าทาให้ท่ัวชิ นงาน  

3. เทน ้าเรซิ่นใสใ่นภาชนะจา้นวน 4 กิโลกรัม จากนั นเตมิโคลบอนตล์งไป ประมาณ 5% คนให้เขา้กั นจนเป็นสีม่วงออ่น  

4. เตมิผงปู นพลาสเตอร์ 1 กิโลกรัม คนให้ เข้ากัน จากนั นเตมิฮาร์ ดเดนเนอร์ 2 %ของน ้าเรซิ่น คนให้เข้ากันอกีครั ง 

5. ทาน ้ายาบาง ๆ ท่ีแม่แบบใ ห้เต็มพื นท่ี แล้วทิ งใ ห้แข็งตัว 

6. วางแผ ่นใ ยแก้วลงบนแม่แบบโ ดยเร่ิมจา กขอบ แล้วใชแ้ปรงกดให้ใ ยแกว้จมลงใ นน ้า ยา ท้าซ  า้เร่ือย ๆ จนเต็ม

แมแ่บบ ปลอ่ยทิ งไ วป้ระมาณ 30 นาที 

7. ทาน ้ายาและเตมิใยแก้วซ า้ 3  รอบ ปลอ่ยใ ห้แห้งประมาณ 3  ชั่วโ มง  

8. ถอดแม่ แบบออก โดยค่ อย ๆ แซะขอบของชิ นงาน เมื่ อถอดแม่ แบบได้ แล้ วท้ าการตกแต่ งให้ สวยงาม จากนั นทา

ผ ิวแบบพมิพด์้วยวาสลีน โดยใชฟ้องน ้าชุบวาสลี นทาให้ เคลื อบผ ิว เป็นฟิล์มท่ัวทั งชิ นงาน เพื่อเตรียมท้าภาพนู นต่้าต่ อไป 

 

ภาพที่ 2  แสดงแบบพมิพภ์าพหนุมานท่ีท้าเสร็จแล้ว 
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ทดลองท าภาพนูนต่ า 

ก า ร ท ด ล อ ง ท้ า ภ า พ นู น ต่้ า ใ น ก า ร ท้ า วิ จั ย ค รั ง นี  ผ ู้ วิ จั ย ไ ด้ ศึ ก ษ า แ ล ะ ท ด ล อ ง ท้ า ภ า พ นู น ต่้ า  ส อ ง วิ ธี ด้ ว ย กั น คื อ   

ก า ร ท้ า ภ า พ นู น ต่้ า จ า ก ใ บ สั บ ป ะ ร ด ต้ ม แ ล ะ ก า ร ท้ า ภ า พ นู น ต่้ า  จ า ก ก ร ะ ด า ษ ใ บ สั บ ป ะ ร ด  โ ด ย ท ด ล อ ง ท้ า กั บ แ บ บ พิ ม พ์ ทั ง

สองชนิดท่ีสร้างขึ น แบบพมิพทั์ งสองชนดิจะมีขนาด 110x80 เซนติเมตร 

ซึ่งการทดลองท้าภาพนูนต่้า จากใ บสับปะรดต้ม ไ มป่ระสบความส้าเร็จ เนื่องจาก 

ปั จ จั ย ห ล า ย อ ย่ าง  เ ช่ น  ใ ช้ เ ว ล า ป ร ะ ม าณ  6  ชั่ ว โ ม ง  ใ น ก า ร ท้ า ภ า พ นู น ต่้ าแ ต่ ละ ครั ง ด้ วย ค น  4  ค น  แ ล ะ ใ ช้ เ ว ล า ใ น กา รตาก

ใ ห้ แ ห้ ง  ป ร ะ ม า ณ  5  วั น  น อ ก จ า กนี  ภ า พ ท่ี ไ ด้ จ ากก ร ะบ วน กา รนี  ยั ง เ ป็ น ร อ ย แ ต ก ร้ าว  ท่ั ว ทั ง แ ผ ่ น  ผ ู้ ท้ า ก า ร วิ จัย จึงเ ป ลี่ยน

การทดลองใ หมเ่ป็ นการ ทด ลอ งท้า ภาพ นูน ต่้า จา กกระดาษใบสับปะรด ซึ่งถือวา่ประสบความ ส้าเ ร็จ เ ป็น อย่า งมาก โ ดย

จะ แสดงวธีิการท้าดังตอ่ไปนี  

ขั้นตอนการท า 

1. น้าแบบพมิพท่ี์ท้าจ ากเรซิ่นมาท้าความสะอาดด้วยการลา้งน ้าสะอาดแลว้ตากใ ห้แห้ง 

2. น้ า ก ร ะ ด า ษ ใ บ สั บ ป ะร ด ขน าด กว้ าง 50 เ ซ น ติ เ ม ต ร ย า ว  64 เ ซ น ติ เ ม ต ร ม า ว า งล ง บ นแ บ บ พมิ พ์ ท่ี ท้ าจ า กเ รซิ่น

จ้ า น ว น 2 แ ผ ่ น  ใ ห้ เ ต็ ม บ ริ เ ว ณ ท่ี มี ล ว ด ล า ย  จ า ก นั น ใ ช้ น ้ า ส ะอ า ด ฉี ด เ ป็ น ฝ อ ย ใ ห้ชุ่ ม ท่ั ว ทั ง แ ผ ่น  แ ล้ ว ใ ช้ ฟ อ ง น ้ า ก ด เ บ า ๆ ใ ห้

กระดาษยุบตัวลงไ ปใ นลวดลายบนแบ บพมิ พ ์ จา กนั นทากา วแป้งเปียกทับลงไปบา ง ๆ จนท่ัวแลว้ฉีกกระดาษใ ห้เป็ น แ ผ ่ น

เล็ก ๆ ประมาณฝ ่ามอืวางลงแล้วกดลงไ ปใ นลวดลาย 

3 . ท า ก า ว ทั บ แ ละ แป ะก ร ะดา ษ ลงไ ปพ ร้ อ มกับ ใ ช้ มื อเป ล่ ากด กร ะด าษ ใ ห้ จมล งใ ป ใ น แบ บ  ส่ ว น บ ริ เ ว ณ ท่ี เ ป็ น ร่อง

ลึกให้ใช้วธีิฉีกกระดาษขย้าใ ห้เป็นก้อนแลว้กดอัดลงไปเพื่อเตมิร่องใ ห้เต็ม 

4. ใ ชก้ระดาษแผ่นใ หญ่แผ ่นเดียวแปะทับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงใ นการยึดติดกัน 

5 . แ ก ะ ภ า พ นู น ต่้ า อ อ ก จ า ก แ บ บ พิ ม พ์ เ พื่ อ ผ ึ่ ง ล ม ใ ห้ แ ห้ ง  โ ด ย ก า ร จั บ ย ก แ บ บ พิ ม พ์ ค ว่้ า ล ง  แ ล้ ว ภ า พ นู น ต่้ า ก็ จ ะ

หลุดออกมา  

6. ท้ากา รผ ึ่งลมใ หแ้ห้งสนทิ ใ ชเ้วลา 2 วัน ซึ่งภาพนูนต่้าท่ีท้าการทดลองจะมีขนาด 110x80 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงการแกะภาพนูนต่้าออกจ ากแบบพมิพ ์
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7. น้าถาพที่แห้งแลว้มาระบายสีใ ห้สวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงการระบายสี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 แสดงภาพนูนต่้าหนุมานท่ีระบายสีเสร็จแล้ว 
 

    การสร้างแบบสอบถามและเก็บข้อมูล 

  จ า ก ก า ร ท ด ล อ ง ส ร้ า ง แ บ บ พิ ม พ์  แ ล ะ ท ด ล อ ง ท้ า ภ า พ นู น ต่้ า  ผ ู้ วิ จั ย ไ ด้ เ ลื อ ก ภ า พ นู น ต่้ า ท่ี ท้ า จ า ก ก ร ะ ด า ษ ใ บ

สั บ ป ะ ร ด ท่ี ใ ช้ แ บ บ พิ ม พ์ ท่ี ท้ า จ า ก เ ร ซิ่ น  ม า เ ป็ น ตั ว อ ย่ า ง ใ ห้ ก ลุ่ ม ป ร ะ ช า ก ร ณ์ พิ จ า ร ณ า  แ ล ะ ก ร อ ก ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ล ง ใ น

แบบสอบถาม เพราะภาพนูนต้่า ท่ีได้จะ มคีวา มส วย งาม คมชัด ขั นตอนการท้าสะดวก ร วด เ ร็ว และกา รจัดเก็บแบ บ พิ ม พ์
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ก็สามารถท้าไ ด้งา่ย เพ ราะ มนี ้า หนัก เ บา และลวดลายตา่ง ๆ ใ นแบบพมิพม์คีวา มแข็ งแ รงไ มแ่ ตกหัก เห มอื นกั บแ บ บ พิ ม พ์

ท่ีท้าจ ากปูนพลาสเตอร์ จา กนั นจึงท้ากา รเก็บรวบรว มขอ้มูลท่ีได้มาวเิคราะห์ โ ดยมีขั นตอนการด้าเนนิงานดังนี  

  การสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับภาพนูนต่ าที่ท าจากกระดาษใบสับปะรด 

  จากการทดลอง ผ ู้ วิ จั ยได้ ท้ าการส้ารวจ และสอบถามเกี่ ยวกั บองค์ ประกอบหลายๆอย่ าง เกี่ ยวกั บภาพนู นต่้ า

โ ด ย น้ า ข้ อ มู ล ท่ี ไ ด้ ม า ท้ า ก า ร ส ร้ า ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม  เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ท่ี ต ร ง กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม ท้ า

กระดาษใ บสับปะรด และสามารถน้าข้อมูลท่ีได้จาก การสรุปแบ บส อบถามไ ปใ ช้ ประโ ย ชน์ได้สู งสุด ซึ่งมีรายละเอยีด ข อ ง

แบบสอบถาม และผ ลการวเิคราะห์ขอ้มูลดังนี  

  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

  ข น า ด ข อ งก ลุ่ม ตัว อ ยา่ ง ท่ี ใ ช้ ใ นก าร ตอ บ แบ บ สอ บ ถา มใน ครั งนี จะ ใ ชก้ ลุ่ม ตัว อ ยา่ง จา ก นัก ท่อ ง เ ท่ีย ว  ท่ี ม า

เยี่ยมชมโ ครงการทั งหมด ตลอดระยะเวลาท่ีท้ากา รวจิั ย เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี ซ ึ่งท้ากา รแจกแบบสอบถาม และ

รวบรวมแบบสอบถามไ ด้จ้านวนทั งหมด 448 แบบสอบถาม  

  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของภาพนูนต้่าจ ากก ระดาษใบสั บปะรดประกอบด้วย 

 ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื นฐานของกลุ่มเป้าหมาย 

 ต อ น ท่ี 2 ส อ บ ถ า ม เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ  ข อ ง ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ท่ี มี ต่ อ คุ ณ ภ า พ ข อ ง ภ า พ นู น ต่้ า จ า ก

กระดาษใ บสับปะรด 

  การก าหนดกลุ่มเป้าหมายและการสอบถาม 

  ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย  คื อ  นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว  ท่ี ม า เ ยี่ ย ม ช ม โ ค ร ง ก า ร ท้ า ก ร ะ ด า ษ ใ บ สั บ ป ะ ร ด ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล า  1  ปี  

จ้า นวนทั งหมด 100% 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูล 

 ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล  ผ ู้ วิ จั ย ไ ด้ ท้ า ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล  แ ล้ ว น้ า ข้ อ มู ล ท่ี ไ ด้ ทั ง ห ม ด ม า ต ร ว จ ส อ บ

ความเรียบร้อ ย เพื่อจะน้าข้อมูลมา วเิ ครา ะห์ ทาง สถิติ  โ ดยสถิตท่ีิใชค้้านวณค่า ควา มถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และน้าเ ส น อ

ข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบความเรียง จ ากนั นท้ากา รสรุปผ ลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

ผลการศึกษา 
  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล คุ ณ ภ า พ ข อ ง ภ า พ นู น ต่้ า  จ า ก ก ร ะ ด า ษ ใ บ สั บ ป ะ ร ด  ผ ู้ วิ จั ย ไ ด้ ท้ า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล จ า ก

แบบสอบถาม จ้า นวน 448 ชุด โ ดยใชห้ลักทางสถิต ิ เพื่อท้ากา รวเิคราะ ห์ หาค่ารอ้ยละ จา กนั นน้ามาสรุปการวิ เค ร า ะ ห์

ใ นรูปแบบตารางประกอบความเรียง ตามหัวข้อดังตอ่ไปนี  

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย 

ผ ู้วิจัยได้น้าข้อมูลมาวเิคราะห์ และสรุปผ ลการวเิคราะห์ขอ้มูลดังแสดงใ นตารางท่ี 1-5 
 

ตารางที ่1 แสดงคา่รอ้ยละของขอ้มูลพื นฐา นเร่ืองเพศของกลุม่เป้าหมาย 

เพศ จ านวน ค่าร้อยละ 

ชาย 121 27.01 

หญิง 327 72.99 

รวม 448 100 
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 จากตารางท่ี 1 พบวา่กลุ่มเป้าหมายส่ วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.99 ส่วนเพศชายคิดเป็ นร้ อยละ 27.01 
 

ตารางที่ 2 แสดงคา่รอ้ยละของขอ้มูลพื นฐา นดา้นอายุของกลุม่เป้าหมาย 

  

  

 

 

 

 

 

 

 จ า ก ต า ร า ง ท่ี  2  แ ส ด ง ช่ ว ง อ า ยุ ข อ ง ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย  ท่ี มี จ้ า น ว น ม า ก ท่ี สุ ด คื อ  41 ถึ ง  50 ปี คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  34.37  

ช่ ว ง อ า ยุ ร อ ง ล ง ม า คื อ  ช่ ว ง อ า ยุ  20 ถึ ง 30 ปี  ค ิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ 22.77 แ ล ะ ช่ ว ง อ า ยุ ท่ี มี จ้ า น ว น น้ อ ย ท่ี สุ ด  คื อ ช่ ว ง อ า ยุ  60 ปี

ขึ นไปคิดเป็นร้อยละ 6.03  
 

ตารางที ่3 แสดงคา่รอ้ยละของขอ้มูลพื นฐา นดา้นระดับการศกึษาของกลุ่มเป้าหมาย  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 จ า ก ต า ร า ง ที ่  3  พ บ ว ่ า ร ะ ด ั บ ก า ร ศ ึ ก ษ า ข อ ง ก ลุ ่ ม เ ป ้ า ห ม า ย ส ่ ว น ใ ห ญ ่ จ ะ อ ยู ่ ใ น ร ะ ด ั บ ม ั ธ ย ม ศ ึ ก ษ า ต อ น ต ้ น / 

ต อ น ป ล า ย / เ ท ี ย บ เ ท ่ า  ค ิ ด เ ป ็ น ร ้ อ ย ล ะ   68.97ร อ ง ล ง ม า ค ื อ  ร ะ ด ั บ ป ร ิ ญ ญ า ต ร ี  ค ิ ด เ ป ็ น ร ้ อ ย ล ะ  18.75 ร ะ ด ั บ

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ 11.16 แ ล ะ สู ง ก ว่ า ป ริ ญ ญ า ต รี  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ 1.12 
 

  

ระดับการศกึษา จ านวน ค่าร้อยละ 

ประถมศึกษา 50 11.16 

มัธยมศกึษาตอนต้น/ 

ตอนปลาย/เทีย บเท่า 

309 68.97 

ปริญญาตรี 84 18.75 

สูงกว่าปริญญาตรี 5 1.12 

รวม 448 100 

อายุ จ านวน ค่าร้อยละ 

ต่้ากว่า 20 ป ี 47 10.49 

20 ถึง 30 ปี 102 22.77 

31 ถึง 40 ปี 72 16.07 

41 ถึง 50 ปี 154 34.37 

51 ถึง 60 ปี 46 10.27 

60 ปีขึ นไป 27 6.03 

รวม 448 100 



 
 

Proceedings  
427 

ตารางที่ 4 แสดงคา่รอ้ยละของขอ้มูลพื นฐา นดา้นความพงึพอใ จใ นคุณภาพของภาพนูนต่้าจาก กระดาษใ บสับปะรดของ

กลุ่มเป้าหมาย 

จ า ก ต า ร า ง ท่ี  4  ส า ม า ร ถ ส รุ ป ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น คุ ณ ภ า พ ข อ ง ภ า พ นู น ต่้ า จ า ก ก ร ะ ด า ษ   ใ บ สั บ ป ะ ร ด ท่ี

กลุ่มเป้าหมายไ ด้เลอืกเป็นจ้านวนสูงสุดในแตล่ะด้านดังนี  

 ความพงึพอใ จใ นดา้นความคมชดักลุ่มเป้าหมายส่วนมากเลอืกระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 63.8 

 ความพงึพอใ จใ นดา้นความสวยงามกลุ่มเป้าหมายส่วนมากเลอืกระดับ มาก  คิดเป็นร้อยละ 65.4 

 ความพงึพอใจใ นดา้นความแข็งแรงคงทนกลุ่มเป้าหมายส่วนมากเลอืกระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 5 4 

 ความพงึพอใ จใ นดา้นใ ชเ้ป็นของฝ ากของท่ีระลึกกลุ่มเป้าหมายสว่นมากเลอืกระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 5 5 .1 

 ความพงึพอใจในด้านเหมาะกับการท้าเพื่อจ้าหนา่ยกลุ่มเป้าหมายส่วนมากเลอืกระดับ มาก คิดเป็ นร้อยละ 58.7 
 

ตารางที่ 5 แ ส ด ง ค่ า ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ข้ อ มู ล พ ื น ฐ า น ด้ า น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น ข น า ด ข อ ง ภ า พ นู น ต่้ า จ า ก ก ร ะ ด า ษ ใ บ สั บ ป ะ ร ด ข อ ง

กลุ่มเป้าหมาย 

จา กตารางท่ี 5 สามารถสรุปความพงึพอใ จใ นขนาดของภาพนูนต่้าจาก กระดาษใบสับปะรดท่ีกลุม่เป้าหมายไ ด้

เลอืกเป็นจ้านวนสูงสุดคอืขนาด 30 ถึง 50 เซนติเมตร อันดับร องลงมา ค ือ ขนาดไ มเ่กิน 30 เซนติเมตร  
 

  

             

ประเด็น 

 

ความพึงพอใจในคุณภาพของภาพนูนต่ าจากกระดาษใบสับปะรด 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

1.    ควา มคมชัด 135 30.1 286 63.8 25 5.6 2 0.5   

2. ควา มสวย งาม 122 27.2 293 65.4 33 7.4     

3. ควา มแข ็งแรงคงท น 50 11.2 242 54 147 32.8 6 1.3 3 0.7 

4. ใชเ้ ป็นข อ งฝา กข อง ท่ีระลึก 144 32.2 247 55.1 57 12.7     

5. เ หมาะ กับการท้าเ พื่อ 

จ้าหนา่ย 

137 30.6 263 58.7 48 10.7     

             

ประเด็น 

 

ความพึงพอใจในขนาดของภาพ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

1. ข นาด ไม่เก ิน 30 เซ นติเม ตร 354 79.0 67 15.0 18 4.0 9 2.0   

2. ข นาด  30 ถ ึง  50 เซ นติเมตร 386 86.2 49 10.9 9 2.0 4 0.9   

3. ข นาด  50 ถ ึง  70 เซ นติเม ตร 335 74.8 87 19.4 19 4.2 7 1.6   

4. ข นาด  70 ถ ึง  90 เซ นติเม ตร 338 75.5 74 16.5 28 6.3 8 1.7   

5. ข นาด  90 เซ นติเม ตรข ึ นไป 328 73.2 83 18.5 31 6.9 4 0.9 2 0.5 
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วิจารณ์และสรุปผล 
 จ า ก ก า ร ท ด ล อ ง ส ร้ า ง แ บ บ พิ ม พ์ ท่ี ท้ า จ า ก เ ร ซิ่ น  แ ล้ ว น้ า แ บ บ พิ ม พ์ ม า ท้ า ก า ร ท ด ล อ ง ท้ า ภ า พ นู น ต่้ า จ า ก  

ใ บ สั บ ป ะ ร ด  สุ ด ท้ า ย น้ า ภ า พ นู น ต่้ า ท่ี ไ ด้ ไ ป ห า ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ  จ า ก นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ท่ี ม า เ ยี่ ย ม ช ม ก ร ะ บ ว น ก า ร ท้ า ก ร ะ ด า ษ  

ใ บสับปะรด สามารถสรุปผ ลได้ดังนี  

สรุปผลการทดลอง 

1. ภาพนูนต้่า ท่ีได้จาก แบบพมิพ ์ ท่ีท้าจ ากเรซิ่น จะ มคีวามสวยงาม คมชัด ขั นตอนการท้าสะดวกรวด เ ร็ว และ

การจัดเก็บแบบพมิพก์็สามารถท้าไ ด้งา่ยเพราะมีน ้าหนักเบา และลวดลายตา่งๆในแบบ พิมพ์มีควา มแข็งแรงไ ม่แตกหัก 

2. ขนาดของกลุ่มตัวอยา่ง ท่ีใชใ้ นการตอบแบบ สอบถามใ นค รั งนี จะ ใ ชก้ลุ่มตั วอยา่งจา กนัก ท่อง เท่ีย ว ท่ี มาเยี่ ย ม

ช ม โ ค ร ง ก า ร ทั ง ห ม ด  ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ท่ี ท้ า ก า ร วิ จั ย  เ ป็ น ร ะ ย ะ เ ว ล า ป ร ะ ม า ณ  1 ปี  ซึ่ ง ท้ า ก า ร แ จ ก แ บ บ ส อ บ ถ า ม  แ ล ะ

รวบรวมแบบสอบถามไ ด้จ้านวนทั งหมด 448 แบบสอบถาม 

3. กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.99 เพศชายคิดเป็นร้อยละ 27.01 

4. อ า ยุ ข อ ง ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย  ท่ี มี จ้ า น ว น ม า ก ท่ี สุ ด คื อ  41 ถึ ง  50 ปี คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  34.37 ช่ ว ง อ า ยุ ร อ ง ล ง ม า คื อ   

ชว่งอายุ 20 ถึง 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.77 และชว่งอายุท่ีมีจ้านวนนอ้ยท่ีสุด คือชว่งอายุ 60 ปีขึ นไปคิดเป็นร้อยละ 6.03 

5. ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ส่ ว น ใ ห ญ่ จ ะ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ต้ น / ต อ น ป ล า ย / เ ที ย บ เ ท่ า  คิ ด

เป็นร้อยละ 68.97 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 18.75 ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 11.16  และ

สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1.12 

6. ความพงึพอใ จใ นคุณภาพของภาพนูนต้่าจ ากกระดาษใ บสับปะรด ท่ีกลุม่เป้าหมายไ ด้เลอืกเป็นจ้านวนสูงสุด

ใ นแตล่ะด้านจะเลือกระดับ มาก ทั งหมด โ ดยเรียงตามขอ้ดังนี  

 ด้านความคมชัด เลอืกระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 63.8 

 ด้านความสวยงาม เลอืกระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 65.4 

 ด้านความแข็งแรงคงทน เลอืกระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 5 4 

 ด้านใชเ้ป็นของฝ ากของท่ีระลึก เลอืกระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 5 5 .1 

 ด้านเหมาะกับการท้าเพ่ือจ้า หนา่ย เลือกระดับ มาก  คิดเป็นร้อยละ 58 .7 

       7. ความพงึพอใ จใ นขนาดของภาพนูนต่้าจาก กระดาษใบสับปะรดท่ีกลุม่เป้าหมายไ ด้เลอืกเป็นจ้านวน

สูงสุดคอืขนาด 30 ถึง 50 เซนตเิมตร อันดับรองลงมา ค ือ ขนาดไ มเ่กิน 30 เซนติเมตร  

 ปัญหาและอุปสรรค 

1.  ขั นตอนการท้ากระดาษต้องตดิไฟจ ากไ มฟ้ืนใ นการต้ม ซ ึ่งจะท้าให้เกิดควันไ ฟจ้านวนมาก 

2.  ปั ญหาเร่ื องสภาพอากาศในการตากภาพนู นต้่ า ต้ องตากในท่ี ร่ ม ไม่ ให้ โดนแดด แ ล ะ ฝ น เ พื่ อ ไ ม่ ใ ห้ ภ า พ นู น ต่้ า  

เสียรูปทรง 

3.  ชว่งการทดลองอยู่ในหนา้ฝ นจ้ามีความล้าบากใ นการทดลองเป็นอยา่งม า ก 

4.  ชว่งการทดลองเกิดหมอกควันจาก ไ ฟป่า ผ ู้น้าชุมชนหา้มก่อไฟทั งหมู่บ้าน จึงขาดกระดาษใ นการทดลอง 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรสร้างเตาตม้ใบสับปะรดแบบไ ร้ควัน 

2.  ควรทดลองท้าภาพนูนต่้าจากกระดาษท่ีได้จากวัสดุธรรมชาติชนดิอื่นๆเพื่อ เป็นทางเลือกใ หม่ 
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ผลติภาพกระบวนการล าเลยีงอ้อยติดรถบรรทุก 

The productivity of transport sugar cane truck  
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บทคัดย่อ 

วั ตถุ ประสงค์ งานวิ จั ย เพื่ อการปรั บปรุ งวิ ธี การในการล้ าเลี ยงอ้ อยขึ นรถบรรทุ ก  ผ ู้ วิ จั ยมี แนวคิ ด 1) ออกแบบและ

สร้ างเคร่ื องล้ า เลี ย งอ้ อ ยติ ด รถ บร ร ทุ ก 2) หาประสิ ทธิ ภา พ เค ร่ื อ งล้ า เ ลี ย งอ้ อ ยติ ด ร ถ บร ร ทุ ก 3) ประเมิ นคุ ณภา พ เ ค ร่ื อ ง

ล้ าเลี ยงอ้ อยติ ดรถบรรทุ ก ใช้ เคร่ื องยนต์ ขนาดเล็ ก 5.5 แรงม้ าเป็ นต้ นก้ าลั ง โดยรอบสายพานท่ี ความเร็ วรอบ 66.52 รอบ

ต่ อนาที  หรื อระยะใ นการล้ าเลี ยง 0.618 เมตรต่ อวิ นาที  การทดลองใช้ เครื่ องล้ าเลี ยงอ้ อย ท่ี น ้ าห นั ก 20 กิ โลกรั ม จ้ านวน  

5 ครั ง และน ้ าหนั ก 25 กิ โลกรั ม จ้ านวน 4 ครั ง ตามล้ าดั บ ผลจากการทดลองเมื่ อเปรี ยบเที ยบการล้ าเลี ยงอ้ อยทุ ก ๆ  100 

กิ โ ล ก รั ม  พ บ ว่ า  ก า ร ล้ า เ ลี ย ง อ้ อ ย ท่ี น ้ า ห นั ก  25 กิ โ ล ก รั ม  ล้ า เ ลี ย ง  4 ค รั ง  เ ท่ า กั บ  12.06 วิ น า ที ต่ อ  100 กิ โ ล ก รั ม  

มปีระสิทธิภาพดี กว่ าการล้าเลี ยงอ้ อยท่ี น ้าหนัก 20 กิโลกรัม ล้าเลียง 5 ครั ง เท่ากับ 12.22 วนิาทีต่อ 100 กิโลกรัม ผลการ

ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ เ ฉ ลี่ ย ร ว ม เ ท่ า กั บ  83.69 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  ก า ร ล้ า เ ลี ย ง อ้ อ ย โ ด ย ใ ช้ เ ค ร่ื อ ง ล้ า เ ลี ย ง ช่ ว ย ใ ห้ ก า ร ท้ า ง า น ส ะ ด ว ก 

รวดเร็ว ลดความเมื่อยล้าของแรงงาน และใชแ้รงงานคนนอ้ยลง 

ค าส าคัญ:   ผ ลิตภาพ, 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 
 

บทน า 
อ้ อยเป็ นพื ช เ ศ ร ษฐก ิ จที่ ส้ าคั ญข อ ง ป ระ เ ท ศไ ท ยทั งนี เ พ ราะ อ้ อย เ ป็ นวั ตถุ ดิ บ ข อง อุ ต สา หก ร ร มอ้ อ ยแ ละ น ้ า ต า ล

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ส่ ง อ อ ก น ้ า ต า ล เ ป็ น อั น ดั บ 3 ข อ ง โ ล ก น้ า ร า ย ไ ด้ เ ข้ า ป ร ะ เ ท ศ ป ร ะ ม า ณ 20,000 ถึ ง 30,000 ล้ า น บ า ท ต่ อ ปี 

(กรมวิ ชาการเกษตร, 2555) เกษตรกรผ ู้ ปลู กอ้ อยจะมี รายได้ จากการจ้ าหน่ ายอ้ อยทั งหมดประมาณ 30,000 ล้ านบาทต่ อปี

คดิเป็นร้อยละ 4 ของรายได้ภาคเกษตรทั งหมดนอกจากนี ยั งเป็ นตลาดแรงงานใหญ่ ท่ีมีผู้เกี่ ยวข้องทั งด้านแรงงานตัดออ้ยและ

แรงงานในโรงงานน ้ าตาลซึ่ งในช่ วงฤดูตั ดอ้ อยประมาณปลายเดื อนพฤศจิ กายนถึ งต้ นเดื อนเมษายนจะมกีารจ้ างแรงงานไม่ ต่้ า

กว่ า 600,000 คนทั งนี ยั งไม่ รวมถึ งแรงงานในการบรรทุ กและขนส่ งอ้ อยปี 2553 มี พ ื นท่ี ปลู ก 6.31 ล้ านไร่ และมี ผลผลิ ตตอ่ปี

เฉลี่ ย 10.47 ตั นต่ อไร่ จั งหวั ดสุ โขทั ยมี พ ื นท่ี ปลู กอ้ อยประมาณ 1.5 แสนไร่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 2.4 ของพ ื นท่ี ปลู กอ้ อยทั งประเทศ

และมี ผ ลผลิ ตเฉลี่ ยปร ะม าณ 10.53 ตั นต่ อไ ร่ ทั งนี เนื่ องจ ากมี หลา กห ลา ยพั น ธ์ุ แ ละก ารจั ดกา รท่ี แ ตกต่ า งกั นวิ ธี กา ร เ พิ่ ม

ผลผลิ ตอ้ อยวิ ธี การหนึ่ งท่ี สามารถเพิ่ มผลผลิ ตอ้ อยได้ อี กวิ ธี หนึ่ งได้ แก่ การให้ น ้ าแบบน ้ าหยดใต้ ผ ิ วดิ นท่ี สามารถเพิ่ มผลผลิ ต

ได้ถงึ 75-100 เปอร์เซ็นตน์อกจากนี ยังช่ วยประหยัดน ้าได้ถงึ 45-50 เปอร์เซ็นตม์อีัตราการใหน้ ้ าท่ีสม่้าเสมอลดจ้านวนวั ชพื ช

และค่าจ้างแรงงานในการก้าจั ดวัชพื ชลดการใช้ พลังงานสามารถให้ปุ๋ ยและสารเคมอีื่ นละลายไปกั บน ้าพร้ อมๆกันถ้าเกษตรกร

ในพ ืนท่ีจังหวัดสุโขทัยปลูกอ้ อยโดยมกีารให้น ้าแบบน ้ าหยดใตผ้ ิวดินมี ผลก้าไรมากกวา่การผลิ ตอ้ อยในระบบการใชน้ ้ าฝนและ

การให้ น ้ าบนผ ิ วดิ น 8,811 บาทต่ อไร่ และ 5,552 บาทต่ อไร่ ตามล้ าดั บ ใช้ เป็ นวั ตถุ ดิ บในอุ ตสาหกรรมการผลิ ตน ้ าตา ลแล ะ

พลังงานทดแทน ปัจจุบันประเทศไทยมี พ ื นท่ี ปลู กอ้ อย 6-7 ล้านไร่ ให้ผลผลิตออ้ยรวม  60-70 ล้านตัน ค ่าเฉลี่ยของผลผลิ ต

อ้ อย 8-11 ตั นต่ อไร่  แต่ ละปี ให้ มู ลค่ าทางเศรษฐกิ จของอุ ตสาหกรรมทั งระบบ ไ ม่ น้ อยกว่ า 7 หมื่ นล้ านบาท เมื่ อเปรี ยบเที ยบ

กับประเทศคู่ แข่ งท่ีส้ าคั ญ เชน่ บราซิล และออสเตรเลี ย ให้คา่เฉลี่ยผลผลิ ตอ้ อย 13-15 ตันตอ่ไร่ การปรั บปรุ งพั นธ์ุอ้ อยท่ี ให้

ผลผลิ ตอ้ อยและความหวานสู ง จึ งเป็ นหนทางหนึ่ งท่ี ช่ วยลดต้ นทุ นการผลิ ตของชาวไร่ อ้ อย สนั บสนุ นอุ ตสาหกรรมอ้ อยและ

น ้าตาลทรายในประเทศให้ แข่งขันกั บประเทศผ ู้สง่ออกรายใหญ่ของโลกได้ โดยพันธ์ุอ้อยท่ีดตี้ องให้ผลผลิ ตสู งและความหวาน

สูง ตา้นทานต่ อโรคและแมลง มลีักษณะทางการเกษตรท่ีด ี เชน่ ไวต้อได้หลายครั ง ทนทานต่ อการหักล้ มไม่ ออกดอก เป็ นต้ น 

และปรับตัวได้ดีในแหล่งปลูกอ้ อยท่ีส้าคัญในแตล่ะภูมิภาค เพื่อให้มีอ้อยพันธ์ุดสี่งเสริ มชาวไร่ ออ้ยอยา่งต่ อเนื่อง 

 ปั ญหาท่ี ส้ าคั ญของการปลู กอ้ อยในปั จจุ บั นคื อ ประสิ ทธิ ภาพการท้ างานในการล้ าเลี ยงอ้ อยไม่ มากและต้ นทุ นการ

ผลิ ตสู ง อั ตราการล้ าเลี ยงช้ าและเกิ ดความเมื่ อยล้ าในการท้ างาน มี สาเหตุ อาจมาจากการจ้ างเคร่ื องจั กรท่ี แพง เกษตรกรใช้

พั นธ์ุ เก่ าและไม่ ปลอดโรคใบขาว สภาพพ ื นท่ี เสื่ อมโทรม ขาดความรู้ ท่ี ทั นสมั ย และขาดระบบการชลประทาน แนวทางแก้ ไข

คื อ การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการท้ างานและลดต้ นทุ นการผลิ ต และปั จจุ บั นปั ญหาการขาดแคลนคนงานถึ งว่ าเป็ นปั ญหามาก
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อาจเป็ นเพราะผลตอบแทนท่ี ไม่ คุ้ มค่ า ความเมื่ อยล้ าในการท้ างานและค่ าครองชี พท่ี เพิ่ มขึ น การขาดแคลนคนงานและการ

ล้าเลียงออ้ยจึงตอ้งมเีคร่ื องจักรมาชว่ยในการล้ าเลี ยง 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วิธีด าเนินงานและขั้นตอน การออกแบบและสร้างเครื่องล าเลียงอ้อยติดรถบรรทุก 

มแีผนกา รด้าเนนิงานตามขั นตอนดังต่อไ ปนี  

1. ข้ันตอนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 

ศึ ก ษ า แ ล ะ ค้ น ค ว้ า ท ฤ ษ ฎี ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง  เ ช่ น  ท ฤ ษ ฏี เ กี่ ย ว กั บ อ้ อ ย  ท ฤ ษ ฏี เ กี่ ย ว กั บ เ ห ล็ ก  ท ฤ ษ ฏี เ กี่ ย ว กั บ เ พ ล า แ ล ะ

สายพานและระบบโ ซ่  ทฤษฏีเกี่ยวกับเครื่อง ยนต์ เล็ก ทฤษฏีเกี่ยวกับแรง ดึงวิ ธีการล้า เลี ยงอ้ อยแ บบ เดิ มใช้แ รงงาน ค น ใ น

ก า ร ล้ า เ ลี ย ง ขึ น ร ถ บ ร ร ทุ ก  ส ม ก า ร ต่ า ง ๆ  ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร ค้ า น ว ณ ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ห า ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ท้ า ง า น

ศกึษาข้อมูลท่ีเกี่ยวกับวัสดเุชน่ เหล็กฉาก  เหล็กกล่องโ ซ่สายพานเหล็กเส้น(ตะขอเกี่ยว)  เครื่องมือ เชน่ เครื่องช่ังน ้าหนัก  

นาฬกิาจ ับเวลา  อุปกรณท่ี์ใชใ้ นการด้าเนินการสร้าง 

2. ขั้นตอนการเขียนแบบและออกแบบ 

ศกึษาข้อมูลส่วนประกอบของเคร่ื องเพื่ อน้าไปใช้ ในการออกแบบด้าเนิ นการออกแบบ ด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

Auto Computer Aided Design (Auto CAD) และโปรแกรมคอมพิ วเตอร์  Solid workให้ มี ขนาดของเคร่ื อง 200 x1300x 3000

มิ ลลิ เมตร(กว้ าง x ยาว x สู ง) สามารถ ล้ าเลี ยงอ้ อยยาว 3  เมตรท่ี น ้ าหนั ก 20 กิ โ ลกรั ม และ 25 กิ โ ลกรั มการท้ างานของ

เคร่ื องล้ าเลี ยงอ้ อยติ ดรถบรรทุ กอาศั ยการส่ งก้ าลั งขั บด้ วยเคร่ื องยนต์ เล็ ก ขนาด 5.5แรงม้ า ทดรอบโดยใช้ พู เลย์ สาย พาน

และให้ เหลื อความเร็ วรอบ 66.52 รอบต่ อนาที ขั บส่ งผ ่ าน โซ่ ส่ งก้ าลั ง ไปยั งเพลาซึ่ งวางใ นแนวนอ นท่ี ยึ ดติ ดกั บชุ ดล้ า เลี ย ง

อ้ อย และชุ ดล้ าเลี ยงอ้ อย เชื่ อมต่ อกั บชุ ดโซ่ ส่งก้าลั ง เมื่ อเคร่ื องยนต์ ท้ างานชุ ดตะขอเกี่ยวจะเคลื่อนท่ี เพื่ อล้าเลียงอ้ อยเข้าสู่

รถบรรทุก และเคลื่อนท่ีลงมาเพื่อล้าเลียงออ้ยชุดต่ อไปแบบการสร้างเคร่ื อง ดังแสดงใน ภาพท่ี 4-9 

3. หลักการสร้างเครื่อง 

 การท้ างานของเคร่ื องล้ าเลี ยงอ้ อยติ ดรถบรรทุ กใช้ เคร่ื องยนต์ เล็ ก ขนาด 5.5แรงม้ าเป็ นต้ นก้ าลั ง ส่ งก้ าลั งด้ วย

สายพาน ไปยั งเพลา และเพลาหมุนไปยังโซ่ส่ งก้าลัง เพื่ อให้ ตะขอเกี่ยวเคลื่อนท่ีผ ่านท่ีวางออ้ยและล้ าเลี ยงอ้ อยขึ นสู่ รถบรรทุก

ตัว และตะขอเคลื่อนท่ีลงมาล้าเลียงออ้ยชุดตอ่ไปตามรอบความเร็วของตน้ก้าลังท่ีก้าหนดไว ้จนกวา่จะท้าการปิดเคร่ือง  

4. ขั้นตอนการทดลองการหาประสิทธิภาพการท างานของเครื่อง 

น้ าอ้ อย 200กิ โลกรั ม (ท้ าการทดลองท่ี  20 กิ โลกรั ม จ้ านวน 5 ครั ง และอ้ อยท้ าการทดลองท่ี  25 กิ โลกรั ม จ้ านวน  

4 ครั ง) นาฬกิาจับเวลาและใบบันทึกผลการทดลองแบ่งการทดลองเป็น 2 ชุด ชุดท่ี 1 ท้าการทดลอง จ้านวน 5 ครั งละ ครั งละ 20 

กิ โลกรั ม และชุ ดท่ี  2 ท้ าการทดลอง จ้ านวน 4 ครั งละ ครั งละ 25 กิ โลกรั มในการทดลองแต่ ละครั งจะท้ าการชั่ งน ้าหนั กออ้ยและ

มัดตามขนาดท่ีก้าหนด ท้าการบันทึกเวลาในแตล่ะครั งท่ีท้าการทดสอบและหาค่าเฉลี่ ย ดังแสดงในภาพท่ี 10-13 

5. การประเมินการใช้งานเครื่องล าเลียงอ้อยติดรถบรรทุก 

ประเมิ นก า รใ ช้ งา น เ ครื่ อ ง ท่ี พั ฒ น าขึ นจะ ท้ า กา ร ป ร ะ เมิ น ทั ง ห มด 3  ด้ าน คื อ 1) การประเ มิ น ท า งด้ า นก า ย ภ า พ  

10 หัวข้อได้แก่ วัสดุท่ีใชใ้นการสร้ างหาง่ายความสะดวกในการปฏบัิ ตงิานความเหมาะของตั วเคร่ื องความแข็ งแรงทนทานของ

เคร่ื องความสู งของตั วเคร่ื องรู ปทรงของตั วเคร่ื องต้ าแหน่ งการติ ดตั งของอุ ปกรณ์ ความเรี ยบร้ อยของตั วเคร่ื องความสวยงาม

การบ้ ารุ งรั กษาง่ าย 2) การประเมิ นทางด้ านวิ ศวกรรม 9 หั วข้ อ ได้ แก่  ความปลอดภั ยในการปฏิ บั ติ งานต้ าแหน่ งท่ี ตั งขอ ง

อุปกรณ์ความเหมาะสมของโครงกับอุปกรณ์อัตราทดรอบของพลู เลยข์นาดของเคร่ื องตน้ก้าลั งความคล่ องตัวในการเคลื่ อนท่ี

ความเร็วท่ีใชก้ารเลื อกใชส้ายพานแรงขั บเคลื่อนในการใชง้าน 3) การประเมิ นทางด้านการใชง้าน 5 หัวข้อ ได้แก่ อัตราในการ
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ล้ าเลี ยงอ้ อยความสะดวกใ นการใช้ งานการเคลื่ อนย้ ายเคร่ื องล้ าเลี ยงอ้ อยติ ดรถบรรทุ กสะดวกเวลาใ นการล้ าเลี ยง ท่ี คง ท่ี

ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องล้ าเลี ยงอ้ อยติ ดรถบรรทุ ก ทั งนี  ในแต่ ละหั วข้ อก้ าหนดคะแนนเต็ ม 10 คะแนน ท้ าการสาธิ ตก า ร

ท้ างานของเคร่ื องให้ ผ ู้ เชี่ ยวชาญ จ้ านวน 10 คน นั กวิ ชาการด้ านวิ ศวกรรม 3 คน นั กวิ ชาการด้ านเกษตร 2 คน และเกษตรกร

ไร่ออ้ย 5 คน เพื่อท้าการประเมิ น และเก็บรวบรวมข้ อมู ล จากนั นวิ เคราะห์ข้ อมู ลโดยใช้ วิ ธีการหาค่ าเฉลี่ ยร้ อยละของผลการ

ประเมนิในแตล่ะด้านเพื่อสรุ ปผลตามเกณฑ์ ดังนี  

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 8 0 – 100  หมายถงึ ดีมาก 

                        คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 – 79  หมายถงึ ดี 

                        คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60 – 69  หมายถงึ พอใช้ 

                        คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 5 0 – 5 9  หมายถงึ ควรปรับปรุง 

                        คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 00 – 49  หมายถงึ ต้องแก้ไข 

 6. สรุปผลการเปรียบเทียบวิธีเดิม (ใช้แรงงาน) กับ วิธีใหม่ (การออกแบบเครื่องล าเลียง) 

 ส รุ ป ผ ล เ ป รี ย บ เ ที ย บ วิ ธี เ ดิ ม ( ใ ช้ แ ร ง ง า น )  กั บ  วิ ธี ใ ห ม่ ( ก า ร อ อ ก แ บ บ เ ค ร่ื อ ง ล้ า เ ลี ย ง ) ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง กั น ใ น ก า ร ท้ า

การล้าเลียงออ้ยขึ นรถบรรทุก 
 

ผลการศึกษา 

1.  ผลการออกแบบและสร้างเครื่องล าเลียงอ้อยติดรถบรรทุก 

    จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด้ ผ ล ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ส ร้ า ง เ ค ร่ื อ ง เ ค ร่ื อ ง ล้ า เ ลี ย ง อ้ อ ย ติ ด ร ถ บ ร ร ทุ ก มี จุ ด เ ด่ น คื อ  เ ค ร่ื อ ง ใ ช้

ง า น ง่ า ย  มี น ้ า ห นั ก เ บ า  เ ค ลื่ อ น ย้ า ย ส ะ ด ว ก  ร า ค า ถู ก  เ ห ม า ะ ส้ า ห รั บ  ร ถ บ ร ร ทุ ก ท่ี ต้ อ ง ก า ร ล้ า เ ลี ย ง ขึ น ร ถ บ ร ร ทุ ก โ ด ย มี

ส่วนประกอบต่างๆ ที่ส้าคัญ ดังแสดงใ นภาพท่ี 1 

 

 
ภาพที่ 1 เครื่องล้าเลียงออ้ยตดิรถบรรทุก 
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1. ชุดโ ครงสร้างเครื่อง 

ชุ ด โ ค ร ง ส ร้ า ง เ ค ร่ื อ ง  ท้ า จ า ก เ ห ล็ ก ก ล่ อ ง  ข น า ด  1.0 นิ ว  x 2.0 นิ ว  ห น า  2.0 มิ ล ลิ เ ม ต ร  เ ชื่ อ ม ใ ห้ แ ข็ ง แ ร ง  ท้ า

ห น้ า ท่ี ใ น ก า ร รั บ น ้ า ห นั ก  แ ล ะ ส้ า ห รั บ ยึ ด ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ต่ า ง ๆ ข อ ง เ ค ร่ื อ ง  เ ช่ น  ชุ ด ต ะ ข อ แ ล ะ ท่ี ว า ง รั บ น ้ า ห นั ก อ้ อ ย ชุ ด พู เ ล ย์

สายพานและโ ซ่ส่งก้าลังเครื่องยนต์ต้นก้าลัง 

2. ชุดพูเลยส์ายพานและโ ซ่ส่งก้าลงั 

มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น ก า ร ส่ ง ก้ า ลั ง จ า ก เ ค ร่ื อ ง ย น ต์ เ ล็ ก  ส่ ง ก้ า ลั ง ผ ่ า น พู่ เ ล ย์ ส า ย พ า น  โ ด ย ค ว า ม เ ร็ ว ร อ บ อ ยู่ ท่ี ก า ร ห า

ค ว า ม เ ร็ ว ร อ บ  1 4 5 0x(3  / 1 2 )  =  3 6 2 . 5  ร อ บ ต่ อ น า ที  ส่ ง ก้ า ลั ง ไ ป ยั ง พู่ เ ล ย์ ส า ย พ า น ค รั ง ท่ี ส อ ง โ ด ย ใ ช้ ค ว า ม เ ร็ ว ร อ บ 

3 6 2 . 5x(3 / 7 )  =  1 5 5 . 3 5  ร อ บ ต่ อ น า ที  แ ล ะ ส่ ง ก้ า ลั ง โ ด ย โ ซ่ ส่ ง ก้ า ลั ง โ ด ย ค ว า ม เ ร็ ว อ ยู่ ท่ี  1 5 5 . 3 5x(3 / 7 )  =  6 6 . 5 2  ร อ บ ต่ อ

นาทีและเชื่อมตอ่กับชุดตะขอเกี่ยวท่ีท้าหน้าท่ีล้าเลียงออ้ยเข้าสูร่ถบรรทุก 

3. ชุดตะขอและที่วางรับน ้าหนักออ้ย 

ประกอบตะขอ ส้าหรับเกี่ยวและล้าเ ลีย งอ้ อย เข้าสู่ รถ บ รร ทุก โ ดยท้าจ ากเหล็กขนาดเส้ นผ่าน ศูนย์ กลาง ¾ น ิว

เ ชื่ อ ม เ ป็ น รู ป ส า ม เ ห ลี่ ย ม  ดั ง แ ส ด ง ใ น ภ า พ ท่ี  2  ท่ี แ ล ะ ท่ี ว า ง รั บ น ้ า ห นั ก อ้ อ ย โ ด ย ท้ า จ า ก เ ห ล็ ก ก ล่ อ ง ข น า ด  1.0 นิ วx 1.0 นิ ว  

หนา 2.0 มลิลเิมตร และเช่ือมตดิกับโครงสร้าง เครื่องมคีวามแนน่หนาและสามรถรับน ้าหนักไ ด้ตามท่ีก้าหนดเพื่อรองรับ

มัดอ้อยก่อนท้ากา รล้าเลียงออ้ยใ นแ ตล่ะรอบการท้างาน ดังแสดงใ นภาพท่ี 3 

4.  เครื่องยนต์ต้นก้าลัง 

เครื่องยนต์เล็ก มีขนาด 5.5 แรงมา้ ทดรอบโ ดยใชพู้เลยส์ายให้เหลอืความเร็วรอบ 66.52 รอบตอ่นาท ี 
 

 
 

           ภาพที ่2 ภาพตะขอเกี่ยวเครื่องล้าเลียงออ้ย ภาพที่ 3 ภาพท่ีวางอ้อยเครื่องล้าเลียงออ้ย 
  

2. ผลการหาประสิทธิภาพเครื่องล าเลียงอ้อยติดรถบรรทุก 

จ า ก ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง เ ค ร่ื อ ง ล้ า เ ลี ย ง อ้ อ ย ติ ด ร ถ บ ร ร ทุ ก เ ป็ น ก า ร ท ด ล อ ง ทั ง ห ม ด  2 ชุ ด  แ ต่ ล ะ ชุ ด แ บ่ ง ก า ร ล้ า เ ลี ย ง

เป็น 5 ครั ง ครั งละ 20 กิโลก รัมและ 25 กิโลก รัมโ ดยพบวา่เวลาที่ใ ชใ้ นการล้าเลียงออ้ยตดิ ขึ นบรรทุกจ ะต่างกันเล็กน้อย 

เนื่องจากค วามไม่คงท่ีของแรงดึงของเครื่องยนต์เล็ก ท้าใ ห้มีเวลาแตกตา่งกัน 

ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง ชุ ด ท่ี 1  ก า ร ล้ า เ ลี ย ง อ้ อ ย ท่ี น ้ า ห นั ก  20 กิ โ ล ก รั ม  ค รั ง ท่ี  1,2,3,4 แ ล ะ  5 ไ ด้ เ ว ล า เ ท่ า กั บ  2.42, 

2.40, 2.43, 2.67 แ ล ะ2.30 วิ น า ที ต่ อ ค รั ง, ต า ม ล้ า ดั บ  (ค่ า เ ฉ ลี่ ย  2.44 วิ น า ที ต่ อ ค รั ง)ผ ลก าร ท ดล อ งชุ ดท่ี  2 ก า ร ล้ า เ ลียง

อ้ อ ย ท่ี น ้ า ห นั ก 25 กิ โ ล ก รั ม  ค รั ง ท่ี  1,2,3, แ ล ะ  4 ไ ด้ เ ว ล า เ ท่ ากับ  2 .89, 3.01, 2 .97 แ ล ะ 3.02 วิ น า ที ต่ อ ค รั ง, ต า ม ล้าดับ 

(ค่าเฉลี่ย 3.02 วนิาทีต่อครั ง) ดังแสดงใ นตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ผ ลการทดลองหาอัตราประสิทธิภาพเครื่องล้าเลียงออ้ยตดิรถบรรทุก 

น้ าหนัก        

 

ครั้งที่ 1 ครั้งที 2 ครั้งที 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 รวม 

(วินาท)ี 

เฉลี่ย 

(วินาท)ี 

20 Kg. 2.42 2.40 2.43 2.67 2.30 12.22 2.44 

25 Kg.  2.89 3.01 2.97 3.02 - 12.06 3.02 
 

3. ผลการประเมินการใช้งานเครื่องล าเลียงอ้อยติดรถบรรทุก 

 ส รุ ป ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ข อ ง เ ค ร่ื อ ง ล้ า เ ลี ย ง อ้ อ ย ติ ด ร ถ บ ร ร ทุ ก  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ท า ง ด้ า น ก า ย ภ า พ  1 0  หั ว ข้ อ มี

ค่ า เ ฉ ลี่ ย เ ท่ า กั บ  8 3 . 5 0  เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ท า ง ด้ า น วิ ศ ว ก ร ร ม  9 หั ว ข้ อ  มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย เ ท่ า กั บ  8 3 . 0 5  

เปอร์เซ็นต์ การประเมินคุณภาพทางด้านการใชง้าน 5 หัวขอ้ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 8 5 .25  เปอ ร์เซ็นต์ และคุณภาพทางด้าน

การใช้งานมีคา่มาก ท่ีสุด ดังแสดงใ นตารางท่ี 2  
 

ตารางที่ 2 สรุปผ ลการวเิคราะห์คุณภาพเฉลี่ยทั ง 3 ด้าน 

รายการที่ประเมิน คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย (%) 

ก. ลักษณะทางดา้นกายภาพ 668 83.50% 

ข. ลักษณะทางด้านวศิวกรรม 598 83.05% 

ค. ลักษณะทางด้านการใชง้าน 341 85.00% 

รวม 1,607 83.69% 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
จากผลการทดลอง พบวา่ผลการทดลองชุ ดท่ี 1  การล้าเลียงอ้ อยท่ีน ้ าหนั ก 20 ก ิโลกรัม ค่าเฉลี่ย 2.44 วนิาที ต่ อ

ค รั ง  ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง ชุ ด ท่ี  2   ก า ร ล้ า เ ลี ย ง อ้ อ ย ท่ี น ้ า ห นั ก  2 5  กิ โ ล ก รั ม  ค่ า เ ฉ ลี่ ย  2 . 9 9  วิ น า ที ต่ อ ค รั ง เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ

ประสิทธิภาพในการล้าเลี ยงท่ีน ้าหนัก 25 กิโกรัมมปีระสิทธิภาพดีกวา่การล้าเลี ยงอ้ อยท่ีน ้าหนัก 20 กิโลกรัม (เปรียบเที ยบ

เมื่อล้าเลียงออ้ยทุกๆ 100 กิโลกรัม การล้าเลียงออ้ยท่ีน ้าหนัก 20 กิโลกรัมล้าเลียง 5 ครั ง เท่ากับ12.22 วนิาที การล้าเลียง

อ้ อ ย ท่ี น ้ า ห นั ก  2 5  กิ โ ล ก รั ม ล้ า เ ลี ย ง  4 ค รั ง  เ ท่ า กั บ  12.06 วิ น า ที ) ส รุ ป ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ เ ฉ ลี่ ย ร ว ม เ ท่ า กั บ  83.69 

เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ โ ด ย ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ท า ง ด้ า น ก า ย ภ า พ ข อ ง เ ค ร่ื อ ง ล้ า เ ลี ย ง อ้ อ ย ติ ด ร ถ บ ร ร ทุ ก  มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย เ ท่ า กั บ  83.50 

เปอร์เซ็นตก์ารประเมิ นคุณภาพทางด้านวศิวกรรม มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 83.05 เปอร์เซ็นตก์ารประเมนิคุณภาพทางด้านการใ ช้

งาน มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 85.25 เปอร์ เซ็ นต์ และ คุ ณภาพทางด้ านการใช้ งาน มี ค่ ามากที่ สุ ดการล้ าเลี ยงโ ดยใช้ เครื่ องล้ าเลี ยง

ชว่ยให้การท้างานสะดวก รวดเร็ว ลดความเมื่อยล้าของแรงงาน และใชแ้รงงานคนนอ้ยลง 
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ภาพที่ 4 แบบเครื่องยนต์ เล็กต้นก้าลัง   ภาพที่ 5 แบบเพลาบน เครื่องล้าเลียงออ้ย 

 

 
ภาพที่ 6 แบบตะขอรับน ้าหนัก เครื่องล้าเลียงออ้ย  ภาพที่ 7 แบบเหล็กฉาก ท่ีรับน ้าหนักออ้ย 

 

 
ภาพที่ 8 แบบพูเล ยเ์ครื่องล้าเลี ยงอ้อย  ภาพที่ 9 แบบสายพานเครื่องล้าเลียงออ้ย 
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ขั้นตอนการทดลองเครื่องล าเลียงอ้อยติดรถบรรทุก 
 

 
           ภาพที ่10 เปิดสวิตชเ์ครื่องล้าเลียงออ้ย  ภาพที่ 11 สตาร์ทเครื่องเพื่อเร่ิมการท้างาน 

 

 
ภาพที่ 12 น้ามัดอ้อยมาวางไ วบ้นฐานรอง       ภาพที่ 13 เมื่อเสร็จก ารท้างานใ ห้ปิดสวิตชทั์นที 
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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 

อุตสาหกรรมการผลิตใ นปัจ จุบั นมกีา รน้าโ ลหะ หลาย ช นดิ เข้าม าเ ป็ นสว่ นป ระก อ บขอ งโ คร งส ร้าง เพื่ อต้ องก า ร น้ า

ข้ อ ดี ข อ ง โ ล ห ะ แ ต่ ล ะ ช นิ ด ม า ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ สู ง สุ ด  ร อ ย ต่ อ เ ห ล็ ก ก ล้ า ค า ร์ บ อ น แ ล ะ เ ห ล็ ก ก ล้ า ไ ร้ ส นิ ม มี ป ริ ม า ร ก า ร ใ ช้

ง า น เ พิ่ ม ขึ น  ก า ร เ ชื่ อ ม เ ห ล็ ก ก ล้ า ค า ร์ บ อ น กั บ เ ห ล็ ก ก ล้ า ไ ร้ ส นิ ม มี ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ห ล า ก ห ล า ย อ ย่ า ง เ ช่ น  

อุตสาหกรรมอาหาร โ รงไ ฟฟา้ อุตสาหกรรมผลิตถังน ้า อุ ตสาหกรรมเครื่องมือแพทย ์อุตสาหกรรมการขนส่ง 

ง า น วิ จั ย นี มี จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ศึ ก ษ า อิ ท ธิ พ ล ข อ ง พ า ร า มิ เ ต อ ร์ ก า ร เ ชื่ อ ม โ ล ห ะ ต่ า ง ช นิ ด กั น ร ะ ห ว่ า ง  AISI 304 กั บ   

SS 400 โ ด ย ก ร ร ม วิ ธี ก า ร เ ชื่ อ ม ไ ฟ ฟ้ า ด้ ว ย ล ว ด เ ชื่ อ ม หุ้ ม ฟ ลั ก ซ์  (Yawata)  304 บ า ก ร่ อ ง ตั ว วี  60 อ ง ศ า  โ ด ย ก้ า ห น ด

พ า ร า มิ เ ต อ ร์ ก ร ะ แ ส ไ ฟ  90A 100A แ ล ะ  110 A แ ล ะ น้ า ไ ป ท ด ล อ ง ส ม บั ติ ท า ง ก ล  ไ ด้ แ ก่  ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร ดั ด โ ค้ ง ง อ   

ก า ร ท ด ส อ บ ค ว าม แข็ งแ บ บ วิ คเ กอ ร์ ส  ก า ร ท ด ส อ บ ก าร ต้ าน ท า นแ ร งดึ ง  น้ า ผ ล ท่ี ไ ด้จ าก การ ท ด สอ บ ม าห าค่ าเ ฉลี่ ย เ พื่อหา

กระแสไฟท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด  

ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ส รุ ป ไ ด้ ดั ง นี  จ า ก ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ พ บ ว่ า ก ร ะ แ ส ไ ฟ เ ชื่ อ ม  100 A มี ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง แ น ว เ ชื่ อ ม แ ล ะ ก า ร

ห ล อ ม ล ะ ลา ยแ ละ การ ซึม ลึกท่ี ดี ระ หว่ างชิ น ท ดส อบทั งส อ งช นดิ เ ป็ นไป อ ยา่ งส มบู ร ณ์ ก า ร ท ด ส อ บ การ ดัด โ ค้ง งอ ไ มม่ี รอย

แ ต ก ห รื อ ร อ ย ฉี ก ข า ด  แ ล ะ มี ค่ า ค ว า ม แ ข็ ง แ ล ะ ค่ า ก า ร ต้ า น ท า น แ ร ง ดึ ง ท่ี สู ง สุ ด  ซึ่ ง ใ ห้ ค่ า ค ว า ม แ ข็ ง เ ฉ ลี่ ย แ ล้ ว อ ยู่ ท่ี  191.67 

HV, ค่ากา รตา้นทานแรงดึงเฉลี่ยแลว้อยูท่ี่ 461.65 MPa  

ค าส าคัญ:  พารามิเตอร์การเชื่ อม, เหล็กกล้าไ ร้สนิมออสเตนนติคิ, 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 
 

บทน า 

อุ ตสาหกรรมการผลิ ตในปั จจุ บั นมี การน้ าโลหะหลายชนิ ดมาเป็ นส่ วนประกอบของโครงสร้ างเพื่ อต้ องการน้ าข้ อดี

ของโลหะแต่ ละชนิ ดใช้ ให้ เกิ ดประโ ยชน์ สู งสุ ด และท้ าให้ โครงสร้ างมี ความยื ดหยุ่ น สามารถรั บแรงท่ี กระท้ าที่ อยู่ ใ น ช่ วง ท่ี

ยอมรั บได้  การน้ าเอาโครงสร้ างท่ี ประกอบด้ วยโลหะต่ างชนิ ดไปใช้ งานจ้ าเป็ นอย่ างยิ่ งท่ี ต้ องมี การเชื่ อมต่ อเข้ าด้ วย กั นเพื่ อให้

เกิ ดความแข็ ง การเชื่ อมต่ อโลหะต่ างชนิ ดสามารถท้ าไ ด้ ด้ วยวิ ธี การ หลายรู ปแ บบ เช่ น การเชื่ อมวิ ธี ทางกล (Mechanical 

Joining) ก า ร ติ ด ยึ ด ด้ ว ย ก า ว  (Adhesive) ห รื อ ก า ร เ ชื่ อ ม  (Welding) เ ป็ น ต้ น  อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ใ น ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม โ ด ย ท่ั ว ไ ป

โดยเฉพาะอุ ตสาหกรรมอาหาร โรงไฟฟ้ า อุ ตสาหกรรมผลิ ตถั งน ้ า อุ ตสาหกรรมเคมี ปิ โตเลี ยม พบว่ าการเชื่ อมเป็ นวิ ธี การท่ี

ได้ รั บความนิ ยมน้ ามาใช้ ในการเชื่ อมต่ อวั สดุ ต่ างชนิ ดมากท่ี สุ ด โดยกรรมวิ ธี ในการเชื่ อมท่ี นิ ยมน้ ามาใช้ คื อการเชื่ อมควา ม

ตา้นทานแบบจุด (Resistance Spot Welding) การเชื่อมทิก (Tungstn Inert Gas) หรือการเชื่อมมกิ (Metal Inert Gas) เป็นตน้ 

อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ก า ร เ ชื่ อ ม วั ส ดุ ต่ า ง ช นิ ด กั น เ กิ ด ขึ น ไ ด้ ค่ อ น ข้ า ง ย า ก เ นื่ อ ง จ า ก วั ส ดุ ทั ง ส อ ง นั น มี คุ ณ ส ม บั ติ ท า ง ก ล  

ท า ง ก า ย ภ า พ  แ ล ะ ท า ง เ ค มี ท่ี แ ต ก ต่ า ง กั น ส่ ง ผ ล ท้ า ใ ห้ เ กิ ด ป ร า ก ฎ กา ร ณ์ ต่ า ง ๆ  ขึ น ใ น เ ว ล า ท้ า ก า ร เ ชื่ อ ม  เ ช่ น  ก า ร ข ย า ย ตั ว

เนื่ องจากความร้ อน (Thermal Expansion) ท่ี แตกต่ างกั นท้ าให้ ยากล้ าบากในการควบคุ มรู ปร่ างของชิ นงาน จุ ดหลอมเหลว 

(Melting Temperature) ท่ี แตกต่ างกั นท้ าใ ห้ ความสม่้ าเสมอใ นการหลอมละลายและการควบคุ มบ่ อหลอมเหลวท้ าไ ด้ ยาก 

และการน้าความร้อน (Thermal Conductivity) ท้าให้เมื่อรอยตอ่วัสดุตา่งชนดิเกิดการเย็นตั ว (Cooling)  

ลงสู่ อุ ณหภู มิ ห้ องท้ าให้ เกิ ดการถ่ ายเทความร้ อนท่ี แตกต่ างท้ าให้ เกิ ดการแตกร้ าวเนื่ องจากความเค้ นท่ี เกิ ดขึ นใ น

ชิ นงานได้  ด้ วยเหตุ นี การเลื อกวิ ธี การเชื่ อมจึ งต้ องพิ จารณาด้ วยความละเอี ยดเพิ่ มขึ น ในอุ ตสาหกรรมการเกษตรในประเทศ

ไ ท ย  เ ช่ น  ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ผ ลิ ต น ้ า ต า ล มี ก า ร น้ า วั ส ดุ ต่ า ง ช นิ ด เ ข้ า ม า ใ ช้ ง า น เ พิ่ ม ม า ก ขึ น เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ล ด ร า ค า ค่ า ใ ช้ จ่ า ย  

และเหตุ ผลทางด้ านการออกแบบทางวิ ศวกรรมหนึ่ งในรอยต่ อของวั สดุ ต่ างชนิ ดท่ี นิ ยมใช้  คื อ รอยต่ อระหว่ างเหล็ กคาร์ บอน

และเหล็ กกล้ าไ ร้ สนิ ม เ นื่ อง จา กต้ อ งก า รค วา ม สา ม า รถใ น กา ร ป้ องกั น กา ร เกิ ดก า รกั ดก ร่ อน ข อ งโ ลห ะที่ ใ ช้ เ มื่ อ สั ม ผ ั ส กั บ
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ผลิตภัณฑ์ของอุ ตสาหกรรมการผลิ ตน ้ าตาล แตห่ากจะใชทุ้กชิ นส่ วนเป็ นเหล็กกล้าไร้ สนิ มทั งหมดโดยเฉพะบริ เวณโครงสร้ าง

อาจเกิดความไมเ่หมาะสมในการออกแบบได้ 

ก า ร เ ชื่ อ ม ร อ ย ต่ อ ร ะ ห ว่ า ง เ ห ล็ ก ก ล้ า ค า ร์ บ อ น แ ล ะ เ ห ล็ ก ก ล้ า ไ ร้ ส นิ ม ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ผ ลิ ต น ้ า ต า ล อ า จ แ บ่ ง

อ อ ก ไ ด้  2 ก ลุ่ ม ใ ห ญ่  คื อ  ก า ร เ ชื่ อ ม ด้ ว ย ล ว ด เ ชื่ อ ม หุ้ ม ฟ ลั๊ ก ซ์ (Shielded Metal Arc Welding: SMAW) แ ล ะ ก า ร เ ชื่ อ ม อ า ร์ก

โ ลหะก๊าชคลุม (Gas Metal Arc Welding: GMAW) กระบวนการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ท่ีก้าเนดิความร้อนจากก าร

อ า ร์ ก ท่ี ไ ด้ จ า ก พ ลัง ง าน ไ ฟ ฟ้ า  จ ะ ท้ า ใ ห้ เ กิ ด ก าร ห ล อ มล ะ ลา ย ข อ งโ ลห ะ ทั งส อ ง ช นิ ดต ร ง ร อ ย ต่ อ ข อง ชิ น ง าน แ ล ะล ว ดเ ชื่ อม

หุ้ ม ฟ ลั ก ซ์ จะ ท้ าห นา้ที่ ใ น กา รเ ติ มเ นื อ โ ลห ะ ท้ า ใ ห้ มี ผ ล ต่ อโค รง สร้ า งขอ ง โ ลห ะ จ า ก อิ ท ธิ พ ลข อง พา ร ามิเ ต อ ร์ การ เ ชื่ อมอัน

เป็นผลท้าให้เกิดปรากฏก ารณต์า่ง  ๆ เหลา่นี ส่งผลโ ดยตรงตอ่การเปลี่ยนแปลงโค รงสร้าง และสมบัตทิางกล 

อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ก า ร ศึ ก ษ า ผ ล ก ร ะ ท บ เ กี่ ย ว กั บ ตั ว แ ป ร ก า ร เ ชื่ อ ม ท่ี ส่ ง ผ ล ต่ อ ส ม บั ติ ข อ ง โ ล ห ะ เ ชื่ อ ม ข อ ง ร อ ย ต่ อ

ร ะ ห ว่ า ง เ ห ล็ ก ก ล้ า ค า ร์ บ อ น แ ล ะ เ ห ล็ ก ก ล้ า ไ ร้ ส นิ ม ท่ี มี ก า ร ใ ช้ ง า น ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ผ ลิ ต น ้ า ต า ล นั น มี ก า ร น้ า ผ ล ก า ร

ท ด ส อ บ ท่ี ผ ่ า น การ น้ าเ ส นอ ใ น ป ริ มา ณน้ อย ม าก ด้ ว ย เ ห ตุ นี ห าก มกี าร ศึ กษ าเ พื่ อ หาอิ ท ธิ พ ลตั วแ ป ร การ เ ชื่ อ มต่ าง ๆ  ท่ี มี ผ ล

ต่ อ ส ม บั ติ โ ล ห ะ เ ชื่ อ ม จ ะ ท้ า ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ต่ อ ไ ป ใ น อ น า ค ต ไ ด้ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี  ค ณ ะ ผ ู้ วิ จั ย จึ ง มี

จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ก า ร เ ชื่ อ ม ด้ ว ย ล ว ด เ ชื่ อ ม หุ้ ม ฟ ลั๊ ก ซ์  ( Shielded Metal Arc Welding: SMAW) ใ น ก า ร เ ชื่ อ ม

ร อ ย ต่ อ เ ห ล็ ก ก ล้ า ไ ร้ ส นิ ม   AISI 3 0 4  กั บ เ ห ล็ ก ก ล้ า ค า ร์ บ อ น  SS 4 0 0 แ ล ะ ท้ า ก า ร ศึ ก ษ า อิ ท ธิ พ ล ตั ว แ ป ร ก า ร เ ชื่ อ ม ท่ี มี ต่ อ

สมบัตขิองรอยตอ่เพื่อเป็นประโ ยชนน์้าไ ปใ ชง้านตอ่ไป 
   

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุและอุปกรณ์ 

          1.  เครื่องทดสอบการดัดโค้งงอ (Bend Test)    

         2.  เครื่องทดสอบความแข็ง (Hardness Test)     

         3 .  เครื่องทดสอบการตา้นทานแรงดึง (Tensile Test)     

         4.  เหล็กกล้าไ ร้สนิมกลุม่ออสเตนนติคิ เกรดAISI 304  

          5 .  เหล็กกล้าคาร์บอน SS 400  

          6.  เครื่องเชื่อมไ ฟฟา้   

         7.  ลวดเชือ่มหุ้มฟลักซ์ ใ ชล้วดเชื่อมยี่ห้อ ยาวาต้า (Yawata) 304 
          

 วิธีการศกึษา 

1.ก ก า ร ว า ง แ ผ น ไ ด้ ท้ า ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ท้ า ง า น ข อ ง ง า น วิ จั ย นี ทั ง ห ม ด  ตั ง แ ต่ เ ร่ิ ม ต้ น จ น ก ร ะ ทั ง จ บ  โ ด ย มี ก า ร

ก้ าหนดการเตรี ยมการทางด้ านอุ ปกรณ์ และเคร่ื องมื อ ศึ กษาการด้ าเนิ นการเตรี ยมชื นงานวั สดุ และชิ นทดสอบ ตลอดจน 

กระบวนการทดสอบด้วยวธีิการแบบตา่ง ๆ อยา่งชัดเจน 

2.กการเตรี ยมการ  ศึ กษาสมบั ติ ทางกล การเชื่ อมโลหะต่ างชนิ ดกันระหว่ าง AISI 304 กั บ SS 400  เมื่ อได้ ศึ กษา

ข้อมูลจากทฤษฎแีล้วได้จัดเตรียมเคร่ื องจักร วัสดุและอุปกรณ์ในการทดสอบ       

           3.ก การด้าเนนิงาน 

            ในการออกแบบการทดลองต้ องค้านงึถึงชนดิของโลหะและกระแสไฟในการเชื่อมการจะท้าให้การทดลองออกมามี

คุณภาพและตรงจุดมุง่หมาย มาตรฐานของ ASTM (American Society of Testing and Materials) ในส่วนของการออกแบบนี  

ชิ นทดสอบจะมขีนาด 100×200×9 มลิลิเมตรลวดเชื่ อมยี่ห้ อ ยาวาตา้ (Yawata) 304 ท้าการบากร่องตัววใีห้ได้มุม 30 องศา 

แล้ วน้ าชิ นทดสอบมาต่ อชนกั น ท้ าการเชื่ อมในท่ าราบแนวตรงด้ วยกระแสไฟ 90A  จ้ านวน 3 ชิ น,100A จ้ านวน 3 ชิ นและ 
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110 A จ้ านวน 3 ชิ น แล้ วน้ าชิ นทดสอบไ ปท้ ากา รทดสอ บคุ ณสมบั ติ ทางกลคื อ ทดสอบการดั ดโค ้ งงอ ทดสอบคว ามแ ข็ ง 

ทดสอบการตา้นทานแรงดึง และการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค และท้าการบันทึกผลการทดสอบ 

3.1ก สร้างชิ นทดสอบ  

ในการสร้างชิ นทดสอบ โดยการทดสอบแบบท้าลายสภาพ (Destructive testing) เป็นการทดลองจากวัสดุ 2 

ชนดิ โดยด้าเนิ นการสร้างตามขั นตอนอยา่งละเอี ยดเร่ิมตั งแตข่ั นตอนการเตรียมชิ นทดสอบในการเชื่อม การปรับกระแสไฟ 

ให้ได้ตามมาตรฐานชิ นทดสอบ 
 

ตารางที่ 1 สัญลักษณ์ใชแ้ทนชิ นทดสอบ (เชน่ กระแสไฟ 90 ชิ นท่ี 1 จะ ใ ชส้ัญลักษณ์เป็น A1 เป็นต้น ) 

กระแสไฟเชื่อม 

(A) 

ชิ นทดสอบท่ี 

1 2 3 

90 A1 A2 A3 

100 B1 B2 B3 

110 C1 C2 C3 

 

3.1.1กท้ าการเชื่ อมชิ นทดสอบ โดยการน้ าชิ นทดสอบทั ง 2 ชนิ ดมาต่ อชน และท้ าการเชื่ อมด้ วยท่ า รา บ

ต่ อ ช น  โ ด ย ใ ช้ ล ว ด เ ชื่ อ ม หุ้ ม ฟลั กซ ์ลวดเชื่อ ยาวาต้า (Yawata)  304 แ ล ะ ท้ า ก า ร เ ชื่ อ ม ด้ ว ย ก ร ะ แ สไ ฟ  90 A จ้ า น ว น 3 ชิ น 

กระแสไฟ 100 A จ้ านวน 3 ชิ น กระแสไฟ 110 A จ้ านวน 3 ชิ น ซึ่ งการเชื่ อมจ ะท้ า ก า รทั บ แ นว เ ชื่ อม  จะ มี ทั งหมด 4 แน ว  

เมื่อท้าการเชื่อมเสร็จแล้ วท้าความสะอาดให้เรียบร้อย รอให้ชิ นงานเย็นตัว ดังภาพท่ี 1  

 

      
 

                      ก ) การเชื่อมประกอบชิ นทดสอบ                 ข )ก ชิ นทดสอบท่ีเชื่อมตลอดแนว                               
       

 

 

 

 

 

          

                    ค) ชิ นทดสอบท่ีเชื่อมตลอดแนวเสร็จแล้ว     ง)ก ชิ นทดสอบท่ีท้ากา รเชื่อม เสร็จแล้ว 
 

ภาพที่ 1 ล้าดับการเชื่อมชิ นทดสอบ 
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3.2dการเตรียมชิ นทดสอบสมบัตทิางกล 

3.2.1dท้ ากา รตั ดแบ่ ง ชิ น ทด สอ บ ท่ี ไ ด้ จา กกา ร เชื่ อม ท ดส อบและ เ ตรี ยม ชิ น ทด ลอ งตา มมา ต รฐา น AWS 

D1.1/D1.1M2006 โ ด ย ก า ร ค ว บ คุ ม อุ ณ ห ภู มิ ใ น ก า ร ตั ด  เ พื่ อ ไ ม่ ใ ห้ ชิ น ท ด ส อ บ ตั ว อ ย่ า ง เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ถ า น ะ ข อ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง

ภายในรอยเชื่ อม โดยการตั ดแบ่ งออกเป็ นส่ วนๆ ตั ดตามขวางแนวเชื่ อม ส้ าหรั บน้ าไปทดสอบรอยเชื่ อมด้ วยวิ ธี แบบต่ าง  ๆ 

ในท่ีนี ได้ใชเ้คร่ืองไวร์คัท (Wire Cut) ในการตัดแบ่งตังอยา่ง  
 

                       
 

   ภาพที่ 2ก ลกัษณะการตัดแบ่งชิ นทดสอบ 

 

         
 

       ภาพที่ 3 เครื่องไวร์คัท (Wire Cut) ส้าหรับตัดแบ่งชิ นทดสอบ 

3.2.2 ชิ น ท ด ส อ บ ส้ า ห รั บ ท ด ส อ บ ค ว า ม แ ข็ ง  (Hardness Testing)  ท้ า ก า ร ตั ด แ บ่ ง ชิ น ท ด ส อ บ ท่ี ไ ด้ จ า ก 

การเชื่อมทดสอบและเตรี ยมชิ นทดลองตามมาตรฐาน AWS D1.1/D1.1M2006 โดยการควบคุ มอุ ณหภูมิในการตั ด เพื่อไม่ ให้

ชิ นทดสอบตัวอยา่งไม่ เปลี่ ยนแปลงสถานะของโครงสร้างภายในรอยเชื่อม โดยการตัดแบ่งออกเป็ นส่วน ๆ ตัดตามขวางแนว

เชื่ อม ส้ าหรั บน้ าไ ปทดสอ บร อ ยเชื่ อ มด้ ว ยทดส อบค วา มแข็ ง  ใ นท่ี นี ไ ด้ ใ ช้ เครื่ องไวร์ คั ท (Wire Cut) ใ นการตั ดแบ่ งตั ง อ ย่ า ง 

แสดงในภาพประกอบ 4 
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ภาพที่ 4ก ชิ นทดสอบความแข็ง (Hardness Testing) 

 

3.2.3 ชิ นทดสอบส้ าหรั บทดสอบการต้ านทานแรงดึ ง (Tensile Test)  ท้ าการตั ดแบ่ งชิ นทดสอบท่ี ได้ จาก

การเชื่อมทดสอบและเตรี ยมชิ นทดลองตามมาตรฐาน AWS D1.1/D1.1M2006 โดยการควบคุ มอุ ณหภูมิในการตั ด เพื่อไม่ ให้

ชิ นทดสอบตัวอยา่งไม่ เปลี่ ยนแปลงสถานะของโครงสร้างภายในรอยเชื่อม โดยการตัดแบ่งออกเป็ นส่วน ๆ ตัดตามขวางแนว

เชื่อม ส้าหรับน้าไปทดสอบรอยเชื่อมด้วยทดสอบความแข็ง ในท่ีนี ได้ใชเ้คร่ืองไวร์คัท (Wire Cut) แสดงในภาพประกอบ 5 
 

 
 

ภาพที่ 5ก ขนาดกา้หนดชิ นทดสอบการตา้นทานแรงดึง 

 

3.3dการทดสอบคุณสมบัตทิางกล 

3.3.1 ก า ร ท ดสอบการดัดโค้งงอ (Face and Root Bend Test) ท ด ส อ บ ต า ม ม า ต ร ฐ า น  ASME E190 

เพื่อหาความสมบูรณ์ของแนวเชื่อม โ ดยการทดสอบจะ แบ่งออกเป็น 2 แบบ ค ือ  

1)กFace Bend Test กดดัดด้านรากแนวเชื่อม ท้าให้ด้านหนา้แนวเชื่อม (Surface) เกิดความเค้ น

ดึงเพื่อหาความเหนยีวหรือความสมบูรณ์ บริ เวณผลกระทบความร้ อน ของแนวเชื่อมทั งสองด้าน และผ ิวหนา้ของแนวเชื่อม 

2)กRoot Bend Test กดดัดด้านผิวหน้าแนวเชื่อมท าให้ด้านรากแนวเชื่อม (Root) เ กิ ด ค ว า ม

เ ค้ น ดึ ง  (Tension) เ พื่ อ ห า ค ว ามเ ห นยี วห รื อค วาม สม บูร ณ์ ด้าน การ ห ลอ มล ะลาย ลึ ก (Penetration) ข อ ง แ น วเ ชื่ อ ม ส ถ า นท่ี

ทดสอบ ณ. มหาวิทยาลัยเทคโ นโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยน์นทบุรี โดยมขีั นตอนการการทดสอบดังตอ่ไปนี  

1)ก น้าชิ นทดสอบท่ีไวคัทเสร็จ แ ล้วมาท้ากา รกัดผ ิดหนา้ของรอยเชื่อมออกทั ง 2 ด้าน     
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ภาพที่ 6 ชิ นทดสอบการโค ้งงอ (Face and Root Bend Test) 
 

2)กน้ า ชิ น ท ด ส อ บ ท่ี เ ต รี ย ม ไ ว้ ต า ม ม า ต ร ฐ า น ม า ว า ง บ น บ่ า ร อ ง รั บ ทั ง ส อ ง จุ ด  โ ด ย ใ ห้ จุ ด

กึ่งกลางของแนวเชื่อมอยู่ตรงจุดกึ่งกลางของหัวกด  
 

            
 

ภาพที่ 7 น้าชิ นทดสอบมาวางบ นบ่างรองรับ 
 

   3)กให้หัวกดเคลื่อนท่ีกดลงบนชิ นทดสอบ จนกระท่ังชิ นทดสอบโค้งงอมลีักษณะเป็นรูปตัวยู (U) 

 
 

                                 ภาพที่ 8ก หัวกดเคลื่อนท่ีกดลงบนชิ น ทดสอบ  

 

  4) ก เ ค ลื่ อ น หั ว ก ด อ อ ก จ า ก ชิ น ท ด ส อ บ แ ล้ ว น้ า ชิ น ท ด ส อ บ ก า ร ดั ด โ ค้ ง ง อ อ อ ก ม า จ า ก เ ค ร่ื อ ง

ทดสอบ 
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  5)กน้ าชิ นทดสอบท่ี ไ ด้ จากการดั ดโค้ งงอมาตรวจสอบดู ว่ าท่ี พ ื นผ ิ วด้ านนอกของชิ นท ดส อ บ

ตรงบริ เวณท่ี ดั ดโค ้ ง ซึ่ งจะเป็ นบริ เว ณท่ี รั บ ควา ม เค้ น แ รงดึ งใ น ระ หว่ าง กา รดั ดโค ้ ง ว่ ามี รอยแตกเกิ ดขึ น หรื อไม่  โ ดยก า ร

ตรวจสอบสามารถท้ าโดยการตรวจสอบด้ วยตาเปล่ า หรื ออาจใช้ กล้องท่ี มกี้ าลั งขยายไมเ่กิ น 20 เท่ า (ปกติ จะก้ าหนดให้ใช้

ตาเปล่า) ขอบเขตการยอมรั บผลการทดสอบการดั ดงองานเชื่อม (Acceptance Criteria-Bend Test)  
 

 
 

ภาพที่ 9ก ชิ นทดสอบท่ีผ่านการทอดสอบการดัดโค้งงอแล้ว 
 

3.3.2dก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม แ ข็ ง  (Hardness Testing)  จ ะ ท ด ส อ บ แ บ บ Vickers Hardness Test ท ด ส อ บ

ตามมาตรฐา น ASME E92 โ ดยก้าหนดต้าแหนง่ของจุดทด สอ บ ใ ชห้ัวกดเพชรมลีัก ษณะ เป็ นพี รามิดฐ านสี่ เห ลี่ยม ปลา ย

หัวกดท้ามุม 136 องศา ใ ชแ้รงกด 50 HV กดแชเ่ป็นเวลา 5-10 นาที โ ดยมีขั นตอนการการทดสอบดังตอ่ไปนี  
 

 
 

ภาพที่ 10ก ต้าแหนง่ของจุดทดสอบค วามแข็ง 

 

1)กน้าชิ นทดสอบความแข็งมาขัดด้วยกระดาษทรายตั งแต่ เบอร์ 600 จนถึงเบอร์ 4000 เพื่อให้ เห็น

รอยเชื่ อมทั ง 2 ฝ ั่ง ด้วยเคร่ืองขัด Buehler Grinder 
 

 
 

ภาพที่ 11ก ชิ นทดสอบความแข็ง 
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2)ก น้าชิ นทดสอบมาวางบนแท่น ของเครื่องทดสอบ และใ นขณะทดสอบจะ ตอ้งให้หัวกดอยู่

ใ นแนวศูนย์กลางของชิ นทดสอบเสมอ 

3)ก น้าหัวกด โ ดยไมใ่ ห้กระแทกหรือมกีารสั่นสะเทือนใด ๆ  จา กนั นกด Start เครื่องจะเร่ิม

กดอัตโ นมัติ โ ดยก้าหนดแรงกดจา ก 0 - 50 HV โ ดยจะกดแชเ่ป็นเวลา 10 - 15 วนิาที/จุด 
 

 
 

ภาพที่ 12ก ท้ากา รกดลงบนผิวชิ นทดสอบด้วยแรงกด จ า ก  0 - 50 HV 
 

4)ก เมื่อท้า การกดเสร็จเรียบ ร้อ ยแล้ว เครื่องทดสอบจะ สลับเป็ นกล้อง  Macro โ ดยอัตโนมัต ิ

แลว้เราจ ึงท้ากา รปรับกล้องเพื่อ ท้ากา รวัดขนาด ของรอยกดทั ง 2 มุม แลว้บันทึกผลก ารทดสอบ 
 

           
 

ภาพที่ 13ก วัดขนาดของรอยกดทั ง 2 มุม 
 

 
 

ภาพที่ 14ก ชิ นทดสอบความแข็งเสร็จเรียบ ร้อย 
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3.3.3d ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร ต้ า น ท า น แ ร ง ดึ ง (Tensile Testing)  ท้ า ก า ร ท ด ส อ บ ต า ม ม า ต ร ฐ า น  ASME E8 

เพื่อหาค่าการต้านทานแรงดึงของแต่ละกระแสไ ฟ  

1)ก ท้ากา รกัดผ ิดรอยเชื่อมด้านบนและดา่นล่างออก ใ ห้เสมอกับผิวชิ นทดสอบ 

 
 

ภาพที่ 15ก ชิ นทดสอบการตา้นทานแรงดึง (Tensile Test) 
 

2)ก ก น้ า ชิ น ท ด ส อ บ ม า ติ ด ตั ง กั บ หั ว จั บ ด้ า น บ น แ ล ะ ด้ า น ล่ า ง ข อ ง เ ค ร่ื อ ง ท ด ส อ บ แ ร ง ดึ ง  

โ ดยสอดชิ นทดสอบเข้าไปในปากกา จับแลว้ขันปากจ ับด้านบนและลา่งใ ห้แน่น 

             3)กกวั ดขนาดและป้ อนค่ าต่ าง ๆ ในโปรแกรมโดย Thickness คื อ ค่ าความหนาของชิ นทดสอบ, 

Width คื อ พ ื นท่ี หน้ าตั ดของชิ นทดสอบ, Length คื อ ความยาวของชิ นทดสอบ, Rate คื อ ความเร็ วในการทดสอบ จากนั นกด

ปุ่ม Start แล้วเคร่ืองจะท้าการยื ดชิ นทดสอบออกสม่้ าเสมอ (ปราศจากการกระแทก) อยา่งอัตโนมัต ิจนกวา่ชิ นทดสอบจะขาด  
 

                                                        
 

                       ก )ก ก ชิ นทดสอบขาดออกจ ากก ัน           ข)ก กราฟแสดงผลหลังชิ นทดสอบ 
 

ภาพที่ 16 ท้ากา รทดสอบการตา้นทานแรงดึงเสร็จเรียบร้ อย 
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4)ก ก ถอดชิ นทดสอบออกจ ากเคร่ืองทดสอบ แล้วบันทึกผลก ารทดสอบ 
 

                             กระแสไฟ 90 (A)             กระแสไฟ 100 (A)           กระแสไฟ 110 (A) 

 
 

ภาพที่ 17 ชิ นทดสอบการตา้นทานแรงดึงเรียบร้อย 
 

ผลการวิจัย 
ก า ร ศึ ก ษ า อิ ท ธิ พ ล ข อ ง พ า ร า มิ เ ต อ ร์ ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ ส ม บั ติ ท า ง ก ล แ ล ะ โ ค ร ง ส ร้ า ง จุ ล ภ า ค เ ชื่ อ ม โ ล ห ะ ต่ า ง ช นิ ด กั น

ร ะ ห ว่ า ง  AISI 304 กั บ  SS 400 เ มื่ อ ไ ด้ ท้ า ก า ร เ ชื่ อ ม โ ล ห ะ แ ล้ ว น้ า ไ ป ท ด ส อ บ ส ม บั ติ ท า ง ก ล เ ป็ น ท่ี เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว นั น  ใ น บ ท

ต่ อไปนี จะได้ กล่ าวถึ งข้ อมู ลในการทดสอบสมบั ติ ทางกลเพื่ อหาผลการดั ดโค้ งงอ ค ่ าความแข็ ง และค่ าการต้ านทานแรงดึ ง 

พร้อมทั งน้าไปตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของรอยเชื่อม  

การวเิคราะห์ผลกา รด้าเนนิการ 

การทดลองพบว่ าตั วแปรการเชื่ อมด้ วยกระแสไฟมี ผ ลต่ อสมบั ติ ของแนวเชื่ อม โ ดยชิ นทดสอบทั งหมด ภายใ ต้

เงื่ อนไขตั วแปรท่ี ก้ าหนดแล้ วน้ าค่ าท่ี ได้ มาเปรี ยบเที ยบความแตกต่ าง ท่ี ได้ ซึ่ งจากผลการทดลองพบว่ าตั วแปรการเชื่ อมด้ วย

กระแสไฟมี ผ ลต่ อ กา ร เ ชื่ อ ม ท้ าใ ห้ เกิ ดก า ร ห ล อม ล ะ ลา ย ข อ งแ น ว เ ชื่ อ มท่ี ใ ช้ ล ว ด เ ชื่ อม หุ้ ม ฟ ลั กซ ์  ลวดเชื่ อ มย่ี ห้ อ ยาว า ต้ า 

(Yawata) 304 เป็นตัวน้ากระแสไฟท้ าให้ เกิดการอาร์ กและหลอมละลายของแนวเชื่ อม เพื่อน้าไปทดสอบสมบั ติ ทางกลเพื่ อหา

ผลการดั ดโค้ งงอ ค่ าความแข็ ง และค่ าการต้ านทานแรงดึ ง พร้ อมทั งน้ าไปตรวจสอบโครงสร้ างจุ ลภาคของรอยเชื่ อม และ

กระแสไฟท่ีใชใ้นการเชื่ อมแตล่ะระดั บส่งผลตอ่แนวเชื่อมอยา่งชัดเจน 

1.ก ผ ลการทดสอบการดัดโค้งงอ (Bend Test)  

         ผ ลการทดสอบการดัดโค้งงอ (Bend Test) โ ดยมีชิ นทดสอบทดสอบอย่างละ 3 ชิ น และตรวจสอบด้วย

สายตา (Visual Inspection) ตามมาตรฐา น AWS D1.1/D1.1: M2004  
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ตารางที่ 1ก ผ ลการทดสอบการดัดโค้งงอแบบ Face Bend 

กระแสไฟ 

( A ) 

ก ารดัดโ ค้งงอแบบ Face Bend สรุปผ ล 

G/NG ชิ นท่ี 1 ชิ นท่ี 2 ชิ นท่ี 3 

90 G G G G 

100 G G G G 

110 G G G G 

*หมายเหตุ: 

G หมายถงึ ชิ นทดสอบสมบูรณ์ ผ ่านการทดสอบ 

NG หมายถงึ ชิ นทดสอบไ มส่มบูรณ์มีรอยแตก หรอื แตกหัก ไ มผ่ ่านการทดสอบ 

2 : 3 ห ม า ย ถึ ง  ใ น ชิ น ท ด ส อ บ  3 ชิ น  มี  G = 2 ชิ น  แ ล ะ  NG = 1 ชิ น  ถื อ ว่ า ชิ น ท ด ส อ บ ผ ่ า น ก า ร ท ด ส อ บ แ ล ะ  

ถ้ามีชิ นทดสอบ G =1 ชิ น และ NG = 2 ชิ น ถ ือวา่ชิ นทดสอบไ มผ่ ่านการทดสอบ 
 

จากตารางท่ี 1 พบวา่อทิธิพลของพารามิ เตอร์การเชื่อมของกระแสไฟท่ีใช ้ กระแสไฟทั ง 3 กระแส 90 A, 100A และ 

110A โดยท้ าการตรวจสอบด้ วยสายตา (Visual Inspection) ชิ นทดสอบหลั งการทดสอบดั ดโค้ งงอเป็ นรู ปตั วยู  (U) บริ เวณผ ิ ว

โค้ งบนสุ ดคื อต้ าแหน่ งแนวเชื่ อมและบริ เวณเขตท่ี ได้ รั บความร้ อนจากกระแสไฟทั ง 3 กระแสไฟ และผลการทดสอบพบว่ าชิ น

ทดสอบมคีวามสมบูรณ์ ของรอยเชื่อมไม่ เกิดรอยแตกหรือฉีกขาดได ๆ แสดงวา่รอยเชื่อมมคีวามสมบูรณ์ด ี
 

ตารางที่ 2ก ผ ลการทดสอบการดัดโค้งงอแบบ Root Bend 

กระแสไฟ 

( A ) 

การดัดโค้งงอแบบ Root Bend สรุปผ ล 

G/NG ชิ นท่ี 1 ชิ นท่ี 2 ชิ นท่ี 3 

90 G G G G 

100 G G G G 

110 G G G G 
 

จ า ก ต า ร า ง ท่ี  2 พ บ ว่ า อิ ท ธิ พ ล ข อ ง พ า ร า มิ เ ต อ ร์ ก า ร เ ชื่ อ ม ข อ ง ก ร ะ แ ส ไ ฟ ท่ี ใ ช้  ก ร ะ แ ส ไ ฟ ทั ง  3 ก ร ะ แ ส  90 

A,100Aแ ล ะ110A โ ด ย ท้ า ก าร ต ร วจส อบด้ วย สา ยต า (Visual Inspection) ชิ น ท ด ส อ บ ห ลั งก าร ท ดส อบดัด โ ค้ง งอ เ ป็ นรู ปตัว

ยู  (U) บ ริ เ ว ณ ผ ิ ว โ ค้ ง บ น สุ ด คื อ ต้ า แ ห น่ ง แ น ว เ ชื่ อ ม แ ล ะ บ ริ เ ว ณ ท่ี ไ ด้ รั บ ค ว า ม ร้ อ น จ า ก ก ร ะ แ ส ไ ฟ ทั ง  3 ก ร ะ แ ส ไ ฟ นี  แ ล ะ ผ ล

ก า ร ท ด ส อ บ พ บ ว่ า ชิ น ท ด ส อ บ มี ค ว า ม ส ม บู ร ณ์ ข อ ง ร อ ย เ ชื่ อ ม ไ ม่ เ กิ ด ร อ ย แ ต ก ห รื อ ฉี ก ข า ด ไ ด ๆ  แ ส ด ง ว่ า ร อ ย เ ชื่ อ ม มี ค ว า ม

สมบูรณ์ด ี

2.ก ผ ลการทดสอบความแข็งแบบวกิเกอร์ส ( Vickers Hardness ) 

ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม แ ข็ ง แ บ บ วิ ก เ ก อ ร์ ส  (  Vickers Hardness ) ท้ า ก า ร ท ด ส อ บ ต า ม  ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล  ASME 

E92 ด้วยแรงกด 50 kgf (HV 50) โ ดยมชีิ นทดสอบทดสอบอย่างละ 3 ชิ น  



 
 

Proceedings  
450 

 
 

แผนภูมทิี่ 1ก แผ นภูมแิท่งเปรีย บเทียบค่าเฉลี่ยผ ลรวมของค่าความแข็ง แบบวกิเกอร์ส ( Vickers Hardness ) 
 

จ า ก แ ผ น ภู มิ ท่ี  1  ผ ล ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค่ า ค ว า ม แ ข็ ง บ ริ เ ว ณ พ ื น ท่ี SS 400 พ บ ว่ า ก ร ะ แ ส ไ ฟ ท่ี เ ชื่ อ ม 100 A จ ะ ใ ห้

ค่ า ค ว า ม แ ข็ ง พ ื น ท่ี SS 400 ม า ก ท่ี สุ ด เ ฉ ลี่ ย แ ล้ ว อ ยู่ ท่ี  142.67 HV แ ล ะ ค่ า ค ว า ม แ ข็ ง ต่้ า ท่ี สุ ด คื อ ก ร ะ แ ส ไ ป  110 A โ ด ย ม ี

ค่าความแข็งเฉลี่ยแลว้อยูท่ี่ 135.33 HV 

3 .ก ผ ลการทดสอบการตา้นแรงดึง (Tensile Test)  

ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร ต้ า น แ ร ง ดึ ง  (Tensile Test) ท้ า ก า ร ท ด ส อ บ ต า ม ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล  ASME E8 ท ด ส อ บ แ ร ง ดึ ง

ใ น ทิ ศ ท า ง ต า ม ข ว า ง ข อ ง แ น ว เ ชื่ อ ม  (Transverse Tensile Test) โ ด ย มี ชิ น ท ด ส อ บ ท ด ส อ บ อ ย่ า ง ล ะ  3 ชิ น  แ ล ะ ไ ด้ ผ ล ก า ร

ทดสอบการตา้นทานแรงดึง 

4.1.3.2ก แผนภูมแิท่งเปรียบเทีย บค่าเฉลี่ยการทดสอบการตา้นทานแรงดึง  (Tensile Test) 

 
 

แผนภูมทิี่ 2ก แผ นภูมแิท่งเปรีย บเทียบค่าเฉลี่ยการตา้นทานแร งดึง  (Tensile Test) 
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จากแผนภูมิท่ี 2กผลท่ีได้จากการทดสอบเมื่ อน้ามาเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยการตา้นทานแรงดึ งจากปัจจั ยกระแสไ ฟ

เชื่ อม ที่  90 - 100 A พบว่ ากระแสไฟเชื่ อมส่ งผลต่ อค่ าความแข็ งในการต้ านทานแรงดึ งของชิ นทดสอบ พบว่ ากระแสเชื่ อม 

100 A จะให้คา่ความตา้นทานแรงดึ งสู งสุ ดเฉลี่ ยแล้วอยู่ ท่ี 461.65 MPa และกระแสเชื่อม 110 A จะให้คา่ความตา้นทานแรง

ดึงเฉลี่ยแล้วอยูท่ี่ 461.02 MPa และค่าความตา้นทานแรงดึงต่้าสุดเฉลี่ยแล้วอยู่ ท่ี 459.84 MPa ได้แก่กระแสเชื่อม 90 A 
 

สรุปผล 
จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ พ บ ว่ า ตั ว แ ป ร ก า ร เ ชื่ อ ม ด้ ว ย ก ร ะ แ ส ไ ฟ มี ผ ล ต่ อ ส ม บั ติ ข อ ง แ น ว เ ชื่ อ ม  ภ า ย ใ ต้ เ งื่ อ น ไ ข ตั ว แ ป ร ท่ี

ก้ า ห น ด แ ล้ ว น้ า ค่ า ท่ี ไ ด้ ม า เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง  ซึ่ ง ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ พ บ ว่ า ตั ว แ ป ร ก า ร เ ชื่ อ ม ด้ ว ย ก ร ะ แ ส ไ ฟ มี ผ ล ต่ อ  

การเชื่ อมท้ าใ ห้ เกิ ดการห ลอ มละลา ยข องแ นว เชื่ อมท่ี ใ ช้ ลว ดเ ชื่ อ มหุ้ มฟลั กซ ์  ลวดเชื่ อมยี่ ห้ อ ยาวาต้ า (Yawata) 316L-16  

เป็ นตั วน้ า ก ระ แ สไ ฟ ท้ า ใ ห้ เ กิ ด กา ร ห ล อ มล ะ ลา ย ข อ งแ น ว เ ชื่ อ ม และน้ าไ ป ท ดส อ บ ส ม บั ติ ท า งก ล เพื่ อ ห าผ ลก า รดั ดโ ค้ ง ง อ  

ค่ าความแข็ ง และค่ าการต้ านทานแรงดึ ง พร้ อมทั งน้ าไปตรวจสอบโครงสร้ างจุ ลภาคของรอยเชื่ อม และกระแสไฟท่ี ใช้ ในการ

เชื่ อมแต่ ละระดั บส่ งผลต่ อแนวเชื่ อมอย่ างชั ดเจน จากการผลทดสอบจึ งสรุ ปได้ ว่ ากระแ สไ ฟท่ี ดี ท่ี สุ ด คื อกระแสไฟ 100 A 

เพราะว่ าลั กษณะของแนวเชื่ อมและการหลอมละลายและการซึ มลึ กท่ี ดี ระหว่ างชิ นทดสอบทั งสองชนิ ดเป็ นไปอย่ างสมบู รณ์ 

จึ งส่ งผลต่ อการทดสอบการดั ดโค้ งงอไม่ มี รอยแตกหรื อรอยฉี กขาด และมี ค่ าความแข็ งและค่ าการต้ านทานแรงดึ งท่ี สู งสุ ด 

และเมื่ อน้ ามาเปรี ยบเที ยบกั บกระแสไฟ 90 A และ 110 A จะเห็ นได้ ว่ ากระแสไฟทั งสองไม่ เหมาะสม เพราะ กระแสไฟ 90 A 

เป็นกระแสไฟท่ีต้่าเกิ นไป จึงส่งผลให้มีคา่ความแข็งและค่าการตา้นทานแรงดึงท่ี ต่้าสุ ด ส่วนกระแสไฟ 110 A เป็นกระแสไฟสู ง

เกินไป จึงส่งผลให้มีคา่ความแข็งและค่าการตา้นทานแรงดึงท่ีต่้า  
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การใช้เตากลเีซอรีนเพื่อให้ความร้อนในกระบวนการเผาถ่านความร้อนสูง 

The using glycerin burner for high quality charcoal process 

ณรงค ์ หูชัยภูมิ1*  น้าพน พิพัฒน์ไพบ ูลย์ 1 และนิรุต อ่อนสลุง1 

Narong Huchaiyaphum1*, Namphon Pipatpaiboon1 and Nirut Onsalung1 

 

บทคัดย่อ 

 บทความ นี มีวัตถุประ สงค์ เพื่ อ น้า เส นอก าร ออก แบ บ เตา เผ าถ่า นควา มร้ อน สูง  หรือเตาอวิาเตะ โ ด ยใ ชก้ ลีเซ อ รี น

เ ป็ น เ ชื อ เ พ ลิ ง ส้ า ห รั บ ใ ห้ ค ว า ม ร้ อ น  โ ด ย ก า ร น้ า ถ่ า น ท่ี ไ ด้ จ า ก เ ต า อิ ว า เ ต ะ ท่ี ใ ช้ ก ลี เ ซ อ รี น เ ป็ น ตั ว ใ ห้ ค ว า ม ร้ อ น ม า ท้ า ก า ร

ท ด ส อ บ เ พื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ คุ ณ ภ า พ ถ่ า น ท่ี ไ ด้ จ า ก เ ต า อิ ว า เ ต ะ กั บ เ ต า ป ร ะ เ ภ ท อื่ น ๆ  ทั ง ท า ง ก า ย ภ า พ ข อ ง ถ่ า น  ค่ า ป ริ ม า ณ

ความชื นของถ่าน ค่าพลังงานความร้อนของถ่าน  เป็นต้น จา กกา รทดลองพบวา่ ลักษณะทางกา ยภาพของถ่านท่ีไ ด้ จ า ก

เ ต า อิ ว า เ ต ะ ท่ี ใ ช้ ก ลี เ ซ อ รี น เ ป็ น ตั ว ใ ห้ ค ว า ม ร้ อ น  ถ่ า น จ ะ มี สี ด้ า เ ข้ ม  มี ค ว า ม ห น า แ น่ น สู ง ม า ก  เ มื่ อ น้ า ถ่ า น ม า เ ค า ะ กั น จ ะ มี

เ สี ย ง กั ง ว า ล เ ห มื อ น โ ล ห ะ แ ล ะ ผ ิ ว ห น้ า ร อ ย หั ก มั น ว า ว ไ ม่ ติ ด มื อ  เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ ถ่ า น ท่ี ไ ด้ จ า ก เ ต า ป ร ะ เ ภ ท อื่ น แ ล ะ ค่ า

ค ว า ม ชื น ข อ ง ถ่ า น ไ ม้ ร ว ม มี ป ริ ม า ณ ค ว า ม ชื น น้ อ ย ท่ี สุ ด เ พี ย ง  2 . 4  เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  ซ ึ่ ง น้ อ ย ก ว่ า ค่ า ม า ต ร ฐ า น ถ่ า น ไ ม้ ชุ ม ช น ท่ี

ก้าหนดเอาไว้ท่ีความชื นไม่เกินร้อยละ 8  โ ดยน ้าหนัก และค่าพลังงานความร้อนของถ่านพบวา่ ถ่านท่ี ไ ด้จากเตาอิวาเต ะ  

ใ ห้ พ ลั ง ง า น ค ว า ม ร้ อ น ม า ก ท่ี สุ ด ถึ ง  18.33 MJ/kg แ ค ล อ ร่ี ต่ อ ก รั ม  ซึ่ ง ค่ า พ ลั ง ง า น ค ว า ม ร้ อ น ม า ก ก ว่ า ถ่ า น ท่ี ไ ด้ จ า ก เ ต า 

ดินเหนยีวและเตาถั ง 200 ลิตรแบบตั ง ประมาณ  10.16 เปอร์เซ็นต์ 15.28 เปอร์เซ็นต ์ตามล้าดับ 

ค าส าคัญ:  เตากลีเซอรีน, เตาอวิาเตะ, 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 
 

บทน ำ 

 ปัจจุบันการด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชนในชนบทยังยึดถือการด าเนินชีวิตแบบดั้งเดิมมีวิธีชีวิตท่ีเรียบง่าย

และพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันพัฒนาไปก้าวไกลแค่ไหนก็ตามเช่นการหุงข้าว ท าอาหารมี 

การใช้ไม้เป็นฟืนและถ่านเป็นเชื้อเพลิง โดยเพาะถ่านมีการใช้กันมากและแพร่หลายเนื่องจากการประกอบอาหารท่ีมี  

ความจ าเป็นตอ้งใชถ้่านเช่น การป้ิง ย่าง หรือเผา และการประกอบอาหารประเภทนี้ไม่เพียงแตใ่ชใ้นครัวเรือนเท่านัน้ยังมีใช้

ในร้านอาหารประเภทเนื้อย่าง ไก่ย่าง ปลาเผาเป็นต้น ซึ่งมีการใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิงหลัก และถ่านท่ีได้นัน้ได้มาจากการเผา

ซึ่งการเผาถ่านในปัจจุบันมกีารเผาหลายวิธี เชน่การเผาถ่านแบบขุดเป็นหลุมแล้วน าไมท่ี้จะเผาใส่ลงในหลุมจานัน้ก็โรยและ

ดัดด้วยแกลบ เมื่อเวลาผ่านไปข้ามคืนหรือข้ามวันจึงมาขุดดูและเก็บถ่าน วิธีนี้ท าให้ไมข้นาดเล็กเผาไหมจ้นหมด ไม่ได้ถ่าน

ไม้ตามปริมาณจริงท่ีควรจ าได้  หรือการเผาถ่านโดยการใช้ดินก่อเป็นอุโมงค์หรือโดม ยัดไม้เข้าไปภายในแล้วจุดเตาแล้ว 

ปิดอุโมงค์หรือโดม เมื่อถึงเวลาเราก็มาเก็บถ่านไมว้ิธีน้ีก็นิยมใช้ แต่ผลท่ีได้คือไมบ้างส่วนเผาไม้ไม่หมด ท าไห้ต้องเสียเวลา

ในการน ามาเผาใหมแ่ละอุโมงค์หรือโดมเมื่อถูกความร้อนบ่อย ๆ มักเกิดความเสียหายตอ้งซ่อมแซมบ่อย  

 นอกจากนี้ได้มีผู้ท่ีท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเผาถ่านเพื่อน ามาใช้ด้วยกระบวนการต่างๆ เช่น การเผาถ่าน 

โดยใช้ถังน้ ามัน 200 ลิตร มาใช้ในการเผาถ่าน [1-3] เพราะเป็นวิธีการเผาถ่านท่ีช่วยให้ได้ถ่านในปริมาณมากและเกิดความ

สูญเสียน้อย (หรือการกลายเป็นเถ้าน้อย) แต่การเผาด้วยวิธีนี้ต้องใช้เชื้อเพลิงในการเผา คือไม้ฟืนหรือเศษไม้ต่าง ๆ มาเป็น

เชื้อเพลิง เพื่อให้ความร้อนแก่ถังหรือเตาเผา ซึ่งท าให้เกิดความสูญเสียไม้ท่ีใช้ในการท าเป็นเชื้อเพลิงและการใช้ก๊าซ

ธรรมชาติมาใช้ในการเผา ซึ่งการใช้ก๊าซธรรมชาตินั้นมีราคาสูงขึ้นอีกทั้งยังเป็นการเสี่ยงต่ออันตรายอาจเกิดขึ้นได้ง่าย 

นอกจากนี้ได้มีการน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาท าถ่านชีวภาพเพื่อหาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทาง

การเกษตร คือ ชานอ้อย ล าต้นมันส าปะหลัง และกาบมะพร้าว โดยใช้มูลสัตว์เป็นตัวประสาน ในการทดลองนี้ได้ท าการ

ทดลองประกอบด้วยชุดการทดลองดังนี้ ชานออ้ยเพียงอยา่งเดียว, ชานออ้ยผสมกับกาบมะพร้าว ในอัตราส่วน 1:1:1 ถึง 4:1:1 

ชานอ้อยผสมล าต้นมันส าปะหลัง ในอัตราส่วน 1:1:1 ถึง 4:1:1 และน าวัสดุท้ังสามชนิดมาผสมกันแล้วน ามาอัดเป็นแท่ง [4] 

การศึกษาทดลองเผาถ่านจากเตาขนาดความจุ 8 ลบ.ม. จ านวน 3 เตา โดยแต่ละเตาจะเปรียบเทียบวิธีการเผาถ่าน 2 แบบ

คือแบบท้องถิ่นในสวนป่าลาดกระทิง บริษัท ไม้อัดไทย อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา กับวิธีการเผาแบบกรมป่าไม้
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ผลการทดลองพบว่าปริมาณถ่านท่ีเผาแบบท้องถิ่นเฉลี่ยต่อเตาได้ 28.96 % เทียบกับวิธีการเผาแบบกรมป่าไม้ซึ่งได้ 32.20 

% [5] นอกจากนี้ได้มีการศึกษาการท าถ่านหินอัดก้อนท่ีมีส่วนผสมของขี้เลื่อยและแกลบข้าว โดยมีขี้เลื่อยและแกลบข้าวท่ี

ย่อยด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวประสาน ตัวแปรท่ีท าการศึกษาได้แก่ชนิดและปริมาณของชีวมวล ความเข้มข้นของ

โซเดียมไฮดรอกไซด์ โดยใช้อัตราส่วนถ่านหินต่อชีวมวล คือ 90:10, 70:30 และ 50:50 โดยน้ าหนัก ความเข้มข้นของ

โซเดียมไฮดรอกไซดค์ือ 1, 3, 5 และ 7% โดยน้ าหนักต่อปริมาตร ให้ความร้อนกับของผสมชีวมวลและโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ี

อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที เมื่อน าถ่านหินอัดก้อนท่ีมีส่วนผสมของชีวมวลไปทดสอบความทน

แรงอัด พบวา่ความทนแรงอัดของถ่านหินอัดก้อนมคี่าสูงขึน้เมื่อส่วนผสมของขี้เลื่อยและแกลบข้าวเพิ่มขึน้ [6] ศูนยส์าธิตการ

ใช้ไม้สมพรสหวัฒน์ดอยอ่างขางได้ท าการก่อสร้างเตาเผาถ่านไทย-อิวาเตะ ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร 2 เตา ให้ห่างกัน

ประมาณ 4 เมตร โดยให้เตาท้ังสองอยู่ในห้องก าแพงอิฐมอญอีกชั้นหนึ่ง เพื่อใช้ความร้อนท่ีได้จากการเผ่าถ่านส าหรับอบไม้ 

ส่วนควันจากเตาเผาถ่านก็บังคับให้ควบแน่นเป็นหยดน้ ากลายเป็นน้ าส้มไม้ [7] การผลิตเผาถ่านจากเปลือกทุเรียน แล้วอัด

เป็นแท่งโดยใชก้ากตะกอนเป็นตัวประสานและศกึษาคุณสมบัติทางกล คุณสมบัตดิ้านเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน ASTM รวมท้ัง

ศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของความร้อน ผลการวิจัยพบว่า อัตราส่วนผสมระหว่างเปลือกทุเรียนกับกากตะกอนตั้งแต่ 

4:1 ถึง 7:1 สามารถอัดขึ้นรูปเป็นแท่งได้และพบว่า อัตราส่วนผสม 6:1 มีคุณสมบัติดีท่ีสุด เมื่อน าไปทดสอบคุณสมบัติด้าน

เชื้อเพลิงตามมาตรฐาน ASTM พบว่าถ่านเปลือกทุเรียนผสมกับกากตะกอนมีประสิทธิภาพในการให้ความร้อนใกล้เคียงกับ

ถ่านไม้ยูคาลิปตัส คือ 30.18% และ 29.03% ตามล าดับ โดยมีประสิทธิภาพทางความร้อนสูงกว่าถ่านไม้ยูคาลิปตัส 1.15% 

[8] การศกึษาและพัฒนาเตาเผาถ่าน เคร่ืองบดและผสมถ่าน และเคร่ืองอัดถ่าน ผลจากการศกึษาวจิัยพบว่าเตาเผาถ่านแบบ 

200 ลิตร ชนิดตั้งนั้น เผาได้ถ่านปริมาณมากท่ีสุดเมื่อเทียบกบเตาเผาชนิดอื่นๆ เคร่ืองบดและผสมถ่านในเครื่องเดียวกัน

สามารถช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนได้ดีกว่าเคร่ืองบดและเคร่ืองผสมถ่านแบบแยกเมื่อใช้ปริมาณถ่านและเวลาท่ีเท่ากัน 

โดยมีค่าเฉลี่ยของเวลาของการทดลองอยู่ท่ี 23.13 วินาทีและ 27.1 ตามล าดับ [9] การศึกษาผลของรูปทรงและขนาดรูกลวง

ต่อประสิทธิภาพการให้ความร้อน () ของถ่านอัดแท่งรูปทรงหนาตัด สามเหลี่ยมด้านเท่า (ปริซึม) สี่เหลี่ยมจัตุรัส (แท่ง

สี่เหลี่ยม) หกเหลี่ยมด้านเท่าและวงกลม โดยใชแป้งมันส าปะหลังเป็นตัว ประสาน จากการทดสอบและวิเคราะห์ความ

แปรปรวน (ANOVA) พบวา่ขนาดและรูปทรงของถ่านอดัแท่งมผีลต่ออุณหภูมิและระยะเวลาการเผาไหม้ [10] 

 ดังนัน้ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิดท่ีจะเพิ่มมูลค่าของกลีเซอรีน ซึ่งเป็นผลผลิตพลอยได้จากกระบวนผลิตไบโอดีเซล

มาเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการเผาถ่านความร้อนสูงยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของกลีเซอรีนด้วย เนื่องจากกลีเซอรีนเป็นของ

เหลอืทิง้จากการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งกลีเซอรีนมีราคาท่ีไม่แพงมากนักและเพื่อลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเป็นการใช้พลังงานทดแทนส าหรับการเผาถ่าน โดยปัจจุบันการเผาถ่านมีหลายวิธีด้วยกัน เช่น 

ใชฟ้ืน ใชแ้กลบ ใชก้๊าซหุงตม้ ดังท่ีกล่าวข้างตน้  แตเ่ตาเผาถ่านท่ีมคีวามร้อนสูงนัน้ต้องใชพ้ลังงานสูงและความร้อนสูงและ

การน าเอาชุดเตาเผาท่ีใชก้ลีเซอรีนเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหมเ้ข้าไปใชใ้นกระบวนการเผาถ่านความร้อนสูงส าหรับแทนการ

ใช้ก๊าซแอลพีจี (LPG) เพื่อช่วยในการลดต้นทุนการผลิตด้านเชื้อเพลิงลงได้ เพราะราคาก๊าซแอลพีจีกับกลีเซอรีนน้ันเมื่อ

เปรียบเทียบราคาตอ่หน่วยกลีเซอรีนจะมีราคาถูกกวา่ก๊าซแอลพจีี 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การออกแบบเตาความร้อนสูง 

ใ น ก า ร ส ร้ า ง เ ต า เ ผ า ถ่ า น ค ว า ม ร้ อ น สู ง  ใ น ค รั ง นี ผ ู้ ด้ า เ นิ น ก า ร วิ จั ย มี เ ป้ า ห ม า ย ท่ี จ ะ ใ ห้ เ ต า เ ผ า ถ่ า น ค ว า ม ร้ อ น สู ง ท่ี

สร้างนี มีประสิท ธิภา พ ท่ีดี ท่ีสุด จึงมคีวามจ้า เป็นอ ยา่ง ยิ่ง ท่ีจะต้ องใ ชว้ั สดุ ท่ีมีคุ ณภา พในกา ร น้าไ ป สร้ าง เตา เผ าถ่า น ค ว า ม

ร้ อ น สู ง โ ด ย ไ ด้ อ อ ก แ บ บ เ ต าที่ ใ ช้ ใ นก าร ท ด ล อ งดั ง แส ด งใ น ภา พ ท่ี  1 ( ก )  เ ป็ น ลั ก ษ ณ ะ ก า ร อ อ กแ บ บ เ ต าเ ผ าถ่ าน ค วา ม ร้อน

สูงแบบ 3 มติ ิด้วยโ ปรแกรมคอมพิวเตอร์ จา กนั นท้ากา รก่อสร้างตามท่ีออกแบบไ วด้ังแสดงในภาพท่ี 1 (ข) 

 

                       
 

(ก) แบบ 3D ของเตาเผ าถ่านความร้อนสูง                       (ข) เตาท่ีสร้างส้าหรับทดสอบ 
 

ภาพที่ 1 แสดงเตาท่ีออกแบบแ ละสร้างส้าหรับการวจิัย 
 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการศกึษาทดลอง 

 วั สดุ ท่ี ใช้ ในการสร้ างเตาประกอบด้ วย ปู นซี เมนต์ ทนความร้ อน ทรายก่ อสร้ าง อิ ฐทนความร้ อน อิ ฐแดง ในส่ วน

อุ ปกรณ์ ท่ี ใช้ ในการหาค่ าความชื นของถ่าน ประกอบด้ วย ตู้ อบไล่ ความชื น เคร่ื องชั่ งน ้ าหนั กแบบดิ จิ ตอล ในส่ วนอุ ปกรณ์ ท่ี

ใ ช้ ห า ค่ า พ ลั ง ง า น ค ว า ม ร้ อ น ข อ ง ถ่ า น  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  เ ค ร่ื อ ง บ อ ม บ์ แ ค ล ล อ ร่ี มิ เ ต อ ร์  น า ฬิ ก า จั บ เ ว ล า  เ ค ร่ื อ ง วั ด อุ ณ ห ภู มิ   

เคร่ืองชั่งน ้าหนักแบบดิจิตอล  

วิธีการเผาถ่านในเตาความร้อนสูง 

ใ นกระบวนก ารเผ าถ่านจา กเตาอิวาเตะเร่ิมจา กกา รจัดเตรียมไม้ติ วท่ีจะน้าไปเผ าโ ดยตัดไม ้ยาว 50 เซนติเมตร 

จ า ก นั น น้ า ไ ม้ ท่ี ตั ด เ ส ร็ จ แ ล้ ว ไ ป ชั่ ง น ้ า ห นั ก เ พื่ อ เ ต รี ย ม บ ร ร จุ เ ข้ า เ ต า  เ มื่ อ บ ร ร จุ ไ ม้ เ ข้ า เ ต า  โ ด ย เ รี ย ง ไ ม้ ใ น แ น ว ตั ง แ ล ะ ใ ห้ ไ ม้ ท่ี

ข น า ด เ ล็ ก สุ ดอ ยู่ ด้า นใน สุ ดข อง เ ต าเ ผ าต าม ล้ าดั บข น าดข อ งไ ม้ อ อ กมา เ ร่ื อย ๆ จน เ ต็ มเ ต า  ดั ง แ ส ด ง ใ น ภ าพ ท่ี 2 ( ก )  จ า ก นั น

เตรียมกลีเซอรีนเพื่อใ ชเ้ ป็น เชื อเพลิงในการ เผ าถ่าน  ภาพท่ี 2 (ข) ท้ากา รจดบันทึกน ้าหนักไ มฟ้ืนท่ีให้ความร้อ น อุณหภูมิ

ด้ า น ใ น เ ต า  แ ล ะ อุ ณ ห ภู มิ ท่ี ป ล่ อ ง ค วั น ทุ ก  ๆ  3 0  น า ที  แ ล ะ ใ ห้ ค ว า ม ร้ อ น กั บ ไ ม้ ด้ า น ใ น เ ต า ไ ป เ ร่ื อ ย ๆ  โ ด ย ค ว า ม คุ ม อุ ณ ห ภูมิ

ด้ า น ใ น เ ต า ใ ห้ เ พิ่ ม ขึ น ไ ม่ ใ ห้ เ กิ น  1 5  -  2 0  อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส ต่ อ ชั่ ว โ ม ง  ภ า พ ท่ี  2 ( ค )  เ มื่ อ อุ ณ ห ภู มิ ภ า ย ใ น เ ต า ถึ ง  3 7 0  อ ง ศ า

เ ซ ล เ ซี ย ส  ห ยุ ด ใ ห้ เ ชื อ เ พ ลิ ง กั บ ไ ม้ ด้ า น ใ น เ ต า  พ ร้ อ ม ทั ง เ ปิ ด ห น้ า เ ต า ป ร ะ ม า ณ  7 0  เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ ข อ ง ป า ก เ ต า ทั ง ห ม ด   

เ พื่ อ อ า ก า ศ ใ ห้ เ ข้ า ไ ป ใ น ตั ว เ ต า ใ ห้ ม า ก ขึ น  แ ล้ ว ป ล่ อ ย ใ ห้ อุ ณ ห ภู มิ ด้ า น ใ น เ ต า เ พิ่ ม ขึ น เ ร่ื อ ย  ๆ  จ น ก ร ะ ท่ั ง อุ ณ ห ภู มิ ค ง ท่ี แ ล ะ 

มแีนวโนม้ลดลง 5 - 10 องศาเซลเซี ยสให้ ท้าการเปิดหนา้เตาออกทั งหมด เพื่อนให้อากาศเข้าไปในตั วเตาให้มากขึ นอี กครั ง  

ดั ง ภ า พ ท่ี  2 ( ง )  เ มื่ อ อุ ณ ห ภู มิ ใ น เ ต า เ พิ่ ม ขึ น จ น ก ร ะ ทั ง ค ง ท่ี แ ล ะ มี แ น ว โ น้ ม ท่ี ล ด ล ง ป ร ะ ม า ณ  5  -  1 0  อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส   

ใ ห้ ท้ า ก า ร ปิ ด ป า ก เ ต า แ ล ะ ป ล่ อ ง ค วั น ใ ห้ ส นิ ท  เ พื่ อ ไ ม่ ใ ห้ อ า ก า ศ เ ข้ า ไ ป ใ น ตั ว เ ต า  แ ล ะ เ พื่ อ ห ยุ ด ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ผ า ถ่ า น  ร อ ใ ห้

ถ่านเย็นตัว 1 สัปดาห ์แล้วน้าถ่านออกจ ากเตา เสร็จแล้วน้าถ่านท่ีได้ไปช่ังน ้าหนัก 
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   (ก)                                        (ข)                                         (ค)                           (ง) 

 

ภาพที ่2 แสดงขั นตอนการด้าเนนิงาน (ก) การเรียงไ มฟ้ืนใ นเตา (ข) เตากลีเซอรีน  

(ค) การจุดเตา (ง) เคร่ืองวัดอุณหภูมิ 

 

ผลการศึกษา 

ผลเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของถ่านที่ได้จากเตา 3 แบบ  

จ า ก ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ลั ก ษ ณ ะ ท า ง ก า ย ภ า พ ข อ ง ถ่ า น ท่ี ไ ด้ จ า ก เ ต า เ ผ า ถ่ า น ค ว า ม ร้ อ น สู ง อิ ว า เ ต ะ  เ ต า ดิ น เ ห นี ย ว 

แ ล ะ เ ต า  2 0 0  ลิ ต ร  แ บ บ ตั ง  ดั ง แ ส ด ง ใ น ภ า พ ท่ี  3 พ บ ว่ า ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ถ่ า น ท่ี ไ ด้ จา ก เ ต า เ ผ า ถ่า น ค ว าม ร้ อ น สู ง  มี สี ด้ า เ ข้ ม  มี

ค ว า ม มั น ว า ว  สั ม ผ ั ส แ ล้ ว ผ ง ถ่ าน ติ ด มื อ น้ อ ย มา ก  ส่ ว น ถ่ า น ท่ี ไ ด้ จ า ก เ ต า ดิน เ ห นี ย ว มี สี ด้ าอ ม แ ด ง ไ ม่ มี ค ว า ม มั น ว า ว  สั ม ผ ั ส

แ ล้ ว ผ ง ถ่ าน เ ป้ื อ นมือ เ มื่อ เ ป รี ย บ เ ที ยบก ั บ ถ่าน ท่ี ไ ด้ จา ก เ ต าเ ผ าถ่ าน คว าม ร้ อ นสู ง แ ล ะ ถ่ า น ท่ี ไ ด้จ ากเ ต า ถัง 2 0 0  ลิ ต ร  แ บ บ

ตั ง พบวา่ผ ิวของถ่านมเีถ้าติดอยู่ท่ีถ่านเป็นจ้านวนมากไ มม่คีวามมันวาวสัมผั สแลว้มผี งถ่านและเถ้าเป็นอยา่งมาก 

 

       
                           (ก)                                          (ข)                                         (ค) 

 

ภาพที่ 3 ถ่านท่ีได้จากก ารเผาจากเตาแต่ละประเภท (ก)  ถ่านท่ีได้จากเตาเผาถ่านความร้อนสูงอวิาเตะ 

(ข) ถ่านท่ีได้จากเตาดินเหนยีว (ค) ถ่านท่ีได้จากเตาถัง 200 ลิตรแบบตั ง 
 

ผลการทดลองเวลาและอุณหภูมทิี่ใช้เผาถ่านในเตาทั้ง 3 แบบ 

ผ ลการทดส อ บก า ร เผ าถ่ า นใ น เต า เผ าถ่ า นค วา ม ร้ อน สู ง เตาดิ นเหนี ย ว และเตาถั ง 200 ลิ ตร แบบตั ง ก็ พบ ว่ า 

ระยะเวลาท่ี ใ ช้ ใ นการเผ าถ่ านใ น เตา เผ าถ่ าน ควา มร้ อนสู ง ใ ช้ เวลาใ นการเผ าถ่ านนานท่ี สุ ด โ ดยใช้ เวลาใ นการเผ าถ่ า น ถึ ง  

67 ชั่ วโมง เตาดิ นใช้ เวลาใ นการเผ าถ่ านไป 63 .30 ชั่ วโมง และเตาถั ง 200 ลิ ตร แบบตั ง ใ ช้ เวลาใ นการเผ าถ่ านไป 16.30 

ชั่ วโมง เนื่ องจากเตาแต่ ละแบบบรรจุ ไม้ เข้ าเตาปริ มาณไม่ เท่ ากั น และลั กษณะของเตาก็ มี ค วามแตกตางกั น จึ งไม่ สามารถ

บรรจุ ไม้ ในปริ มาณท่ี เท่ ากันได้  จึ งท้ าให้ ใช้ เวลาในการท้ าให้ ไม้ กลายเป็ นถ่านไมเ่ท่ ากัน  ทั งนี อุ ณหภู มิ ภายในสูงสุ ดก่อนการ

ปิ ดเตาขอ ง เ ต า เผ า ถ่ า นค ว าม ร้ อ นสู ง ก็ มี อุ ณหภู มิ ท่ี สู ก กว่ า เ ตาดิ น เ ห นี ย ว และเตาถั ง 200 ลิ ตร โ ดยอุ ณหภู มิ สู งสุ ด ข อ ง

เตาเผาถ่านความร้อนสู ง อยูท่ี่ 986 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของเตาดิ นเหนี ยว 510.5 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิของเตา

ถั ง 200 ลิ ตร แบบตั งอยู่ ท่ี  3 8 1.5  องศาเซล เซี ยส เนื่ องจากวิ ธี กา ร เผ า ท่ี แ ตก ต่ า งกั น และวั สดุ ท่ี ใ ช้ ท้ า เ ต าก็ แ ต กต่ า ง กั น  
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โดยเตาเผาถ่านความร้อนสูง นั นมกีารควบคุมการเปิดหนา้เตา เพื่อควบคุมอากาศท่ีจะเข้าไปท้าปฏกิิริยากั บไมใ้ห้กลายเป็ น

ถ่านและมกีารเพิ่ มอุณหภูมิ ภายในเตาโดยการเปิดหน้ าเตาให้ กว้ างขึ นส่ วนเตาดิ นไมม่กีารควบคุ มปริ มาณอากาศท่ี เข้ าไ ปใ น

ตั วเตา จึ งท้ าให้ ไม่ สามารถเพิ่ มอุ ณหภู มิ ภายใ นเตาได้  และเตาถั ง 200 ลิ ตร ก ็ ไม่ มี การควบคุ มปริ มาณอากาศเข้ าไปใ นตั ว

เตา และความร้อนท่ีถ่ายเทออกทางปล่องควันก็ออกได้เร็ ว จึงท้าให้ความร้อนภายในเตาไมสู่งมาก 
 

ผลการทดลองการหาค่าความช้ืนของถ่านที่ได้จากเตาทั้ง 3 แบบ 
 

 
ภาพที่ 4 แสดง เปอร์เซ็นต์ปริมา ณความชื นเฉลี่ยของถ่านจากเตาเผ าแต่ละประเภท 

 

การหาค่าความชื น โ ดยหลักกา รแลว้สามารถท้าโดยน้าวัตถุดิบท่ีต้องการหาความชื น มาชั่งน ้าหนักแลว้บัน ทึ ก

ค่าไ วเ้ป็น มวลวัตถุเร่ิมตน้ จา กนั นจึงน้ามาอบใ นตู้อบท่ีอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 72 ชั่วโ มง จนกระท่ัง

น ้ า ห นั ก ไ ม่ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง จ า ก นั น บั น ทึ ก ค่ า ไ ว้ เ ป็ น ม ว ล วั ต ถุ ท่ี แ ห้ ง  จ า ก ภ า พ ท่ี  4 แ ผ น ภู มิ แ ส ด ง เ ฉ ลี่ ย เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ ป ริ ม า ณ

ความชื นของถ่านจา กเตาเผาแต่ละประเภทrพบวา่ปริมาณความช ืนของถ่านท่ีได้จาก เตาเผ าถ่านความรอ้นสูง มปีริมาณ

ความชื นนอ้ยท่ีสุดอยู่ ท่ี 3 .109 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความชื นนอ้ยกว่าถ่าน ท่ีได้จาก เตาดิ นเ หนี ยวถึง 15.35 5  เปอร์เซ็นต์ และ

มปีริมาณความช ืนนอ้ยกว่าถ่านท่ีได้จาก เตาถัง 200 แบบตั ง ประมาณ  28 .904 เปอร์เซ็นต์ 

ผลการทดลองการหาค่าพลังงานความร้อนสะสม 

ถ่ า น ท่ี เ ผ า จ า ก เ ต า แ ต่ ล ะ ช นิ ด มี พ ลั ง ง า น ส ะ ส ม อ ยู่ ใ น รู ป ข อ ง พ ลั ง ง า น เ ค มี  ซึ่ ง เ ร า ไ ม่ ส า ม า ร ถ ม อ ง เ ห็ น ไ ด้ แ ต่ เ ร า

สามารถค้านวณหาค่าพลังงานท่ีสะสม อยู่ในถ่า น เ หลา่นั นได้ใน รูปข องพ ลังงานค วาม ร้อ น ซึ่งท้าไ ด้โดยน้าถ่านที่ตอ้ ง ก า ร

ห า พ ลั ง ง า น ม า ใ ช้ เ ป็ น เ ชื อ เ พ ลิ ง ใ น ก า ร ต้ ม น ้ า พ ลั ง ง า น เ ค มี ท่ี ส ะ ส ม อ ยู่ ใ น ถ่ า น จ ะ เ ป ลี่ ย น รู ป ม า เ ป็ น พ ลั ง ง า น ค ว า ม ร้ อ น แ ล้ ว

ถ่ า ย เ ท ไ ป ใ น น ้ า มี อุ ณ ห ภู มิ สู ง ขึ น  ด้ ว ย เ ห ตุ นี เ อ ง เ ร า จึ ง ค้ า น ว ณ ห า ค่ า พ ลั ง ง า น ค ว าม ร้ อ น ท่ี ท้ า ใ ห้ อุ ณ ห ภู มิ ขอ ง น ้ า สู ง ขึ น แ ทน

พลังงานเคมีท่ีสะสมอยูใ่ นถ่าน 
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ภาพที่ 5 กราฟแสดงค่าพลังงานความร้อนเฉลี่ยของถ่านท่ีได้จากเตาแต่ละประเภท 

 

เ ค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใ ช้ วั ด ค่ า พ ลัง ง าน ค วา มร้ อ น จ าก ถ่า นเ ร า เ รี ย ก ว่ า บ อ ม บ์ แ ค ล อ ริ มิ เ ต อ ร์  (Bomb-Calorimeter) บ อ ม บ์

แ ค ล อ ริ มิ เ ต อ ร์  เ ป็ น ภ า ช น ะ ปิ ด ส นิ ท  มี เ ท อ ร์ ม อ มิ เ ต อ ร์ วั ด อุ ณ ห ภู มิ ภ า ย ใ น  ถ่ า น จ ะ ถู ก บ ด บ ร ร จุ ไ ว้ ใ น ภ า ช น ะ ท่ี มี ก๊ า ซ

อ อ ก ซิ เ จ น หุ้ ม ด้ ว ย ถั ง น ้ า  ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า จุ ด ไ ฟ เ ผ า ถ่ า น แ ล ะ วั ด อุ ณ ห ภู มิ ข อ ง น ้ า ท่ี เ พิ่ ม ขึ น  จ า ก รู ป ท่ี  5 แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง พ ลั ง ง า น

ความร้อนถ่านท่ีได้จาก เตาแตล่ะประเภท จา กกา รทดสอบจะ เห็นได้วา่ถ่านที่ไ ด้จากเตาเผาถ ่ านความร้อนสูงให้พลั ง ง า น

ค ว า ม ร้ อ น ม า ก ท่ี สุ ด ถึ ง  18.33 MJ/kg ม า ก ก ว่ า ถ่ า น ท่ี ไ ด้ จ าก เ ต าดิ น เ ห นี ย ว ถึง  1.86 MJ/kg ห รื อ  11.31 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  แ ล ะ ใ ห้

พลังงานความร้อนมากเตาถึง 200 ลิตร แบบตั งถึง 2.8 MJ/kg หรือ 18.04 เปอร์เซ็นต ์

ผลการทดสอบอัตราการระเหยของน้ า 

ใ น ก า ร วั ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ท า ง ค ว า ม ร้ อ น ข อ ง ถ่ า น ท่ี เ ผ า จ า ก เ ต า ต่ า ง ๆ ทั ง  3 แ บ บ จ ะ ท้ า ก า ร ท ด ส อ บ โ ด ย น้ า ถ่ า น ม า

เป็นเชื อเพลงิส้าหรับตม้ น ้า จา กรูปท่ี 6 แสดงให้เห็นถึงอุณหภูมขิองน ้าเมื่อใชถ้่านจาก เตาแตล่ะช นดิเ ป็น เชื อ เพลิ ง ใ น ก า ร

ใ ห้ ค ว า ม ร้ อ น กั บ น ้ า เ ป็ น ร ะ ย ะ เ ว ล า  1 ชั่ ว โ ม ง  อุ ณ ห ภู มิ ข อ ง น ้ า ท่ี ใ ช้ ถ่ า น จ าก เ ต า เ ผ า ถ่า น ค ว าม ร้ อ น สู ง อิ ว าเ ต ะ เ ป็ น เ ชื อ เ พ ลิง

ใ นการให้ความร้อ นนั นมี อุณห ภูมิ ขอ งน ้า สูงก วา่ น ้า ท่ีใช้ ถ่านจ าก เตา ดิน เ หนี ยว และ ถ่านจ าก เตา ถัง 200 ลิตร แบบตั ง เ ป็ น

เ ชื อ เ พ ลิ ง ก ล่ า ว คื อ  อั ต ร า ก า ร ร ะเ ห ยข อง น ้ า 1 ลิ ต ร  เ มื่ อ ใ ช้ ถ่ า น จา ก เ ตา เ ผ าถ่า นคว าม ร้ อ นสู ง อิ ว าเ ตะ  เ ต า ดิ น เ ห นี ย ว  แ ล ะ

เ ต า ถั ง  200 ลิ ต ร แ บ บ ตั ง   ม า ต้ ม น ้ า เ ป็ น เ ว ล า  1 ชั่ ว โ ม ง  พ บ ว่ า  ถ่ า น ท่ี ไ ด้ จ า ก เ ต า เ ผ า ถ่ า น ค ว า ม ร้ อ น สู ง อิ ว า เ ต ะ ท้ า ใ ห้ น ้ า

ร ะ เ ห ย อ อ ก ไ ป ม า ก ถึ ง  679 ก รั ม ต่ อ ชั่ ว โ ม ง  ซึ่ ง ท้ า ใ ห้ น ้ า ร ะ เ ห ย ม า ก ก ว่ า น ้ า ท่ี ใ ช้ ถ่ า น จ า ก เ ต า ดิ น เ ห นี ย ว  19.88 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  

และมากก วา่ถ่านจา กเตาถัง 200 ลิตร แบบตั งเป็น 52.57 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ 
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ภาพที่ 6 กราฟแสดงอุณหภูมิของน ้าเมื่อใชถ้่านจาก เตาแตล่ะชนิดเป็นเชื อ เพลงิ 

วิจารณ์และสรุปผล 

จ า ก ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ส ร้ า ง เ ต า เ ผ า ถ่ า น ค ว า ม ร้ อ น สู ง เ พื่ อ น้ า ถ่ า น ท่ี ไ ด้ ม า เ ป รี ย บ เ ที ย บ คุ ณ ภ า พ ตั ง แ ต่  ลั ก ษ ณ ะ

ทางกา ยภาพของถ่าน ค่าพลังงานความร้อนของถ่าน การ ถ่ายเทความร้อนของถ่าน และปริมาณความช ืนของถ่าน โ ดย

ก า ร น้ า ถ่ า น ท่ี ไ ด้ จ า ก เ ต า เ ผ า ถ่ า น ค ว า ม ร้ อ น สู ง เ ต า ดิ น เ ห นี ย ว  แ ล ะ เ ต า ถั ง  200 ลิ ต ร  ม า เ ป รี ย บ เ ที ย บ คุ ณ ภ า พ กั น  โ ด ย

ลั ก ษ ณ ะ ท า ง ก า ย ภ าพ ข อง ถ่ าน ท่ี ไ ด้ จา ก เ ต าแ ต่ ละ ป ร ะเ ภ ท  พ บ ว่ า ถ่ า น ท่ี ไ ด้ จ าก เ ต าเ ผ าถ่ าน ค วา ม ร้ อ นสู ง อิ ว าเ ต ะ จะ มสีีด้า

ส นิ ท  มี ค ว า ม มั น ว า ว  ไ ม่ มี เ ถ้ า ติ ด ม า กั บ ถ่ า น  สั ม ผ ั ส แ ล้ ว ผ ง ถ่ า น ติ ด มื อ น้ อ ย ม า ก  เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ถ่ า น ท่ี ไ ด้ จ า ก เ ต า แ ต่ ล ะ

ป ร ะ เ ภ ท  พ บ ว่ า ถ่ า น ท่ี ไ ด้ จ า ก เ ต า เ ผ า ถ่ า น ค ว า ม ร้ อ น สู ง อิ ว า เ ต ะ นั น   ใ ห้ พ ลั ง ง า น ค ว า ม ร้ อ น ม า ก ท่ี สุ ด เ ท่ า กั บ  18.33 MJ/kg 

ซึ่ ง ม า ก ก ว่ า ถ่ า น ท่ี ไ ด้ จ า ก เ ต า ดิ น เ ห นี ย ว  1.86 MJ/kg ห รื อ 11.31 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  แ ล ะ ใ ห้ พ ลั ง ง า น ค ว า ม ร้ อ น ม า ก ก ว่ า เ ต า   

200 ลิ ต ร แ บ บ ตั ง  2.8 MJ/kg ห รื อ  18.04 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  ใ น ส่ ว น ข อ ง ป ริ ม า ณ ค ว า ม ชื น ข อ ง ถ่ า น ท่ี ไ ด้ จ า ก เ ต า เ ผ า ถ่ า น ค ว า ม

ร้ อ น สู ง อิ ว า เ ต ะ มี ป ริ ม า ณ ค ว า ม ชื น น้ อ ย ท่ี สุ ด อ ยู่ ท่ี  3.11 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  ซึ่ ง มี ค ว า ม ชื น น้ อ ย ก ว่ า ถ่ า น ท่ี ไ ด้ จ า ก เ ต า ดิ น เ ห นี ย ว

ป ร ะ ม า ณ  15.36 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ แ ล ะ มี ป ริ ม า ณ ค ว า ม ชื น น้ อ ย ก ว่ า ถ่ า น ท่ี ไ ด้ จ า ก เ ต า ถั ง  200 ลิ ต ร แ บ บ ตั ง  28.90 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์  

แสดงวา่ถ่านจา กเตาเผาถ ่านความร้อนสูงอวิาเตะสามารถใ ห้ความร้อนสูงกวา่ถ่านจากเตาแบบอื่น  ๆ เมื่อทดสอบตม้น ้ า

ปริมาณ 1 ลิตรใ น 1 ชั่วโ มง พบวา่ ถ่านท่ีได้จากเตาเผาถ ่านความร้อนสูงอวิาเตะสามารถท้าใ ห้น ้าระเหยออกไปมาก ท่ี สุ ด

ประมาณ  19.88 เปอร์เซ็นต์ และ 52.57 เปอร์เซ็นต ์ เมื่อเทียบกับการต้มด้วยถ่านท่ีได้จาก เตาดินเหนี่ยวและ เตาถัง 200 

ลิตรแบบตั งตามล้าดับ 

กิตติกรรมประกาศ 
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การศึกษาเปรียบเทียบผลของอัตราส่วนผสมท่ีส่งผลต่อคุณสมบัติทางกลด้านแรงดึงของ

แนวเชื่อมท่ีอัตราส่วนผสมระหว่างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับก๊าซอาร์กอนต่างกันด้วย

กระบวนการเชื่อมมิก 

A comparative study of the mixing ratio effects towards mechanical 

properties of the tensile between carbon dioxide and argon through the mig 

welding. 

ธว ัชชัย  ไชยลังก าร1* พิบูลย ์ เครือค้าอา้ย1  และ จ้ารัส ท าค้าวัง1 

Tawatchai Chailungkarn1*, Phiboon Kruekumary1 and Chamrat Thakhamwang1 

บทคัดย่อ 

 ก า ร ศึ ก ษ า เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผ ล ข อ ง อั ต ร า ส่ ว น ผ ส ม ท่ี ส่ ง ผ ล ต่ อ คุ ณ ส ม บั ติ ท า ง ก ล ด้ า น แ ร ง ดึ ง ข อ ง แ น ว เ ชื่ อ ม ท่ี อั ต ร า

ส่วนผสมระหวา่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กั บก๊าซอาร์กอนตา่งกั นด้วยกระบวนการเชื่ อมมกิ ในการออกแบบการทดลองได้

ออกแบบการทดลอง 7 แบบการทดลอง โดยใชอ้ัตราส่วนผสมของก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ กับก๊าซอาร์กอนในอัตราส่ วนท่ี

ก้ าหนดคื อ 100:0, 8 0:20, 60:40, 5 0:5 0, 40:60, 20:8 0 และ 0:100 ตามล้ าดั บ ใ นการเชื่ อมชิ นงานทดล องจะ ท้ า ก า ร

ควบคุ มตั วแปรท่ี ใช้ ในการเชื่ อมดั งนี คือ กระแสไฟเชื่ อม 140 แอมป์ แรงดั นท่ี ใช้ ในการเชื่ อม 20 โวลต์ ความเร็ วในการเชื่อม 

2 5 . 4 เ ซ น ติ เ ม ต ร ต่ อ น า ที มุ ม เ ชื่ อ ม ใ ห้ ท้ า มุ ม  9 0  อ ง ศ า  อั ต ร า ก า ร ไ ห ล ข อ ง ก๊ า ซ ป ก ค ลุ ม ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร เ ชื่ อ ม  10 ลิ ต ร ต่ อ น า ที  

และความเร็ วในการป้ อนลวดเชื่ อมคงท่ี  โดยจะท้ าการเชื่ อมชิ นงานทดลองตามอั ตราส่ วนผสมท่ี ได้ก้ าหนดไว้ อย่ างละ 5 ชิ น 

จากนั นน้าชิ นงานไปท้าชิ นงานทดสอบตามมาตรฐานเพื่ อท้าการทดสอบคุณสมบัตทิางกลด้านแรงดึ ง 

 ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ คุ ณ ส ม บั ติ ท า ง ก ล ด้ า น แ ร ง ดึ ง  พ บ ว่ า  ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ท่ี ดี ท่ี สุ ด ข อ ง แ น ว เ ชื่ อ ม ท่ี อั ต ร า ส่ ว น ท่ี  5   

ใ น อั ต ร า ส่ ว น ผ ส ม ร ะ ห ว่ า ง ก๊ า ซ ค า ร์ บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์  4 0 %  กั บ ก๊ า ซ อ า ร์ ก อ น  6 0 %  ไ ด้ ค่ า เ ฉ ลี่ ย ข อ ง คุ ณ ส ม บั ติ ท า ง ก ล ด้ า น

แรงดึงเท่ากับ 3 92.09 N/mm2  

ค าส าคัญ:  กระบวนการเชื่อมมกิ, คุณสมบัตทิางกลด้านแรงดึง 
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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 

บทน า 

ปั จจ ุ บั นการเชื่ อมมิ กเป็ น อี ก ก ระบ วนกา รเ ชื่ อม หนึ่ งท่ี น้ า มาท ดแ ทนกา รเ ชื่ อ มด้ วย ลวดหุ้ ม ฟลั กซ ์  สามารถเ ชื่ อ ม

โลหะตา่ง ๆ ได้หลายชนดิ เชน่ อลูมเินยีมหนา เหล็กเป็นต้ น ในการพัฒนากระบวนการเชื่ อมเพื่ อให้ สามารถเชื่ อมได้ทั งชนิ ด

ควบคุ มการเชื่ อมด้ วยมื อและระบบเชื่ อมแบบอั ตโ นมั ติ  ลั กษณะการเชื่ อมมิ กเป็ นกระบวนการเชื่ อมท่ี ไ ด้ รั บความร้ อ นจ าก

การอาร์คระหวา่งลวดเชื่ อมกั บชิ นงาน ส้าหรับลวดเชื่ อมท่ีใช้ เป็นลวดเชื่ อมท่ีสง่ป้อนอยา่งตอ่เนื่องไปยังบริเวณอาร์คและท้ า

หน้ าท่ี เป็ นโลหะเติ มลงยั งบ่ อหลอมละลายและบริ เวณบ่ อหลอมจะถู กปกคลุ มไว้ ด้ วยก๊ าซปกคลุ มเพื่ อไม่ ให้ เกิ ดการรวมตั ว

กับบรรยากาศ จึงท้าให้กระบวนการเชื่อมมกิมคีุณภาพของแนวเชื่ อมสูงท้าให้ เป็ นท่ีนิยมในงานอุตสาหกรรม  

ภานุ พงศ์  ตาแสงวงษ์  (2553) ไ ด้ ท้ ากา รศึ กษาและเปรี ยบเที ยบคุ ณสมบั ติ ทางกลด้ านแร งดึ งของแนวเชื่ อม ด้ ว ย

กระบวนการเชื่ อมมิ ก ท่ีปริมาณก๊าซปกคลุ มแตกตา่งกั น โดยงานวจิัยนี ได้ใชค้าร์ บอนไดออกไซด์ เป็ นก๊าซปกคลุ มแนวเชื่ อม

และ ก้ าหนดตั ว แ ป ร ใ น กา ร เ ชื่ อมดั ง นี คื อ กระแสไฟเ ชื่ อ ม 140 แอมป์ แรงดั นเชื่ อ ม 20 โ วลต์ ความเร็ วใ นกา ร เ ชื่ อ ม 25 . 4 

เซนตเิมตรตอ่นาที มุมเชือ่มให้ท้ามุม 90 องศา อัตราการไหลของก๊าซปกคลุมในการเชื่อม 10 ลิตรตอ่นาที และความเร็ วใน

การป้อนลวดเชื่ อมคงท่ี พบวา่ท่ีปริ มาณก๊าซปกคลุ ม 10 ลิตรตอ่นาที ให้แนวเชื่ อมมี ความต้ านทานแรงดึ งท่ี 454.89 นวิตั น

ต่ อ ต า ร า ง มิ ล ลิ เ ม ต ร  ซึ่ ง จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ก๊ า ซ ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร ป ก ค ลุ ม แ น ว เ ชื่ อ ม ท่ี นิ ย ม ใ ช้ ท่ั ว ไ ป มี อ ยู่  2 ช นิ ด  คื อ  ก๊ า ซ

คาร์ บอนไดออกไซด์  (Co2) และก๊ าซอาร์ กอน (Ar) แต่ ในการเชื่ อมมั กท่ี จะเลื อกใช้ ก๊าซปกคลุ มชนดิใดชนิ ดหนึ่ ง เพื่ อเป็ นการ

ลดค่ าใช้ จ่ าย และความยุ่ งยากในขั นตอนการปฏิ บั ติ งาน ซึ่ งอาจจะไม่ ค้ านึ งถึ งคุ ณภาพของแนวเชื่ อมท่ี มี คุ ณสมบั ติ ทาง ก ล

ด้ านแรงดึ งท่ี ดี  ใ นการศึ กษานี ผ ู้ วิ จั ยจึ งมี แนวคิ ดท่ี จะ น้ าเอาก๊ าซ ทั ง 2 ชนิ ดมาท้ ากา รผ สมในอั ตราส่ วนต่ าง ๆ คื อ 100:0, 

80:20, 60:40, 50:50, 40:60, 20:80 และ 0:100 ตามล้ าดั บ เพื่ อเป็ นการผสมก๊ าซให้ มี ความเหมาะสมต่ อคุ ณสมบั ติ ทาง

กลด้านแรงดึงท่ีดขีองแนวเชื่อมแล้ว ยังเป็นแนวทางส้าหรับการประยุกตใ์ชใ้ห้ เหมาะสมกับโลหะและการน้าไปใชง้านต่ อไป 

ด้ ว ย เ ห ตุ นี ค ณ ะ ผ ู้ วิ จั ย จึ ง มี แ น ว คิ ด ท่ี จ ะ ท้ า ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า เ ร่ื อ ง ดั ง ก ล่ า ว โ ด ย ใ ช้ เ ห ล็ ก ต า ม ม า ต ร ฐ า น เ ย อ ร มั น 

(DIN) St37 เป็นชิ นงานในการทดสอบเพื่อ เปรี ยบเที ยบอั ตราส่วนผ สม ระหว่างก๊าซค ารบ์ อนไ ดออกไ ซด์ กับ ก๊าซ อาร์กอน

ท่ีสง่ผ ลตอ่คุณสมบัตทิางกลด้านแรงดึงของแนวเชื่อมด้วยกระบวนการเชื่อมมกิ ส้าหรับการเชื่อมเหล็กกล้า St 37 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ 

 1. เครื่องเชื่อมมกิ ยี่ห้อ (KAMPPI รุ่นKEMPOMAT 180P) แบบกึ่งอัตโนมัตโิ ดยตั งกระแสไ ฟ ฟา้ ดังภาพท่ี 1  
  

 
 

ภาพที่ 1 เครื่องเชื่ อมมกิ 
 

 2. ลวดเชื่อมมกิ ยี่ห้อ YAWATA รหัส (CODE) YM-70S ตามมาตรฐา นสมาคมงานเชื่อมของอเมริกา American 

Welding Society (AWS: ER-70S-6) ขนาดเส้นผ ่านศูนย์กลางลวดเชื่อม 0.8  มลิลเิมตร ดังภาพท่ี 2 
 

  
 

ภาพที่ 2 ลวดเชื่อมมกิ 
 

 3. ชิ น ง า น เ ชื่ อ ม  ใ ช้ เ ห ล็ ก ก ล้ า  St37 ข น า ด  3 8x1 0 0x4 . 7  มิ ล ลิ เ ม ต ร  โ ด ย เ ผ ื่ อ ช่ อ ง ห่ า ง ข อ ง ร อ ย ต่ อ ช น แ บ บ เ ปิ ด   

ระยะห่างเท่ากับ  2  มิลลเิมตร  ท้ากา รเชื่อมยดึ (Tack of Weld) ชิ นงาน ดังภาพท่ี 3  
 

   
 

ภาพที่ 3 ชิ นงานเชื่อม 
 

 4. ก๊ า ซ ป ก ค ลุ ม แ น ว เ ชื่ อ ม  ส้ า ห รั บ อั ต ร า ส่ ว น ต่ า ง ๆ  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ก๊ า ซ ค า ร์ บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์  (Co2) แ ล ะ ก๊ า ซ

อ า ร์ ก อ น  (Ar) ท้ า ห น้ า ท่ี ป ก ค ลุ ม บ่ อ ห ล อ ม ล ะ ล า ย เ พื่ อ ท้ า ห น้ า ท่ี ป้ อ ง กั น ไ ม่ ใ ห้ อ า ก า ศ จ า ก ภ า ย น อ ก เ ข้ า ม า ท้ า ป ฏิ กิ ริ ย า กั บ

แนวเชื่อม ดังภาพท่ี 4 
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ภาพที่ 4 ก๊าซปกคลุมแนวเชื่อม 
 

 5. การเตรียมหัวเชื่อมและชุดควบคุม ในการเชื่อมต้องท าการปรับมุมจึงได้ออกแบบอุปกรณ์จับยึดหัวเชื่อม

ส่วนเคร่ืองเชื่อมเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติต้องควบคุมความเร็วด้วยมือ ในการวิจัยนี้ต้องให้ความเร็วคงท่ีจึงใช้ชุดตัดโลหะ

ด้วยก๊าซมาเป็นตัวควบคุมความเร็วของหัวเชื่อมซึ่งสามารถปรับความเร็วได้ตามต้องการ ดังภาพท่ี 5 
 

 
 

ภาพที่ 5 หัวเชื่อมและชุดควบคุม 
 

 6. การเตรียมและลดขนาดชิ้นงานทดสอบคุณสมบัติทางกลด้านแรงดึงของแนวเชื่อมตามมาตรฐาน ASME-

Section-IX [2] ดังภาพท่ี 6 
 

 
ภาพที่ 6 ชิ้นงานทดสอบตามมาตรฐาน ASME-Section-IX 
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 7. เคร่ืองทดสอบแรงดึง ยี่ห้อ Shimadzu ใช้ทดสอบวัสดุท่ีมีความแข็งแรงต่ า 10 KN ไปจนถึงแรงดึงสูงสุด 

1000 KN ดังภาพท่ี 7 
 

 
 

ภาพที่ 7 เครื่องทดสอบแรงดึง 

วิธีการศกึษา 

1. ศึกษาทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังข้อมูลของกระบวนการเชื่อมมกิ [1] [2] ก๊าซท่ีใช้ในการปกคลุม

แนวเชื่อม และเคร่ืองมอือุปกรณต์า่ง ๆ ส าหรับการเชื่อมมกิ 

2. การเตรียมชิ้นงานเชื่อมใช้เหล็กกล้า St37 ขนาด 38x100x4.7 มิลลิเมตร รอยต่อในการเชื่อมชิ้นงาน

ทดสอบเป็นการต่อชนแบบเปิดระยะห่างระหว่างรอยตอ่ 2 มลิลเิมตร [4] โดยวิธีการเชื่อมในต าแหนง่ท่าราบ 

3. การปรับตั้งกระแสไฟเชื่อม 140 แอมป์ แรงดันท่ีใช้ในการเชื่อม 20 โวลต์ ความเร็วในการเชื่อม 25.4 

เซนติเมตรต่อนาที ปรับมุมเชื่อมให้ท ามุม 90 องศา อัตราการไหลของก๊าซปกคลุมท่ีใช้ในการเชื่อม 10 ลิตรต่อนาที 

และความเร็วในการป้อนลวดเชื่อมคงที่ [6] 

4. ท าการเชื่อมชิ้นงานโดยการผสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) กับก๊าซอาร์กอน (Ar) ในอัตราส่วนต่าง ๆ 

ท้ังหมด 7 อัตราส่วนผสม  คือ 100:0, 80:20, 60:40, 50:50, 40:60, 20:80 และ 0:100 ตามล าดับ [1] ในแต่ละ

อัตราส่วนท าการเชื่อมอย่างละ 5 ชิ้น รวมท้ังหมด 35 ชิ้น 

5. น าชิ้นงานท่ีผ่านการเชื่อมไปท าการลดรูปให้ได้ตามขนาดชิ้นทดสอบมาตรฐาน ASME-Section-IX [3] และ

น าชิ้นทดสอบ (Specimens) ท่ีผ่านการลดรูปท่ีได้ไปท าการทดสอบแรงดึง (Tensile-Test) ด้วยเคร่ืองทดสอบแรงดึง [5] 

แลว้บันทึกผลการทดลองโดยอาศัยหลักสถิตพิื้นฐานในการหาค่าเฉลี่ยของแต่ละอัตราส่วน 

6. วิจารณ์และสรุปผลการวจิัย ในการศกึษาเปรียบเทียบอัตราส่วนผสมระหว่างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กับ

ก๊าซอาร์กอนท่ีส่งผลต่อคุณสมบัติทางกลด้านแรงดึงและโครงสร้างมหาภาคของแนวเชื่อมของชิ้นงานทดสอบท่ีผ่าน

กระบวนการเชื่อมมกิ ส าหรับการเชื่อมเหล็กกล้า St37  
 

ผลการศึกษา 
 1. ผลของคุณสมบัติทางกลด้านแรงดึงของชิ้นงานทดสอบท่ีผ่านการเชื่อมแล้วน าไปลดรูปให้ได้ตามขนาดช้ิน

ทดสอบมาตรฐาน ASME-Section-IX ได้ผลการทดสอบในอัตราส่วนต่าง ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยค่าคุณสมบัติทางกลด้านแรงดึง 

ดังตารางท่ี 1   
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ตารางที่ 1 ค่าคุณสมบัตทิางกลด้านแรงดึง 

อัตราส่วนท่ี 
อัตราส่วนผ สมก๊าซปกคลุม ค่าคุณสมบัตทิางกลดา้น 

แรงดึง (N/mm2) ก๊าซ คารบ์อนไ ด ออกไ ซด ์(%) ก๊าซ อาร์กอน (%) 

1 100 0 385.88 

2 80 20 382.06 

3 60 40 390.95 

4 50 50 380.45 

5 40 60 392.09 

6 20 80 389.89 

7 0 100 387.59 
 

 จ า ก ต า ร า ง ท่ี  1 ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ คุ ณ ส ม บั ติ ท า ง ก ล ด้ า น แ ร ง ดึ ง ข อ ง แ น ว เ ชื่ อ ม  ใ น อั ต ร า ส่ ว น ท่ี  1 มี ค่ า เ ท่ า กั บ 

385.88 N/mm2 อั ต ร า ส่ ว น ท่ี  2 มี ค่ า เ ท่ า กั บ  382.06 N/mm2 อั ต ร า ส่ ว น ท่ี  3 มี ค่ า เ ท่ า กั บ  390.95 N/mm2 อั ต ร า ส่ ว น ท่ี  4 

มี ค่ า เ ท่ า กั บ  380.45 N/mm2  อั ต ร า ส่ ว น ท่ี  5 มี ค่ า เ ท่ า กั บ  392.09 N/mm2 อั ต ร า ส่ ว น ท่ี  6 มี ค่ า เ ท่ า กั บ  389.89 N/mm2 

อัตราส่วนท่ี 7 มคี่าเท่ากับ 387.59 N/mm2  

 

2. โ ครงสร้างระ ดับมหาภาค  
 

ตารางที่ 2 โ ครงสร้างระดับมหภาคใ นแต่ละ อัตราส่วนผ สม 

อัตรา

ส่วนผสมท่ี 
 Co2 (%) Ar (%) 

ภาพโครงสร้าง 

ระดับมหภาค 
ลักษณะแนวเชื่อม 

1 100 0 

 
มลีักษณะการกระจ ายตัวของความร้อนเ ป็ น

บ ริ เ ว ณ ก ว้ า ง มี ก า ร ห ล อ ม ล ะ ล า ย ลึ ก ท่ี

สมบูรณ์และบริ เวณผ ลก ระท บ ร้อ นจา ก ก า ร

เชื่อมท้าใ ห้มีลักษณะบริเวณท่ีกวา้ง 

2 8 0 20 

 

 

 

 

มี ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ก ร ะ จ า ย ตั ว ข อ ง ค ว า ม ร้ อ น มี

บ ริ เ ว ณ แ ค บ ล ง เ พี ย ง เ ล็ ก น้ อ ย มี ก า ร ห ล อ ม

ล ะ ล า ย ลึ ก ท่ี ส ม บู ร ณ์ แ ล ะ บ ริ เ ว ณ ผ ล ก ร ะ ท บ

ร้อนจากก ารเชื่อมมลีักษณะแคบ  

3 60 40 

 

 

 

 

มลีักษณะการกระจ ายตัวของความร้อนเ ป็ น

บ ริ เ ว ณ แ ค บ ล ง เ พี ย ง เ ล็ ก น้ อ ย  มี ก า ร ห ล อ ม

ล ะ ล า ย ลึ ก ท่ี ส ม บู ร ณ์ แ ล ะ บ ริ เ ว ณ ผ ล ก ร ะ ท บ

ร้ อ น จ า ก ก า ร เ ชื่ อ ม มี ลั ก ษ ณ ะ ก ว้ า ง ท่ี

สม่้าเสมอ  

4 50 50 

 

 

 

มลีักษณะการกระจ ายตัวของความร้อนเ ป็ น

บ ริ เ ว ณ แ ค บ ลง เ ล็กน้ อ ย มี ก า ร ห ลอ มละลาย
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อัตรา

ส่วนผสมท่ี 
 Co2 (%) Ar (%) 

ภาพโครงสร้าง 

ระดับมหภาค 
ลักษณะแนวเชื่อม 

 ลึ ก ท่ี ส ม บู ร ณ์ แ ล ะ บ ริ เ ว ณ ผ ล ก ร ะ ท บ ร้ อ น

จา กกา รเชื่อมมลีักษณะกวา้งเล็กน้อย 

5 

 

40 

 

60 

 

 

มี ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ก ร ะ จ า ย ตั ว ข อ ง ค ว า ม ร้ อ น มี

บ ริ เ ว ณ ท่ี แ ค บ ล ง  มี ก า ร ห ล อ ม ล ะ ล า ย ลึ ก ท่ี

สมบูรณ์และบริ เวณผ ลก ระท บ ร้อ นจา ก ก า ร

เ ชื่ อ ม มี ลั ก ษ ณ ะ แ ค บ ล ง ทั ง ส อ ง ด้ า น อ ย่ า ง

สม่้าเสมอ 

6 20 80 

 มี ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ก ร ะ จ า ย ตั ว ข อ ง ค ว า ม ร้ อ น มี

บ ริ เ ว ณ ท่ี แ ค บ ล ง  มี ก า ร ห ล อ ม ล ะ ล า ย ลึ ก ท่ี

สมบูรณ์และบริ เวณผ ลก ระท บ ร้อ นจา ก ก า ร

เชื่อมมลีักษณะแคบลงทั งสองด้านเท่ากัน 

7 0 100 

 

 

 

มี ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ก ร ะ จ า ย ตั ว ข อ ง ค ว า ม ร้ อ น มี

บ ริ เ ว ณ ท่ี แ ค บ ล ง  มี ก า ร ห ล อ ม ล ะ ล า ย ลึ ก ท่ี

สมบูรณ์และบริ เวณผ ลก ระท บ ร้อ นจา ก ก า ร

เ ชื่ อ ม มี ลั ก ษ ณ ะ แ ค บ ล ง ส ม่้ า เ ส ม อ ทั ง ส อ ง

ด้าน 

 

 
 

ภาพที่ 8 ก า รเปรียบ เทียบผ ลข องอัตราส่วนผ สมท่ีสง่ผ ลตอ่คุณสมบัตทิางกลด้านแรงดึง 
 

  

385.88
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วิจารณ์และสรุปผล 
จ า ก ค่ า เ ฉ ลี่ ย คุ ณ ส ม บั ติ ท า ง ก ล ข อ ง ชิ น ง า น ท ด ส อ บ ด้ า น แ ร ง ดึ ง แ ล ะ โ ค ร ง ส ร้ า ง ร ะ ดั บ ม ห ภ า ค ใ น ต า ร า ง ท่ี  1 แ ล ะ 

ตารางท่ี  2 ตามล้ าดั บ ท้ าให้ ทราบว่ าอั ตราส่ วนผสมระหว่ างก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์  กั บก๊ าซอาร์ กอน มี ผลต่ อคุ ณสมบั ติ

ทางกลด้ านแรงดึ ง โดยอั ตราส่ วนของก๊ าซคาร์ บอนไ ดออกไ ซด์ ยิ่ งมี ปริ มาณมากยิ่ งส่ งผ ลต่ อบริ เวณผ ลกระทบร้ อน (HAZ) 

ข อ ง แ น ว เ ชื่ อ ม จึ ง ท้ า ใ ห้ ค ว า ม ร้ อ น เ กิ ด ก า ร แ พ ร่ ก ร ะ จ า ย ใ น ว ง ก ว้ า ง  จ า ก ผ ล ก ร ะ จ า ย ค ว า ม ร้ อ น จ ะ ส่ ง ผ ล ท้ า ใ ห้ โ ค ร ง ส ร้ า ง  

ท่ี ไ ด้ มี ผ ล ต่ อ คุ ณ ส ม บั ติ ท า ง ก ล ข อ ง วั ส ดุ  ซึ่ ง อั ต ร า ส่ ว น ผ ส ม ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั ง นี คื อ  อั ต ร า ส่ ว น ผ ส ม ท่ี  5 คื อ  

ก า๊ซคาร์บอนไดออกไซด์  40% ก ับก๊าซอาร์กอน 60% ได้คา่เฉลี่ยของคุณสมบัตทิางกลด้านแรงดึงเท่ากับ 392.09 N/mm2   
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระ คุณ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกา ร และสาขาวิศวกรรมโยธา และสิ่ง แวด ล้อม คณะวิศวกรรมศ า ส ต ร์  

ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล ล้ า น น า  ต า ก  ที่ ใ ห้ ค ว า ม อ นุ เ ค ร า ะ ห์ ส ถ า น ท่ี  เ ค ร่ื อ ง จั ก ร  เ ค ร่ื อ ง มื อ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ท่ี ใ ช้ ใ น

การด้าเนนิงานวิจัยในครั งนี  
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การออกแบบและสร้างเครื่องปั้นขนมไข่นกกระทา 

Designing and construction of fried – flour ball forming machine 

ยุท ธศิลป ์ ชัยสิท ธิ์1* กานต ์ จันทระ1  ธนาวุฒิ วงษ์ลา1  ภานุพงศ ์ จ้าป าค้า 1  และมงคล  สุขแจ่ม1 

Yutthasin Chaisit1*, Kan Jantare1, Thanawut Wongla1, Phanupong Champakham1 and Mongkhon Sukchaem1 

บทคัดย่อ  

 ก า ร วิ จั ย ใ น ค รั ง นี มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ  1) อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ส ร้ า ง เ ค ร่ื อ ง ป้ั น ข น ม ไ ข่ น ก ก ร ะ ท า  แ ล ะ  2 )  ท ด ล อ ง ห า

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ท้ า ง า น ข อ ง เ ค ร่ื อ ง ท่ี ส ร้ า ง ขึ น  วิ ธี ก า ร ด้ า เ นิ น ง า น  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  2  ขั น ต อ น  คื อ  ก า ร ส ร้ า ง เ ค ร่ื อ ง  แ ล ะ

ท ด ล อ ง ห า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ท้ า ง า น ข อ ง เ ค ร่ื อ ง ท่ี ส ร้ า ง ขึ น  โ ด ย จ ะ ท้ า ก า ร ท ด ล อ ง ป้ั น ข น ม ไ ข่ น ก ก ร ะ ท า ค รั ง ล ะ  1  กิ โ ล ก รั ม 

จ้า นวน 5  ค รั ง จับเวลาครั งละ 1 นาที จา กนั นจะ นับจ้า นวนลูกขนม ท่ีดแี ละลูก เสี ย และชั่งน ้าหนักในแตล่ะครั ง น้ามาหา

สัดสว่นของของดีและของเสีย และค ่าเฉลี่ย  

ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ า  เ ค ร่ื อ ง ท่ี ส ร้ า ง ขึ น เ ป็ น แ บ บ กึ่ ง อั ต โ น มั ติ  ข น า ด ก ร ะ ทั ด รั ด  เ ค ลื่ อ น ย้ า ย ส ะ ด ว ก  ใ ช้ ง า น ง่ า ย  มี

ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  ร า ค า ถู ก เ ห ม า ะ ส้ า ห รั บ ใ ช้ กั บ พ่ อ ค้ า แ ม่ ค้ า ร า ย ย่ อ ย  แ ล ะ ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง ห า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ท้ า ง า น ข อ ง

เ ค ร่ื อ ง ท่ี ส ร้ า ง ขึ น  พ บ ว่ า  ภ า ย ใ น เ ว ล า  1  น า ที  ส า ม า ร ถ ป้ั น ข น ม ไ ข่ น ก ก ร ะ ท า  จ้ า น ว น  1  กิ โ ล ก รั ม  ใ ห้ เ ป็ น ก้ อ น ก ล ม ไ ด้ โ ด ย

เฉลี่ย 138  ลูก คิดเป็นน ้าหนักของของดีโดยเฉลี่ยร้อยละ 8 7 และของเสียโ ดยเฉลี่ยร้อยละ 13 

ค าส าคัญ:   เครื่องป้ันขนมไข่นกกระทา 

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 fried-

flour 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 fried-

flour 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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บทน า 

 ขนมไข่นกกระทา หรือขนมไข่เตา่ เป็นขนมไทยชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นท่ีนิยมรับประ ทานกันมากมา ตั งแตส่ มัยโ บ ร า ณ  

เนื่องจากเป็นขนม ท่ีมี รส ชาติ อร่ อย มปีระโ ยชนต์อ่ร่างก าย ท้าไ ด้งา่ย ขนมไข่นกกระทาผลิตจากมันเ ท ศเป็น วัตถุ ดิ บ ห ลั ก

มี ส่ ว น ผ ส มพ วกแ ป้ งมั น แ ป้ ง เ อ น ก ป ร ะส งค์  แ ล ะ เ ค ร่ื อ งป รุ งร ส อื่ น  ๆ  โ ด ย น้ า มัน เ ท ศท่ี ผ ่าน การ บ ด ละเ อี ยด มา คลุก เคล้าใ ห้

เ ข้ า กั บ แ ป้ ง มั น แ ล ะ ส่ ว น ผ ส ม อื่ น  ๆ  แ ล้ ว น้ า ม า ป้ั น ใ ห้ เ ป็ น ก้ อ น ก ล ม ข น า ด เ ส้ น ผ ่ า ศู น ย์ ก ล า ง ป ร ะ ม า ณ  2 3  - 2 4  มิ ล ลิ เ ม ต ร 

จ า ก นั น น้ าลง ท อด ใ น น ้า มัน เ มื่อ สุก แล้ วจะ มสีี เ หลื อง ออ่ น  มี ก ลิ่ น ห อ ม  ร ส ช า ติ ห ว าน มัน  ก ร อ บ น อ ก นุ่ ม ใ น มี ข า ย ท่ั ว ไ ปตา ม

ร้านขายขนมทอด (ส้านักงานพาณิชยจ์ังหวัดเลย, 255 9) ดังแสดงใ นภาพท่ี 1 

 จากการสอบถามพอ่ค้าแมค่้าท่ีขายขนมไข่นกกระทา พบวา่ ปัญหาท่ีส้าคัญในการท้าขนมไข่นกกระทาคือขั นตอน

การป้ั นขนมให้ เป็ นลู กกลม ๆ ให้ มี ขนาดเท่ ากั นหรื อใกล้ เคี ยงกั น ในปั จจุ บั นพ่ อค้ าแม่ ค้ าจะท้ าการป้ั นขนม โดยใ ช้ มื อ ป้ั นให้

เป็ นลู กกลม ๆ ซึ่ งต้ องใช้ ความช้ านาญอย่ าง มากใ นก าร ป้ั นท่ี จ ะท้ าใ ห้ ไ ด้ ข นม ออก มามี ข นาด เท่ า ๆ กั น หรื อใกล้ เคี ยง กั น  

นอกจากนั น จะตอ้งป้ันให้ได้จ้านวนมาก ๆ พอท่ีจะน้าไปจ้าหนา่ยได้ในแตล่ะวัน ซึ่งจะตอ้งใชแ้รงงานคนในการป้ัน 2 - 3 คน 

ใช้ เวลาป้ั นวั นละประมาณ 3 ชั่ วโมง โดยเฉลี่ ยหน่ึ งคนสามารถป้ั นได้ ประมาณ 200 ลู กต่ อชั่ วโมง ท้ าให้ ต้ องเสี ยเวลา แ ละ

ค่าใชจ้่ายเพิ่มขึ น  นอกจากนี  ยังมปัีญหาเร่ืองความสะอาดและขนาดของลูกขนมท่ีไม่ เท่ากัน 

 ดั ง นั น  ผ ู้ วิ จั ย จึ ง มี แน ว คิด ท่ี จะ อ อ กแ บ บ แล ะส ร้ าง เ ครื่ อ ง มอื ป้ั น ขน ม ไ ข่น กก ร ะท า เ พื่อ เ พิ่ มป ร ะ สิทธิ ภ าพ การผลิต 

เป็นทางเลือกส้าหรับพอ่คา้แม่คา้อีกทางหนึ่ง   
 

 
 

ภาพที่ 1 ขนมไข่นกกระทา 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องป้ันขนมไข่นกกระทา 

2. เพื่อทดลองหาประสิทธิภาพการท้างานของเครื่องท่ีสร้างขึ น 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 ใ นการด้าเนินการวจิัยเร่ืองกา รออกแ บ บและส ร้างเค ร่ือ ง ป้ัน ขนมไข่นกก ระทา  ผ ู้วิจัยได้วางแผนการด้าเนนิ ก า ร

วจิัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซ ึ่งมีรายละเอยีดดังนี  

  1.  หลักการสร้างเครื่อง  ผ ู้วิจัยได้ออกแบบโดยมหีลั กการคื อเป็นเคร่ื องท่ีมี ราคาถูก มคีวามกะทัดรั ด แข็งแรง ใช้

งานง่ าย ปลอดภั ย วั สดุ อุ ปกรณ์ ในการสร้ างและซ่ อมบ้ ารุ งรั กษาหาได้ ง่ าย และเหมาะส้ าหรั บพ่ อค้ าแม่ ค้ ารายย่ อย การ

ท้างานของเคร่ื องป้ันขนมไข่ นกกระทา จะอาศัยการส่งก้าลั งขั บด้ วยมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสสลั บเฟสเดี ยวขนาด ¼  แรงมา้ 220 

โวลล์ 50 เฮิรซ์ ความเร็ วรอบ 1,450 รอบตอ่นาที ขับส่งผ ่านสายพานโดยใชมู้่ เล่ย์ ร่ องเดี ยวทดรอบให้ เหลื อ 200 รอบต่ อนาที  

ส่ งไปยั งเพลาป้ั นขนมซึ่ งวางในแนวนอนท่ี ยึ ดติ ดกั บโครงเคร่ื อง จะท้ าให้ เกิ ดการหมุ นป้ั นขนมให้ ออกมาเป็ นลั กษณะทรงกลม 
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ไหลลงผ ่ านช่ องทางออก การออกแบบชุ ดป้ั นขนมจะเลื อกใช้ แกนเพลาพลาสติ กสี ขาว เนื่ องจากไม่ เป็ นสนิ ม มี ควา มสะอาด 

ดูแลรักษาง่าย มีความแข็งแรงและทานทาน (อนันต,์ 2533) ดังแสดงในภาพท่ี 2  
 

 

 
 

ห มา ยเลข ชิ นส่วน 

1 โครง เค ร่ือง 

2 มอเต อร์ไฟฟ้า 

3 มู่เล ่ย์ตาม 

4 มู่เล ่ย์ขับ 

5 สายพานส ่ง ก ้าลงั 

6 แ ก นเพล าปั้น ข นม 

7 ลูก ปืนตุ๊ก ตา 

8 ฝาปิด ชุดห ้อง ปัน้ข นม 

9 ช่องท าง ออก 

10 ก าร์ดป้อง ก ันอันตราย 

  

 

ภาพที่ 2  ลักษณะเครื่องป้ันขนมไข่นกกระทา 
 

 2. การทดลองหาประสิทธิภาพการท างานของเครื่องปั้นขนมไข่นกกระทา  

  วธีิด้าเนนิการทดลอง 

1. เตรียมวัสดุอุปกรณ ์

2. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง 

3. เร่ิมเดินเครื่องโดยใชค้วามเร็วรอบ 200 รอบตอ่นาที 

4. ป้อนแป้งขนมไข่นกกระทาใ ส่ลงไ ปใ นช่องป้ันพร้อมกับเร่ิมท้ากา รจับเวลา 

5. ท้ากา รป้อนไปเร่ือย ๆ โดยจับเวลาจนครบ 1 นาที 

6. ท้ากา รหยุดเครื่อง แลว้น้าขนมท่ีผ่านการป้ั นมา แยก ลูก ขน มท่ี ดีพ ร้อ มนั บจ้า น วน ส่วน ลูก ขนมท่ีเสี ย แ ล ะ

เศษแป้งขนมจาก การป้ันจะไ มน่ับจ้า นวนจะ ท้ากา รชั่ งน ้าหนักรวมกัน 

7. ชั่ ง น ้ า ห นั ก ลู ก ข น ม ท่ี ดี  ทั ง นี  ลู ก ข น ม ท่ี ดี มี ลั ก ษ ณ ะ ก้ อ น ก ล ม มี ข น า ด เ ส้ น ผ ่ า ศู น ย์ ก ล าง ป ร ะ ม า ณ  2 3  – 2 4 

มลิลเิมตร ส้า หรับลักษณะของขนมส่วนท่ีเสีย ค ือ ลูก ขนมท่ีแตกไม่เป็นก้อนกลมตามขนาด และ เศษแป้งขนม 

8. บันทึกผลก ารทดลอง 

9. ท้ากา รทดลองทั งหมด 5  ค รั ง ด้วยขั นตอ นวธีิการทดลองเดียวกัน 

10. ค้านวณหาค่าเฉลี่ยจ้า นวนลูกที่ป้ันได้และสัดสว่นโดยน ้าหนักของจ้านวนลูก ขนมท่ีดแีละส่วนท่ีเสีย 

11. สรุปผ ลการทดลอง 
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 3. วัสดุอุปกรณ์การทดลอง 

  1. เครื่องป้ันขนมไข่นกกระทา 

  2. แ ป้ ง ข น ม ท่ี ผ ่ า น ก า ร บ ด ล ะ เ อี ย ด แ ล ะ ค ลุ ก เ ค ล้ า ส่ ว น ผ ส ม เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว  ท้ า ก า ร ป้ั น ใ ห้ เ ป็ น แ ท่ ง รู ป

ทรงกระบอกเส้นผ ่าศูนย์กลางประมาณ 23  มิลลเิมตร ยาว 3 0 เซนติเมตร  ดังแสดงในภาพท่ี 3 

  3 . ใ บบันทึกผลก ารทดลอง 

  4. นาฬกิาจ ับเวลา 

  5 . ภาชนะรองรับขนมไข่นกกระทาท่ีผ่านการป้ัน 

  6. เครื่องช่ังดิจติอล 

 

 
 

ภาพที่ 3  ลักษณะแป้งท่ีเตรียมรอการป้ัน 
 

ผลการศึกษา 

 1. ผลการออกแบบและสร้างเครื่องเครื่องปั้นขนมไข่นกกระทา 

 จา กกา รออกแบบและสร้างเครื่อง ไ ด้เครื่องป้ันขนมไข่นกกระทาแบบกึ่งอัตโนมัตท่ีิมีจุด เด่นคื อ เป็นเครื่อง ท่ี ท้ า

จ า ก วั ส ดุ กั น ส นิ ม  มี ค ว า ม แ ข็ ง แ ร ง  ข น า ด ก ะ ทั ด รั ด  เ ค ลื่ อ น ย้ า ย ส ะ ด ว ก  ใ ช้ ง า น ง่ า ย  มี ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  ร า ค า ถู ก  เ ห ม า ะ

ส้าหรับพอ่คา้แม่คา้รายยอ่ย โ ดยมีสว่นประกอบต่าง ๆ ที่ส้าคัญดังแสดงในภาพท่ี 4 

  1. ชุดโ ครงสร้างเครื่อง 

  ชุ ด โ ค ร ง ส ร้ า ง เ ค ร่ื อ ง  ท้ า จ า ก เ ห ล็ ก ก ล่ อ ง สี่ เ ห ลี่ ย ม  ข น า ด  1 นิ ว  x 2  นิ ว  ห น า  1 มิ ล ลิ เ ม ต ร  เ ชื่ อ ม ใ ห้ แ ข็ ง แ ร ง  มี

ขนาดกว้าง 3 5 0 มลิลเิมตร ยาว 400 มลิลเิมตร สูง  8 00 มลิลเิมตร ท้าหน้าท่ีหลักใ นการรับน ้าหนักทั งหมด และส้าหรับ

ยดึสว่นประกอบต่าง ๆ ของเครื่อง เชน่ ชุดเพลาป้ันลูกขนม ชุดสง่ก้าลัง 
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ภาพที่ 4  เครื่องป้ันขนมไข่นกกระทา 

 

  2.  ชุดตน้ก้าลัง 

   ชุดตน้ก้าลัง จ ะใ ชม้อเตอร์ไฟฟา้กระแสสลับ เฟสเดียว ขนาด ¼ แรงมา้ 220 โ วลล ์5 0 เฮิร์ซ ทด รอบ

โ ดยใชมู้เ่ล่ย์ให้เหลอืความเร็วรอบ 200 รอบตอ่นาท ีส่งก้าลังขับโดยใชส้ายพานผ ่านไปยังชุดเพลาปั้นข นม ดังแสดงใน

ภาพท่ี 5 
 

 
 

ภาพที่ 5  ชุดส่งก้าลังขับ 
 

  

  

ชอ่งป้อน 

ชุดเพลาป้ัน 

ชอ่งทางออก 

การ์ดป้องกันอันตราย 

ห้องชุดสง่ก้าลัง 

ชุดเพลาป้ันขนม 

มอเตอร์ไฟฟา้ 

มูเ่ล่ย์ สายพาน 
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  3 . ชุดเพลาป้ันขนม 

  ชุ ด เ พ ล า ป้ั น ข น ม  มี จ้ า น ว น  2  เ พ ล า  จ ะ ใ ช้ แ ก น พ ล า ส ติ ก สี ข า ว  ข น า ด เ ส้ น ผ ่ า ศู น ย์ ก ล า ง  6 5  มิ ล ลิ เ ม ต ร  

ย า ว  4 5 0  มิ ล ลิ เ ม ต ร  ก ลึ ง เ ซ า ะร่ อ งรั ศ ม ี1 2  มิ ล ลิ เ ม ต ร  จ้ า น ว น  1 5  ร่ อ ง  ว า ง ใ น แ น วน อ นยึ ด ตดิ กับ โ คร ง เ ครื่ อ งด้ าน บ นของ

เ ค ร่ื อ ง  โ ด ย ใ ช้ ลู ก ปื น ตุ๊ ก ต า เ ป็ น ตั ว ร อ ง รั บ แ ก น เ พ ล า ทั ง ส อ ง  ท่ี ป ล า ย แ ก น เ พ ล า จ ะ มี มู่ เ ล่ ย์ ต า ม เ พื่ อ ขั บ เ ค ลื่ อ น ใ ห้ แ ก น เ พ ล า

ห มุ น ป้ั น ข น ม  แ ล ะ ท่ี ด้ า น บ น ข อ ง ชุ ด เ พ ล า ป้ั น ข น ม จ ะ ท้ า ฝ า ปิ ด แ ล ะ มี ช่ อ ง ส้ า ห รั บ ป้ อ น ข น ม ใ ห้ ล ง ไ ป สู่ ชุ ด เ พ ล า ป้ั น  เ พื่ อ ท้ า  

การหมุนป้ันขนมให้ไหลผ ่านชอ่งทางออกลงสู่ด้านล่างไปยังถาดรองรับ (มณีรัตน,์ 2557)  ดังแสดงในภาพท่ี 6, 7 และ 8 

 

 
 

ภาพที่ 6  ชุดแกนเพลาป้ันขนม 

 

 
 

ภาพที่ 7  ชอ่งป้อนขนม 

 

 

ชอ่งป้อนขนม 

ชอ่งป้อนขนม 

ฝ าปดิ-เปิดได ้
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ภาพที่ 8  ขนมท่ีผ่านการป้ัน 
 

 2.  ผลการทดลองหาประสิทธิภาพการท างานของเครื่องปั้นขนมไข่นกกระทาที่สร้างขึ้น 

 จ า ก ก า ร ท ด ล อ ง ป้ั น ข น ม ไ ข่ น ก ก ร ะ ท า ใ ห้ เ ป็ น ก้ อ น ก ล ม  จ้ า น ว น  5  ค รั ง  แ ต่ ล ะ ค รั ง จ ะ ใ ช้ แ ป้ ง ข น ม จ้ า น ว น  

1 กิโลกรัม และจับเวลาใ นการป้ันครั งละ 1 นาที ปรากฏผ ลดังแสดงใ นตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1  ผ ลการทดลองป้ันขนมไข่นกกระทา 

ครั งท่ี 
เวลาการทดลอง 

(นาที) 

ขนมท่ีป้ันได้ น ้าหนักขนมส่วนท่ีเสีย 

(กิโลก รัม) จ้า นวนลูกขนมท่ีด ี น ้าหนัก (กิโลก รัม) 

1 1 133 0.82 0.18 

2 1 139 0.88 0.12 

3 1 137 0.86 0.14 

4 1 141 0.90 0.10 

5 1 140 0.89 0.11 

รวม 5 690 4.35 0.65 

ค่าเฉลี่ย 138   

ร้อยละ 8 7 13 
 

 จา กผ ลการทดลองจ้านวน 5  ค รั ง ผ ลการทดลองเป็นดังนี  

 ครั งท่ี 1   เครื่องสามารถป้ันขน มได้ลูกข นมท่ี ดีจ้านว น 133  ลูก ชั่งน ้าหนักไ ด้ 0.82 กิโลก รัม คิดเป็นร้อยละ 82 

และไ ด้น ้าหนักของสว่นท่ีเสียจ้า นวน 0.18  ก ิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 18 

ลักษณะขนมสว่นท่ีเสีย 
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 ครั งท่ี 2  เครื่องสามารถป้ันขนมได้ลูกขนมท่ีดจี้า น วน 139 ลูก ชั่งน ้าหนักไ ด้ 0.88  กิโลก รัม คิดเป็นร้อยละ 88 

และไ ด้น ้าหนักของส่วนท่ีเสียจ้า นวน 0.12 ก ิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 12 

 ครั งท่ี 3   เครื่องสามารถป้ันขนมได้ลู กขนมท่ีดจี้า นวน 137 ลูก ชั่งน ้าหนักไ ด้ 0.86 กิโลก รัม คิดเป็นร้อยละ 86 

และไ ด้น ้าหนักของส่วนท่ีเสียจ้า นวน 0.14 ก ิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 14 

 ครั งท่ี 4  เครื่องสามารถ ป้ั นขน มได้ ลูกข นม ท่ีดจี้ านว น 141 ลูก ชั่งน ้าหนักไ ด้ 0.90 กิโลก รัม คิดเป็นร้อยละ 90 

และไ ด้น ้าหนักของส่วนท่ีเสียจ้า นวน 0.10 กิโ ลกรัม คิดเป็นร้อยละ 10 

 ครั งท่ี 5   เครื่องสามารถป้ันขนมได้ลูกขนมท่ีดจี้า นว น 140 ลูก ชั่งน ้าหนักไ ด้ 0.89 กิโลก รัม คิดเป็นร้อยละ 89 

และไ ด้น ้าหนักของส่วนท่ีเสียจ้า นวน 0.11 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 11 

  จา กผ ลการทดลองจ้านวน 5  ครั ง เคร่ืองส ามารถป้ันขนมไข่นกกระทาไ ด้ลูกขนมท่ีด ีจ้า นวน 690 ลูก คิดเฉลี่ย

ไ ด้  1 3 8  ลู ก ต่ อ น า ที  มี น ้ า ห นั ก ร ว ม ทั ง ห ม ด  4 . 3 5  กิ โ ล ก รั ม  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  8 7  แ ล ะ ไ ด้ น ้ า ห นั ก ร ว ม ข อ ง ลู ก ข น ม ท่ี เ สี ย แ ล ะ

แป้งท่ีไม่ผ่านการป้ัน จ้า นวน 0.65  ก ิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 13  
 

วิจารณ์และสรุปผล 

        เ ค ร่ื อ ง ป้ั น ข น ม ไ ข่ น ก ก ร ะ ท า ท่ี ส ร้ า ง ขึ น เ ป็ น แ บ บ กึ่ ง อั ต โ น มั ติ  ข น า ด ก ร ะ ทั ด ท รั ด  เ ค ลื่ อ น ย้ า ย ส ะ ด ว ก  ใ ช้ ง า น ง่ า ย 

ส ะ อ า ด  ป ล อ ด ภั ย  มี ร า ค า ถู ก  โ ด ย มี ต้ น ทุ น เ พี ย ง  5 , 0 0 0  บ า ท  เ ห ม า ะ ส้ า ห รั บ พ่ อ ค้ า แ ม่ ค้ า ร า ย ย่ อ ย  แ ล ะ ไ ด้ อ อ ก แ บ บ ใ ห้ ใ ช้

ก้ า ลั ง ขั บ จ า ก ม อ เ ต อ ร์ ไ ฟ ฟ้ า ก ร ะ แ ส ส ลั บ  เ ฟ ส เ ดี ย ว  ¼ แ ร ง ม้ า  ส่ ง ก้ า ลั ง ขั บ ด้ ว ย มู่ เ ล่ ย์ แ ล ะ ส า ย พ า น ไ ป ยั ง ชุ ด แ ก น เ พ ล า ป้ั น

ข น ม  โ ด ย ใ ช้ ค ว า ม เ ร็ ว ร อ บ  2 0 0  ร อ บ ต่ อ น า ที  เ พื่ อ ห มุ น แ ก น เ พ ล า ทั ง ส อ ง ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ป้ั น ข น ม ใ ห้ เ ป็ น ก้ อ น ก ล ม ไ ด้ ข น า ด

เส้นผ ่าศูนย์กลางประมาณ 23  - 24 มลิลเิมตร ไ หลผ่านร่องเพลาทั สองลงสูช่อ่งทางออกไ ปยังถาดรองรับ ประสิทธิภาพ

ก า ร ท้ า ง า น ข อ ง เ ค ร่ื อ ง ท่ี ส ร้ า ง ขึ น  ส า ม า ร ถ ป้ั น ข น ม ไ ข่ น ก ก ร ะ ท า ไ ด้ โ ด ย เ ฉ ลี่ ย  1 3 8  ลู ก ต่ อ น า ที  ซึ่ ง ส า ม า ร ถ ป้ั น ข น ม ไ ด้

มากก วา่กา รใ ชแ้รงงานคน 1 คน ท่ีสามารถปั้นขนมได้เพี ยง 200 ลูกต่อชั่วโ มง และมีสัดสว่นของลูกขนมดโี ดย มนี ้ า ห นั ก

ร้อยละ 8 7 และมีสัดสว่นของเสียโ ดยมีน ้าหนักร้อยละ 13 
 

ข้อเสนอแนะในการวจิัย 
 ก า ร วิ จั ย ค รั ง นี  ผ ู้ วิ จั ย ไ ด้อ อ กแ บ บ แล ะส ร้ าง เ ครื่ อ ง ป้ั นข น มไข่ น กกร ะ ท าเ ป็ น แบ บ กึ่ งอั ต โ น มัติ  มี ข้ อ จ้ า กั ด คื อขนม

ท่ี จ ะ ส า ม า ร ถ น้ า ม า ป้ั น ใ ห้ เ ป็ น ก้ อ น ก ล ม ไ ด้ จ ะ ต้ อ ง ผ ่ า น ก า ร ป้ั น ใ ห้ เ ป็ น แ ท่ ง ท ร ง ก ร ะ บ อ ก ข น า ด เ ส้ น ผ ่ า ศู น ย์ ก ล า ง  2 3  

มิ ล ลิ เ ม ต ร  ย า ว ป ร ะ ม า ณ  2 0 0  – 3 0 0  มิ ล ลิ เ ม ต ร   ดั ง นั น  ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ส ร้ า ง เ ค ร่ื อ ง เ ป็ น แ บ บ

อัตโ นมัติท่ีสามารถปั้นขนมให้เป็นก้อนกลมโดยท่ีไม่ต้องเตรียมแป้งให้เป็นแท่งทรงกระบอกก่อนการป้ัน 
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 ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ง า น อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ข อ ง บุ ค ล า ก ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ อุ ต ร ดิ ต ถ์ เ พื่ อ ก า ร บ ริ ห า ร

แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ  จั ด ท้ า ขึ น เ พื่ อ พั ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ง า น อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ข อ ง บุ ค ล า ก ร

มหาวทิยาลัยราชภั ฏอุต รดิ ตถ์ เพื่อให้บุคลาก รมหาวทิ ยาลั ยรา ช ภัฏอุ ต รดิตถ์ มแีฟ้ มสะ สมงา น ท่ี สามา รถจ ัด การ ข้อ มู ล ไ ด้

ด้ ว ย ต น เ อ ง บ น ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต  มี ฐ า น ข้ อ มู ล บุ ค ล า ก ร ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย  แ ล ะ มี ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง บุ ค ล า ก ร

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ อุ ต ร ดิ ต ถ์  เ พื่ อ ใ ช้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร พิ จ า ร ณ า ผ ล ง า น ส้ า ห รั บ ผ ู้ บ ริ ห า ร  โ ด ย ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ แ ฟ้ ม ส ะ ส ม

ง า น อิ เ ล็ ก ท ร อนิ กส์ น ีพั ฒน า โ ด ย ใ ชภ้ าษ า พเี อ ชพี  (PHP) ด้ ว ย เ ค้ ก พี เ อ ช พเี ฟ ร มเ วิ ร์ ก (cakePHP Framework)  เ ป็ น เ ค ร่ื อ ง มอื

ใ น ก า ร พั ฒ น า  แ ล ะ ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม ม า ย เ อ ส คิ ว แ อ ล  (MySQL) ใ น ก า ร จั ด ก า ร ฐ า น ข้ อ มู ล  โ ด ย มี ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ข อ ง ก า ร วิ จั ย คื อ  

เจ้าหนา้ที่ฝ ่ายบุคลาก ร บุคลาก รฝ ่ายสนับสนุน อาจ ารย์ผู้สอน และผ ู้บริหาร  

ผ ล ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ไ ด้ ฟั ง ก์ ชั น ก า ร ท้ า ง า น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ก า ร น้ า ข้ อ มู ล เ ข้ า สู่ ร ะ บ บ  ก า ร จั ด ก า ร ข้ อ มู ล ผ ู้ ใ ช้ ร ะ บ บ 

ก า ร จั ด ก า รข้ อ มู ลแ ฟม้ ส ะส มง าน  แ ล ะ ป ร ะ ม ว ล ผ ล ร าย ง าน  ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ปร ะ สิทธิ ภ า พข อ ง ส าร ส นเ ท ศ แ ฟ้ มส ะส มงาน

อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  พ บ ว่ า ร ะ บ บ มี ค ว า ม ส า มา ร ถ ใ น กา ร ท้ าง า น ทั ง 4  ด้ า น  ไ ด้ แ ก่  ด้ า น ค ว า ม ส า มา ร ถ ใ น กา ร ท้ าง า น ตา ม ความ

ตอ้งการของผู้ใช้ระบบ การประเมินหนา้ ท่ีการท้างานข อง ระบ บ ประเมินด้านการใ ชง้านของระ บบ และกา รประเมิน ด้ า น

ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  มี ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น อ ยูใ่ น ร ะดั บ ดี มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย ทั ง  4  ด้ า น  เ ท่ า กั บ  4 . 3 6  ส่ ว น เ บ่ี ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ าน เ ท่ า กับ  0 . 6 1 

แ ล ะ มี ผ ล ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ ก า ร ใ ช้ ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ง า น อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  จ า ก ผ ู้ ใ ช้ ทุ ก ร ะ ดั บ  พ บ ว่ า มี

ความพงึพอใ จอยูใ่ นระดับมาก 

ค าส าคัญ: แฟม้สะสมงานอิเล็กทรอนิกส,์ บุคลาก รมหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , ระบบสารสนเทศ, ระบบสารสนเ ท ศ

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใ จ   
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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 
 

บทน า 

การใช้ แฟ้ มสะสมงานเป็ นนวั ตกรรมท่ี ส้ าคั ญประเภทหนึ่ งของการประเมิ นผล  ซึ่ งมี จุ ดเด่ นในด้ านความ ถู กต้ อง 

(validity) และความน่ า เ ชื่ อถื อ  (reliability) เนื่ องจากมี ผ ล งา น เ ป็ นรู ป ธ ร ร ม สา ม า รถ แ ยก ใ ห้ เห็ นถึ งผ ลสั มฤ ท ธ์ิ ไ ด้   และ ก า ร

ประเมิ นผลโดยใช้ แฟ้ มสะสมงานจะมี ความเท่ี ยงสู งขึ น เมื่ อบุ คลากรรวบรวมผลงานต่ างๆ ในปริ มาณมากพอท่ี จะเป็ นตั วแทน

ในการสรุ ปประเมิ นผล [1] แฟ้ มผลงานโดยท่ั ว ๆ ไป หมายถึ ง แฟ้ มท่ี รวบรวมข้ อมู ลส่ วนตั วและผลงานท่ี เกิ ดจากการ ลงมื อ

ปฏิ บั ติ  สะท้ อนให้ เห็ นความสามารถของเจ้ าของแฟ้ ม [2] นอกจากนั นแฟ้ มสะสมงานยั งช่ วยส่ งเสริ มการประเมิ นตนเองท่ี เน้ น

สะท้ อนความคิ ด ซึ่ งช่ วยใ ห้ เกิ ดการวางแผนจั ดการเรี ยนรู้ ไ ด้ อย่ างสร้ างสรรค์  ปฏิ บั ติ งานได้ อย่ างรอบคอบ ทั งนี การน้ า

เทคโ นโลยี สารสน เ ทศ มาใ ช้ เป็ นส่ ว นป ระ กอ บส้ าคั ญข อง แฟ้ มส ะสม งา น หรื อแฟ้ มสะสมงานอิ เล็ ก ท รอนิ กส์  จะ ช่ วยเ พิ่ ม

ประสิทธิภาพในการบริหารจั ดการในองค์กรสัมฤทธ์ิผลสูงสุ ด 

มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏอุตรดิ ตถ์มี บุ คลากรท่ีปฏบัิ ติ หน้ าท่ีในสายงานตา่งๆ แบ่ งเป็ น ข้ าราชการครู  ข้ าราชการพลเรือน 

ลู กจ้ างประจ้ า อาจารย์ ตามสั ญญา และพนั กงานตามสั ญญา โดยมี การจั ดเก็ บข้ อมู ลต่ างๆ ของบุ คลากร อาทิ  ข้ อมู ลส่ วน

บุ คคล ข้ อมู ลภาระงาน ผลงานวิ ชาการ การท้ างานวิ จั ย และการปฏิ บั ติ งานด้ านอื่ น ๆ  ในแต่ ละภาคการศึ กษา ปั จจุ บั นยั งเป็ น

การเก็บข้อมูลลงกระดาษหรือไฟลเ์อกสาร ซึ่งขาดการจดัการท่ีเป็นระบบ อกีทั งข้อมูลและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท้าแฟม้

สะสมงานมปีริมาณมาก ท้าให้ยากตอ่การจัดเก็บและค้นหา รวมทั งหากผ ู้บริหารตอ้งการตรวจสอบ ประเมนิผลงานการปฏบัิติ

หนา้ท่ีของบุคลากรเพื่อประกอบการพจิารณาผลงานตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการตรวจสอบเอกสารและประเมนิผล 

จากปัญหาท่ีเกิ ดขึ นผ ู้วิจัยจึ งเกิ ดแนวคิดท่ีจะพั ฒนาระบบสารสนเทศแฟ้ มสะสมงาน ของบุคลากรมหาวิ ทยาลั ยราช

ภั ฏอุ ตรดิ ตถ์  บุ คลากรสามารถจั ดท้ าแฟ้ มสะสมงานได้ ด้ วยตนเอง จะท้ าให้ มี ความสะดวก รวดเร็ ว ช่ วยเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพใน

การจั ดเก็ บข้ อมู ล ข้ อมู ลเป็ นปั จจุ บั น สื บค้ นและเรี ยกใช้ ข้ อมู ลท่ี ต้ องการได้ง่ าย มี ความปลอดภั ย สามารถลดภาระค่ าใช้ จ่าย

ด้ านทรั พยากรกระดาษ อี กทั งยั งช่ วยให้ บุ คลากรรู้ จุ ดเด่ น จุ ดด้ อยของความสามารถในการปฏิ บั ติ งานของตนเอง สามารถ

วางแผนการพั ฒนาตนเองได้  รวมไปถึ งยั งช่ วยสนั บสนุ นการตั ดสิ นใจของผ ู้ บริ หารในการพิ จารณาผลงานของบุ คลากร โดย

การประเมิ นผลตามสภาพจริ ง สนั บสนุ นการวางแผนพั ฒนาบุ คลากรให้ สอดคล้ องกั บความต้ องการจ้ าเป็ นของหน่ วยงานได้

อยา่งแท้จริง  
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 1. วิธีด าเนินการรวบรวมข้อมูล  

1.1 วางแผ นแนวทางกา รพัฒนา ระ บบ สาร สน เท ศแ ฟม้สะ สมงา น อิ เล็ กท รอ นกิส์  ของบุคลาก รมหาวทิ ย า ลั ย

ร า ช ภั ฏ อุ ต ร ดิ ต ถ์  โ ด ย วิ ธี ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ผ ู้ ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง  อ า ทิ  อ า จ า ร ย์  บุ ค ล า ก ร ฝ ่ า ย ส นั บ ส นุ น  แ ล ะ ผ ู้ บ ริ ห า ร  โ ด ย ก า ร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

1. 2  ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล พ ื น ฐ า น จ า ก เ อ ก ส า ร แ ล ะ ง า น วิ จั ย ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง  โ ด ย ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม แ ล ะ ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์  

เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ท่ี เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล บุ ค ล า ก ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล จ า ก ก อ ง บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล  แ ล ะ ผ ู้ ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง 

รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  

1.3 ศึ ก ษ า ขั น ต อ น ก า ร ท้ า ง า น ข อ ง ร ะ บ บ ง า น เ ดิ ม  คื อ ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล บุ ค ล า ก ร  ข้ อ มู ล ก า ร

ปฏบัิตงิาน ข้อมูลผลงา นทางวิชากา ร และ ก า รวเิคราะห์ภาระงาน เพ่ือใ ชใ้ น การประเมินบุคลาก ร ดังนี  

 1 )  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ภ า ร ะ ง า น ขั น ต่้ า  ส า ย วิ ช า ก า ร  (ส า ย  ก) มี ห น่ ว ย เ ป็ น ชั่ ว โ ม ง ต่ อ สั ป ด า ห์  เ ป็ น ผ ล ร ว ม ก า ร

ป ฏิ บั ติ ง า น นั บ ชั่ ว โ มง ต่ อ สัป ด าห์ ต าม ป ร ะเ ภ ท ข อง ลั กษ ณ ะง าน นั น ๆ  โ ด ย อ า จ า ร ย์ ทุ กคน ต้ อ งมี ภ าร ะ งา นเ ฉ ลี่ ยไ มน่้ อยกว่า 

3 5  ชั่วโ มงตอ่สัปดาห์ต่อรอบการประเมิน โ ดนมีมาตรฐา นขั นต้่าดังน ีคอื  [3] 

-  ง า น ส อ น ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  1 8  ชั่ ว โ ม ง ต่ อ สั ป ด า ห์ ,  ง า น วิ จั ย แ ล ะ ภ า ร ะ ง า น วิ ช า ก า ร อื่ น ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  9 

ชั่วโ มงตอ่สัปดาห์ โ ดยก้าหนดใ ห้งานสอน งา นวจิัยและงานบริการวิชากา รอื่น เป็นภาระงานหลัก 

-  ง า น บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  ง า น ท้ า นุ บ้ า รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม  ง า น บ ริ ห า ร  แ ล ะ ง า น อื่ น  ๆ  ต า ม ภ า ร กิ จ ข อ ง

มหาวทิยาลัย ไ มน่อ้ยกว่า 3  ชั่วโมงตอ่สัปดาห์ 

2) ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ภ า ร ะ ง า น ขั น ต่้ า  ส า ย ส นั บ ส นุ น  (ส า ย  ข) จั ด ท้ า ภ า ร ะ ง า น ต า ม ท่ี ป ฏิ บั ติ จ ริ ง  แ ล ะ เ ขี ย น

รายงานการปฏบัิตงิานตามจ้านวนช่ัวโมงที่ปฏบัิติ 

1.4 ศึ ก ษ า เ ท ค โ น โ ล ยี อุ ป ก ร ณ์  แ ล ะ ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ใ น ปั จ จุ บั น ท่ี จ ะ น้ า ม า พั ฒ น า ส า ร ส น เ ท ศ แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ง า น  ข อ ง

บุคลาก รมหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

 2. กลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมลูหลัก 

   2.1 เจ้าหนา้ที่ฝา่ยบุคลาก ร 

   2.2 บุคลาก รฝ ่ายสนับสนุน 

     2.3 อาจารย์ผู้สอน 

   2.4 หัวหน้าส้านักงาน 

   2.5 ผ ู้บริหาร  

 3. หลักการและแนวคิดในการพัฒนาออกแบบระบบ 

ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ แ ฟ้ ม ส ะ ส ม งา น อิ เ ล็ก ท ร อ นิ กส์ พั ฒ นา อ ยู่ ใ น รู ป แ บ บ เ ว็ บ แ อปพ ลิ เ ค ชั น  ภ า ษ า ท่ี ใ ช้ ใ น ก าร พั ฒนา

ร ะ บ บ ง า น คื อ ภ า ษ า พี เ อ ช พี  (PHP) ด้ ว ย เ ค้ ก พี เ อ ช พี เ ฟ ร ม เ วิ ร์ ก  (cakePHP Framework) โ ป ร แ ก ร ม เ ว็ บ เ ซ อ ร์ เ ว อ ร์ อ า พ า เ ช่  

(Apache) และตัวจัดการฐานข้อมูลมายเอสควิแอล (MySQL)  



 
 

Proceedings  
481 

3.1 เ ค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ  ใ น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ง า น

อเิล็กทรอนิกสใ์ ชแ้ผนภาพกระแสขอ้มูล (Data Flow Diagram : DFD) เพื่อจ้า ลองขั นตอนการท้างานของระบบ (Process 

Modeling) และ ใ ชบ้รรยายภาพรวมของระบบโ ดยแสดง ขั นตอ นการท้างา นของระ บบห รือโ พ รเซส  (Process)  ข้อมูลท่ีเข้ า

และออกจ ากระบบ รวมทั งขอ้มูลท่ีไหลอยู่ภายในระบบจา กขั นต อนหนึ่งไ ป ยังอีกขั นต อนหนึ่ง แผนภาพกระแสขอ้มูลเ ป็ น

แ ผ น ภ า พ ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ต่ อ ใ น ขั น ต อ น ข อ ง ก า ร อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ  เ ป็ น แ ผ น ภ า พ ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร อ้ า ง อิ ง  ห รื อ เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร

พั ฒ น า ต่ อ ใ น อ น า ค ต [4] โ ด ย มี แ ผ น ภ า พ บ ริ บ ท  (Context Diagram) ซึ่ ง เ ป็ น แ ผ น ภ า พ ก ร ะ แ ส ข้ อ มู ล ร ะ ดั บ บ น สุ ด ท่ี แ ส ด ง

ภาพรวมการท้างานของระบบท่ีมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดลอ้มภายนอกระบบ  

3 .2 ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ  ใ ช้ เ ค้ ก พี เ อ ช พี (CakePHP) ซึ่ ง เ ป็ น เ ฟ ร ม เ วิ ร์ ก ท่ี เ ขี ย น ขึ น โ ด ย ใ ช้ ภ า ษ า พี เ อ ช พี ถู ก

ออกแบบบนพื นฐาน MVC (Model View Controller) โ ดยเนน้ท่ีการพัฒนาระบบ เว็ บท่ี มขีนาดใหญ่ ซึ่งโ ดยท่ัวไปแลว้จะ ใ ช้

เ ว ล า ใ น ก า ร พั ฒ น า ม า ก  แ ต่ ห า ก ใ ช้  CakePHP ก็ จ ะ ส า ม า ร ถ พั ฒ น า ไ ด้ ร ว ด เ ร็ ว ยิ่ ง ขึ น เ พ ร า ะ  CakePHP ถู ก อ อ ก แ บ บ ม า ใ ห้

ชว่ยใ นการจัดการ Active Record, Association Data Mapping, Front Controller และ MVC สามารถ ท้างานรว่มกับ PHP 

เ ว อ ร์ ชั น 4 แ ล ะ  5  ร ว ม ค้ า สั่ ง  CRUD (Create, Read, Update and Delete) ส้ า ห รั บ ฐ า น ข้ อ มู ล ท่ี ท้ า ใ ห้ ง่ า ย ต่ อ ก า ร เ รี ย ก ดู

ข้ อ มู ล  ช่ ว ย พั ฒ น า ไ ด้ ง่ า ย แ ล ะ ร ว ด เ ร็ ว [5]  ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น ร่ ว ม กั บ  AJAX, JavaScript, HTML Forms แ ล ะ อื่ น ๆ  มี ค ว า ม

ปลอดภัยใ นเร่ือง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail), คุกก ี  (Cookie), และเซสชั่น (Session)  

3 .3 ก า ร จั ด เ ก็บ ข้อ มูล  ใ ช้ เ ท ค โ นโล ยจีัด เ ก็บ ข้อ มูลข อง มา ยเอ สคิว แอ ล  (MySQL) เ ว อ ร์ ชั น  5  มี คุ ณ ส มบัติ ท่ี

ส้ า คั ญ ส้ า ห รั บ ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล ข น า ด ใ ห ญ่ ห รื อ ร ะ ดั บ อ ง ค์ ก ร  เ ช่ น Store Procedure, database trigger, database 

view, database schema ซึ่ ง ไ ด้ มี ก า ร ป รั บ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ส่ ว น ข อ ง ต า ร า ง แ ล ะ ก า ร ท้ า ดั ช นี (index)  ก า ร ท้ า ง า น ท่ี

รวดเร็ว มปีระสิทธิภาพสูง  รองรับการใช้งานแบบ Multi-user, Multi-threaded สามารถการก้าหนดสทิธ์ิและรหัสผ ่าน

ข อ ง ผ ู้ ใ ช้ ใ น ก า ร เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ไ ด้  มี ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  ค ว า ม ยื ด ห ยุ่ น สู ง  ใ ช้ ง า น ไ ด้ โ ด ย ไ ม่ มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ภ า ย ใ ต้  GPL License 

เ นื่ อ ง จ า ก เ ป็ น โ ป ร แ ก ร ม ด า ต้ า เ บ ส เ ซิ ร์ ฟ เ ว อ ร์ แ บ บ โ อ เ พ น ซ อ ร์ ส  [6] ซึ่ ง ใ น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ นี ผ ู้ พั ฒ น า ไ ด้ ท้ า ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้

โ ป ร แ ก ร ม จั ด ก า ร ฐ า น ข้ อ มู ล ข อ ง โ ป ร แ ก ร ม เ ว็ บ เ ซ อ ร์ เ ว อ ร์ อ า พ า เ ช่  (Apache) แ ล ะ มี ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ท า ง ด้ า น ไ ค ล เ อ็ น ท์

เซิร์ฟเวอร์ ท้าใ ห้มีการใชข้้อมูลร่วมกันได้ 

3 .4 ความปลอดภัยของระบบ การเข้าสู่ระบบสารสนเท ศแฟม้สะส มงานอิ เล็ก ทรอ นกิส์  ใ ช ้Google Identity ซึ่ง

เป็นระบบล็อกอินบัญชสี้าหรั บลูกค้าองค์กร ซึ่งมหาวทิยาลัยเป็นสมาชกิของ Google Academy จึงสามารถใช้เป็นระ บ บ

ยนืยันตัวตน ซึ่งรองรับมาตรฐา น Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0 เพื่อใชบั้ญช ีGoogle Apps ล็อกอิน

กั บ แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น ตั ว อื่ น แ บ บ  Single Sign-On (SSO) จุ ด เ ด่ น ข อ ง ก า ร ใ ช้ บั ญ ชี  Google Apps คื อ ร ะ บ บ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ท่ี

แ ข็ ง แ ก ร่ ง ต าม ม าต ร ฐา นกู เ กิล  มี ฟี เ จ อ ร์ ช่ ว ย เ ส ริ ม ค วา ม ป ลอ ด ภัย ห ลา ย อย่ า ง เ ช่ น  ต ร ว จ ส อ บ ค ว าม แข็ ง แร ง ขอ ง รหัสผ่าน 

ตรวจสอบการล็อค หนา้จ อมือถือของผู้ใช้งาน เป็นต้น [7] 

4. การสรา้งเครื่องมอืในการวจัิย 

4 . 1 ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล ก า ร จั ด ท้ า แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ผ ล ง า น แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ง า น อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ข อ ง บุ ค ล า ก ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

ราชภั ฏอุ ตรดิ ตถ์  และเก็ บรวมรวบข้ อมู ลจากเอกสารท่ี เกี่ ยวข้ อง  โดยจากการศึ กษาระบบงานเดิ ม พบว่ าการจั ดเก็ บข้ อมู ล

บุคลากรของมหาวทิยาลัยเก็บอยูใ่นรู ปแบบเอกสาร ซึ่งมปีริมาณมากและมคีวามซ ้าซ้อน ยากตอ่การจัดเก็บและค้นหา 

4 . 2 วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ก า ร ท้ า ง า น ข อ ง ร ะ บ บ แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ง า น แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ง า น อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ข้ อ มู ล น้ า เ ข้ า 

ผ ล ลั พ ธ์  แ ล ะ แ ฟ้ ม ข้ อ มู ล  ต ล อ ด จ น ปั ญ ห า แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค ต่ า ง  ๆ  ข อ ง ร ะ บ บ ง า น ทั ง ห ม ด มี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง

ประเด็นการน้าเสนอระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใ จของผู้บริหาร 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/MVC
https://th.wikipedia.org/wiki/Store_Procedure
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Database_trigger&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Database_view&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Database_view&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Database_schema&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5
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ตารางที่ 1 ค ว า ม สั ม พั น ธ์ระ หว่ าง ป ร ะเ ด็ นก าร น้ าเ สน อ ร ะบ บ ส าร สน เ ท ศ ขอ ง แฟ้ มส ะส ม งาน ข อง บุ คล ากร  เ พื่ อ ส นั บ ส นุน

การตัดสินใ จของผู้บริหาร 

หัวข้อในการน าเสนอ ประเด็นที่ช่วยสนับสนุนการตดัสนิใจ 

- รายงานสรุปภา ระงา น รา ยบุ คคล เ ปรี ย บ เที ย บตา ม ปริ มาณ ภ า ร ะ

งานดา้นตา่ง ๆ เชน่ งานสอน งา นวจิัย งานบริการวิชากา รฯ 

- รายงานสรุปเปรียบ เที ยบปริ มาณภาระงา นของ บุคลาก ร ทั ง ห ม ด

แยกตามคณะ 

การประเมินบุคลาก ร 

- รายงานแสดงปริมาณภาระงานแยกตามภาระงานด้านต่าง ๆ  การวางแผนก ารรับบุคลาก ร 

-  ร า ย ง า น ข้ อ มู ล ก า ร เ ข้ า รั บ กา ร อ บ ร ม  ผ ล ง า น / ร า ง วั ล  แ ล ะ ผ ล งาน

วชิาการของบุคลาก ร 

ก า ร ว า ง แ ผ น เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ไ ป อ บ ร ม / พั ฒ น า

ศั ก ย ภ า พ ข อ ง บุ ค ล า ก ร  ก า ร จั ด ท้ า ผ ล ง า น

วชิาการ เพื่อวางแผ นงบประมาณสนับสนุน 
  

4.3 ออกแบบระบบเพื่ อน้ าไปใช้ ในการจั ดเก็ บแฟ้ มสะสมงานของบุ คลากร และส่ วนการแสดงผลข้ อมู ลต่ าง ๆ  

เพื่ อให้ รองรั บกั บระบบงานปั จจ ุ บั น โ ดยการน้ าระบบฐา นข้ อมู ลเข้ ามาจ ั ดเก็ บข้ อมู ลบุ คลาก ร ออกแบบฐา นข้ อมู ล  มี การ

ก้าหนดสิทธิการใชง้าน สามารถจัดการ ค ้นหา และรายงานข้อมูลแตล่ะระดับได้ 
 

 
ภาพที่ 1 แผนผ ังบริบท (Context diagram) ระบบแฟม้สะสมงาน 

4 . 4 พั ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ง า น อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ข อ ง บุ ค ล า ก ร  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ อุ ต ร ดิ ต ถ์ 

ด้ ว ย เ ท ค โ น โ ล ยี อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ท่ี เ ลื อ ก โ ด ย พั ฒ น า เ ป็ น เ ว็ บ แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น  ท่ี ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ไ ด้ ผ ่ า น ร ะ บ บ

เครอืขา่ยอินเทอร์เน็ต จัดเก็บข้อมูลบุคลาก รสายสนับสนุน และบุคลากรสายวิชากา ร โ ดยสามารถจัดกา รข้อมูลได้ดังนี    

- ส่วนการน้าข้อมูลเข้าสูร่ะบบ ไ ด้แก่ ข้อมูลท่ัวไป ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลภาระงาน 

- ส่วนจัดการขอ้มูลผู้ใ ชร้ะบบ โ ดย Google Identity Platform และจัดกา รสิทธิการเข้าใช้ระบบ 

-  ส่ ว น จั ด ก า ร ข้ อ มู ล แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ง า น  ไ ด้ แ ก่  จ ั ด ก า ร ข้ อ มู ล ท่ั ว ไ ป  จั ด ก า ร ข้ อ มู ล ส่ ว น ตั ว  จั ด ก า ร ข้ อ มู ล

ประสบการณ์การท้างาน จัดกา รข้อมูลผลงานทางวิชากา ร จัดกา รข้อมูลภาระงาน 
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-  ส่ ว น ป ร ะ ม ว ล ผ ล ร า ย ง า น  ไ ด้ แ ก่  ผ ู้ ใ ช้ ร า ย ง า น ข้ อ มู ล แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ง า น ข อ ง ต น เ อ ง  ค ณ ะ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ดู

รายงานขอ้มูลแฟม้สะสมงานของบุคลาก รใ นหน่วยงานได้ 

โ ดยสามารถน้าเข้าข้อมูลจากก องบริ หารงานบุคคล และกองบริการการศกึษา และระบบไ ด้แบ่งกลุม่

ผ ู้ใชง้านออกเป็น 4 กลุ่ม ไ ด้แก่ 

- ผ ู้ ดู แ ล ร ะ บ บ  มี สิ ท ธ์ิ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  ก้ า ห น ด ร ะ ดั บ สิ ท ธิ ผ ู้ ใ ช้ ง า น  ต ร ว จ ส อ บ ก า ร เ ข้ า ใ ช้ ง า น

ของผู้ใช้ และแสดงรายงานขอ้มูลสทิธิผู้ใช้ 

- เจ้าหนา้ที่ฝ ่ายบุคลาก ร มีสทิธิในการบริหารจัด การข้อมูลพ ืนฐา นของ บุคลาก ร 

- บุ ค ล า ก ร  มี สิ ท ธิ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ข้ อ มู ล ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ต น เ อ ง  เ ช่ น  ป ร ะ วั ติ ส่ ว น ตั ว  ป ร ะ วั ติ

การอบรม ผ ลงานตา่ง ๆ และรายงานขอ้มูลสว่นตัวของตนเอง 

- ผ ู้บริหาร มีสทิธิในการเรียกดูรายงานของบุคลาก รใ นหน่วยงานของตนเอง 

 4 . 5 ติ ด ตั ง ท ด ส อ บ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ร ะ บ บ ง า น กั บ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  เ พื่ อ ท ด ส อ บ ก า ร ท้ า ง า น ร่ ว ม กั น ข อ ง ร ะ บ บ

ปรับปรุงแก้ไข และตรวจสอบข้อผ ิดพลาดข อง ระ บบ หลังการทดสอบกับกลุ่ มตัว อย่า ง ประเมินคุณภาพการท้าง า น ข อ ง

ระบบและกา รจัดกา รฐา นขอ้มูล เพื่อให้สามารถท้างานได้ตามความตอ้งการของผู้ใช้แต่ละระดับ  

4.6 สรุปผ ลการวจิัย  จัดท้าเอกสารงานวจิัย และจ ัดท้าคู่มอืการใชง้าน  

5. วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู 

รายงานค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์ โ ดยน้าเสนอใ นรูปแบบตาราง และกราฟ 

6. สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล  

    MEAN, Standard deviation  

ผลการศึกษา 

การพัฒนาระบบสารสนเทศแฟม้ สะสมผลงานอิ เล็กท รอนิกส์ ของบุคลาก รมหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ไ ด้มี

ก า ร พั ฒ น า เ ป็ น เ ว็ บ แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น  แ ล ะ มี ก า ร ท ด ล อ ง ใ ช้ ง า น ภ า ย ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย  โ ด ย ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ก า ร

จัดกา รระบบด้านต่าง  ๆ ดังนี  

 1. การน้าเข้าข้อมูล 

     1.1 ตรวจสอบข้อมูล  

     1.2 น้าข้อมูลเข้าสูร่ะบบ ไ ด้แก่ ข้อมูลท่ัวไป ขอ้มูลส่วนตัว ข้อมูลภาระงาน 

 2. จัดกา รข้อมูลผู้ใ ชร้ะบบ 

     2.1 จ ัดการขอ้มูลผู้ใ ชร้ะบบ โ ดย Google Identity Platform 

     2.2 จ ัดการสทิธิการเข้าใช้ระบบ 

 3. จัดกา รข้อมูลแฟ้มสะสมงาน 

     3 .1 จ ัดการขอ้มูลท่ัวไป  

     3 .2 จ ัดการขอ้มูลสว่นตัว 

       3 .3 จัดกา รข้อมูลภาระงาน 

 4. ประมวลผลรายงาน 

     4.1 ผ ู้ใชร้ายงานขอ้มูลแฟม้สะสมงานของตนเอง 
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    4.2 ค ณะสามารถเข้าดูรายงาน ตา่ง ๆ เชน่ รายงานสรุปภาระงาน ของบุคลาก รใ นหน่วยงานได้ 

5. ขอบเขตของผ ู้ใชง้านระบบและผ ู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

    5 .1 บุคลากรด้าเนนิการน้าเขา้ข้อมูลแฟม้สะสมงานของตน 

    5 .2 ค ณะเขา้ดูรายงานข้อมูลแฟ้มสะสมงานของบุคลาก รใ นหน่วยงานได้เป็นรายบุคคล 

ผ ู้ วิ จั ย ไ ด้ ท้ า ก า ร ติ ด ตั ง ร ะ บ บ บ น เ ค ร่ื อ ง เ ซิ ร์ ฟ เ ว อ ร์ เ พื่ อ ใ ห้ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น ผ ่ า น ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ไ ด้   

การตดิตั งเพื่อใชง้านท่ี http://eportfolio.uru.ac.th โ ดยแบ่งโครงสร้างการท้างาน หลัก ออกเป็น 3 ส่วน คือ 

     1. ส่วนบุคลากร ในการเข้าสู่ระบบได้น้าเทคโนโลยกีารพสิูจนต์ัวตนของกูเกิล (Google Identity Platform) มาใช้

ในการเข้ าสู่ ระบบโ ดยมหาวิ ทยาลั ยฯได้ เป็ นสมาชิ กกู เกิ ลอคาเดมี  (Google academy) ซึ่ งบุ คคลากรของมหาวิ ทยาลั ยจ ะไ ด้

เป็นสมาชกิจึงมกีารก้าหนดให้เฉพาะผ ู้ใชกู้เกิลในโดเมนของมหาวทิยาลัยราชภั ฏอุตรดิตถ์ เท่านั น (@uru.ac.th) 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงหน้าจอเข้าสูร่ะบบของระบบจัดกา รข้อมูลแฟ้มสะสมงาน 

การเข้าใชกู้ เกิลเมื่อยังไมได้ล็อกอนิกูเกิลใส่ช่ือผ ู้ใชข้องกูเกิล แตต่้ องเป็นโดเมนของมหาวิ ทยาลั ยฯ (@uru.ac.th) 

 

 
ภาพที่ 3 แสดงการกรอกช่ือผ ู้ใชข้องมหาวิทยาลัย 

2. การใช้งานระบบ ส่วนประกอบการใ ชง้านระบบประกอบด้วยขอ้มูลทั งหมด 3 ส่วนคอื ข้อมูลท่ัวไปของ

ผ ู้ใชร้ะบบ ข้อมูลสว่นตัว และภาระงาน 
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ภาพที่ 4 แสดงการเลอืกสว่นของการจัดกา รข้อมูล 

 

2.1  การจัดการขอ้มูลท่ัวไปของบุคลาก ร สา มารถจัดกา รข้อมูลดังตอ่ไปนี คือ ข้อมูลผูใ้ ช ้ข้อมูลสว่น

บุคคล ข้อมูลการติดต่อ ประวัตกิารศึกษา ประวัตกิารท้างาน 
  

 
ภาพที่ 5 แสดงการปรับปรุงข้อมูลสว่นตัว 
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2.2  ส่ ว น ข้ อ มู ล ส่ ว น ตั ว  ส า ม า ร ถ จั ด ก า ร ข้ อ มู ล ดั ง ต่ อ ไ ป นี  คื อ  ข้ อ มู ล ทั ก ษ ะ แ ล ะ ค ว า ม ส า ม า ร ถ  ข้ อ มู ล

ผ ลงานและรางวัล สมาชกิองค์กร ข้อมูลเป้าหมาย และข้อมูลการวางแผน  

  

 
ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอทักษะและความสามารถ 

 

 
ภาพที่ 7 แสดงขอ้มูลประกา ศนียบัตร ผ ลงาน และรางวัล 

 

2.3  ข้ อ มู ล ภ า ร ะ ง า น ส า ม า ร ถ จั ด ก า ร ข้ อ มู ล ดั ง ต่ อ ไ ป นี คื อ  ข้ อ มู ล ภ า ร ะ ง า น ส อ น  ข้ อ มู ล ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร  

ข้อมูลเอกสารต้ารา  ข้อมูลบริการวิชา การ และข้อมูลการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 
ภาพที่ 8 แสดงขอ้มูลภาระงานสอน 
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ภาพที่ 9 แสดงการจัดการผลงานวชิาการ 

 

 
ภาพที่ 10 แสดงขอ้มูลเอกสารต้ารา 

 
 3. ส่วนของคณะและมหาวิทยาลัย โดยคณะและมหาวิทยาลัยสามารถเข้าดูแฟม้สะสมงานบุคลากรใน

หนว่ยงานได้ โ ดยสามารถเข้าท่ี eportfolio.uru.ac.th/report  

 
ภาพที่ 11 แสดงรายช่ือบุคลากรแตล่ะคณะ      
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ภาพที่ 12 แสดงการรายงานสรุปภาระงานของบุคลาก ร 

 

 
ภาพที่ 13 แสดงรายงานสรุปภาระงานส้าหรับผ ู้บริหาร 

 

ผลการทดสอบและประเมินผลประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์  

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อการบริหารและสนับสนุนการตัดสินใจ 

ผ ู้ วิ จั ย ไ ด้ท้ าก าร ท ดส อบแ ละประเมิน ลของการพัฒ นา ระ บ บ  โ ด ย ท้ า กา รท ด สอ บ แล ะป ร ะเ มิ นโด ยใ ห้ผู้เ กี่ย วข้อง

ป ร ะ เ มิ น ร ะ บ บ  แ ย ก ต า ม ก ลุ่ ม ข อ ง ผ ู้ ใ ช้ ง า น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  เ จ้ า ห น้ า ท่ี ฝ ่ า ย บุ ค ล า ก ร จ้ า น ว น  1  ค น  บุ ค ล า ก ร ฝ ่ า ย ส นั บ ส นุ น 

จ้า นวน 15 คน  อาจ ารย์ผู้สอนจ้านวน 22 คน และผ ู้บริหารจ้า นว น 2 คน โ ดยมี เครื่องมือ ท่ีใชใ้ นกา ร เก็ บ รว มร วม ข้ อ มู ล

ส้ า ห รั บ ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ เ ป็ น แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ท้ า ง า น ข อ ง ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ง า น

อเิล็กทรอนิกส ์ ท้ากา รสอบโ ด ยท้ากา รตดิ ตั งแ ละท ดลอ งใ ชง้ าน โ ดยใชว้ธีิการทดสอบ แบ บกล่ องด้า (Black box Testing) 

ซึ่งเป็นเทคนิคการ ประ เ มนิคุณ ภาพก า ร ท้างา นขอ งซอ ฟ ต์แ วร์ โ ดยไม่สนใจ กระบวนการท้า งาน ภายใ นวา่ มวีิ ธีการ ท้ า ง า น

อ ย่ า ง ไ ร  แ ต่ ต้ อ ง ไ ด้ ข้ อ มู ล ท่ี ถู ก ต้ อ ง ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ท่ี ต้ อ ง ก า ร  [8] น้ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ม า ท้ า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ย

โ ป ร แ ก ร ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ส้ า เ ร็ จ รู ป ด้ ว ย ก า ร ห า ค่ า ส ถิ ติ พ ื น ฐ า น  ไ ด้ แ ก่  ค่ า เ ฉ ลี่ ย  ( x̄ )  ค่ า เ บ่ี ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น  (SD)  โ ด ย มี

เกณฑ์การค่าเฉลี่ยของแบบประเมินดังแสดงใ นตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ตารางเกณฑก์ารอา่นค่าเฉลี่ยของแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบงาน เพื่อระบุคุณภาพ 

ระดับเกณฑ์การให้คะแน น 
ความหมาย 

เชงิคุณภาพ เชงิปริมาณ 

ดีมาก 4.60-5 .00 ระบบท่ีพัฒนาอยู่ในระดับดีมาก 

ด ี 3 .60-4.59 ระบบท่ีพัฒนาอยู่ในระดับดี 

พอใ ช ้ 2.60-3 .59 ระบบท่ีพัฒนาอยู่ในระดับพอใช้ 

ปรับปรุง 1.60-2.59 ระบบท่ีพัฒนาอยู่ในระดับปรับปรุง 

ไ มเ่หมาะสม 1.00-1.5 9 ระบบท่ีพัฒนาอยู่ใ นระดับไม่เหมาะสม 
 

โ ด ย ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ข อ ง ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ง า น อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ป ร ะ เ มิ น ทั ง สิ น  4  ด้ า น  

มผี ลการประเมินเฉลี่ยทั งสี่ด้านอยูใ่ นระดับดี  ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสรุปผ ลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศแฟม้สะสมงานอิเล็ กทรอนิกส ์

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

(x̄ ) 

ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐา น (SD) 

ระดับความ 

พงึพอใ จ 

1. ด้านความสามารถใ นการท้างานตามความพงึพอใจของผูใ้ ช้

ระบบ (Function Requirement Test) 
4.43 0.56 ด ี

2. ด้านหนา้ที่การท้างานของระบบ (Functional Test) 4.36 0.64 ด ี

3. ด้านการใ ชง้านของระบบ (Usability Test) 4.33 0.69 ด ี

4. ด้านความปลอดภัยของระบบและข้อมูล (Security Test) 4.33 0.56 ด ี

ค่าเฉลี่ย 4.36 0.61 ด ี

 

วิจารณ์และสรุปผล 

ง า น วิ จั ย นี เ ป็ น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ง า น อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ข อ ง บุ ค ล า ก ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ

อุ ต ร ดิ ต ถ ์  ซึ่ ง ท้ า ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ส า ม า ร ถ จั ด ท้ า แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ง า น ไ ด้ ด้ ว ย ต น เ อ ง  เ พิ่ ม ค ว า ม ส ะ ด ว ก  ใ น ก า ร จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล  ข้ อ มู ล

เป็นปัจจ ุบัน สบืค้นและเรียกใ ชข้้อมูลท่ีต้องการได้ง่าย บุคลาก ร สา มารถวางแผ นการพัฒนาตนเองได้ สามารถลดภาระ

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ด้ า น ท รั พ ย า ก ร ก ร ะ ด า ษ  ร ว ม ไ ป ถึ ง ยั ง ช่ ว ย ส นั บ ส นุ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ข อ ง ผ ู้ บ ริ ห า ร ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า ผ ล ง า น ข อ ง

บุ ค ล า ก ร ไ ด้  โ ด ย ผ ล ก า ร ด้ า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย เ ร่ื อ ง  ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ง า น อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ข อ ง บุ ค ล า ก ร

มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผ ู้วิจัยได้วจิา รณ์และสรุปผ ล ดังนี  

จ า ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ง า น อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  โ ด ย ใ ห้ ผ ู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง จ า ก ห น่ ว ย ง า น ต้ น แ บ บ

ป ร ะ เ มิ น ร ะ บ บ  แ ย ก ต า ม ระ ดับ ขอ งผ ู้ใช้ ง านป ร ะกอ บ ด้ว ย  เ จ้ า ห น้ าที่ ฝ ่าย บุ คล ากร  บุ ค ล า ก ร ฝ ่าย สนั บ สนุ น อ า จ า รยผ์ ู้สอน 

แ ล ะ ผ ู้ บ ริ ห า ร  มี ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ  ดี  โ ด ย มี ค ะ แ น น ค่ า เ ฉ ลี่ ย ทั ง  4  ด้ า น เ ท่ า กั บ  4.36 ส่ ว น เ บ่ี ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น

เท่ากับ 0.61 ซึ่งสรุปผ ลการประเมินทั ง 4 ด้าน คือ 

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ด้ า น ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ท้ า ง า น ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผ ู้ ใ ช้ ร ะ บ บ  (Function Requirement Test) 

พบวา่ผ ู้ใชม้คีวามพงึพอใ จใ นความสามารถใ นการแสดงรายงานตา่งๆ ใ นระบบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคอื 4.58   

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ห น้ า ท่ี ก า ร ท้ า ง า น ข อ ง ร ะ บ บ  (Function Test) โ ด ย มี ก า ร ท ด ล อ ง ป้ อ น ข้ อ มู ล ท่ี ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง (Invalid) 

และข้อมูลวา่ง (Null) พบวา่ระบบสามารถตอบสน องการ ท้างาน เชน่ การค้นหาข้อมูล การแก้ไขข้อมูล มกีารตรวจส อ บ
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ข้ อ มู ล ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง  ท้ า ใ ห้ ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ข อ ง ผ ล ลั พ ธ์ ท่ี ไ ด้ จ า ก ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข อ ง

ระบบ และความนา่เช่ือถือไ ด้ของระบบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคอื 4.53   

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ด้ า น ก า ร ใ ช้ ง า น ข อ ง ร ะ บ บ  (Usability Test) พ บ ว่ า ผ ู้ ใ ช้ มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น ค ว า ม เ ป็ น ม า ต ร ฐ า น

เ ดี ย ว กั น ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ ห น้ า จ อ ภ า พ  ห น้ า จ อ ร ะ บ บ ใ ช้ ง า น ง่ า ย  มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร ใ ช้ สี ตั ว อั ก ษ ร  สี พ ื น ห ลั ง  แ ล ะ

องคป์ระกอบต่าง ๆ มคีวามพงึพอใ จสูงสุดมคี่าเฉลี่ย 4.47  

การประเมินด้านความปลอดภัย (Security Test) มกีารควบคุมใ ห้ใชง้านตามสทิธ์ิผู้ใช้ได้อยา่งถูกตอ้ง เนื่องจาก

ร ะ บ บ มี ก า ร ใ ช้  Google Identity ซึ่ ง เ ป็ น ร ะ บ บ ล็ อ ก อิ น บั ญ ชี ผ ู้ ใ ช้  ท้ า ใ ห้ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ สิ ท ธ์ิ ก า ร เ ข้ า ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ มี ค ว า ม

ปลอดภัยและใ ชง้านได้ตามสทิธ์ิอยา่งถูก ตอ้ง โ ดยผู้ใชม้คีวามพงึพอใ จสูงสุด มีค่าเฉลี่ย 4.39 
 

จา กค่าเฉลี่ยความคดิเห็นท่ีได้จาก ผ ู้ใชใ้ นแต่ละระดับ สรุปผ ลให้อยู่ในรูปแบบร้อยละ ไ ด้ดังนี  

ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลสรุปจา กกา รประเมินความพงึพอใ จระบบ 

ระดับผู้ใช ้

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง

(3) 

น้อย 

(2) 

นอ้ยท่ีสุด

(1) 

เจ้าหนา้ที ่ 43 .23% 5 4.27% 2.50% - - 

อาจารย์ 46.41% 46.33% 7.26%   

ผ ู้บริหาร 5 0.00% 5 0.00%    

ค่าเฉลี่ย 46.55% 50.20% 4.88%   

ส รุ ป ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร ใ ช้ ง า น จ า ก ผ ู้ ใ ช้ ทุ ก ร ะ ดั บ  พ บ ว่ า อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ท่ี สุ ด  4 6. 5 5% ร ะ ดั บ ม า ก  5 0 . 2 0% 

และระดับปานกลาง 4.88% 
 

ข้อเสนอแนะ 
ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ง า น อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ข อ ง บุ ค ล า ก ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ อุ ต ร ดิ ต ถ์  อ า จ น้ า เ ท ค นิ ค 

Data mining ม า ช่ ว ย ใ น ก า ร จั ด ก ลุ่ ม ขอ ง บุ ค ล าก ร เ พื่ อ ใ ช้ ใ น กา ร วิ เ ค ร า ะห์ ภ าร ะ ง า น ขอ ง บุ ค ล าก ร ว่ าค ว ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ น ด้านใด 

แ ล ะ พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร น้ า เ ส น อ ข้ อ มู ล ท่ี ห ล า ก ห ล า ย  เ ช่ น  แ ส ด ง ใ น รู ป ข อ ง ก ร า ฟ แ บ บ ต่ า ง  ๆ  เ พื่ อ ใ ห้ ผ ู้ บ ริ ห า ร เ กิ ด ค ว า ม

สะดวกใ นการเปรียบเทียบข้อมูลและวางแผนใ นการพัฒนาต่อไ ป   
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University of Phayao 

ศุภชัย ผลศุภรกั ษ ์1* 
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บทคัดย่อ 

 ก า ร ศึ ก ษ า เ ร่ื อ ง  ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ง า น บุ ค ล า ก ร ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า  มี

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ศึ ก ษ า  1 )  แ น ว ท า ง  แ ล ะ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผ ู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ใ น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ง า น

บุ ค ล า ก ร ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า  2 )  การวิ เคราะห์   ออกแบบ และพั ฒนาระบบสารสนเทศง า น บุ ค ล า ก ร   

คณะวิทยาศาสตร์ ประชากรคอื คณะก รรมการประจ ้าคณะ วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา จ้า นวน 18 คน เครื่องมือ

ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล  คื อ  ก า ร ส น ท น า ก ลุ่ ม  ท่ี ผ ู้ วิ จั ย ส ร้ า ง ป ร ะ เ ด็ น ค้ า ถ า ม ขึ น   ผ ู้ ศึ ก ษ า ด้ า เ นิ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล  ผ ่ า น

กระบวนการทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) 

ผ ลการศึกษาพบวา่ 

1. ผลการศึ กษาพบว่ าแนวทางการพั ฒนาระบบสารสนเทศงานบุ คลากรจะเป็ นประโยชน ในด านการบริ หารการ

วางแผนก้าลังคนการตัดสินใจ การพัฒนาและฝกอบรม  ตอ้งมกีารวางแบบแผนรูปแบบของระบบสารสนเทศขึ นมาเพื่อตอบโจทย์

ปั ญหาตามความต้ องการ โ ด ย ต้ อ ง แ ส ด ง ข้ อ มู ล ใ ห้ ค ร อ บ ค ลุ ม ก า ร บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ล า ก ร  ค ว ร ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ป ร ะ วั ติ ส่ ว น ตั ว  

วั น บ ร ร จุ  อั ต ร า ก้ า ลั ง  ข้ อ มู ล ส ถิ ติ ก า ร ล า ข้ อ มู ล ก า ร ไ ป อ บ ร ม สั ม ม น า   โ ด ย ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข้ อ มูล ใ ช้ รู ป แ บ บ กา ร แ ย กเ ป็น

ส่วนงาน และสามารถสบืค้นขอ้มูลได้อย่างรวดเร็ว  รูปแบบของระบบสารสนเทศงานบุคลากรควรใชง้านง่าย  ไมซ่ับซ้อน และ

แสดงข้ อมู ลได้ เข้ าใจ ซึ่ งควรเป็ นรู ปแบบเวปไซด์ เพื่ อสามารถเข้ าถึงได้ทุ กท่ี  และควรใช้ ซอฟแวร์ ท่ี ไมล่้ าสมั ยเกินไป โดยสามารถใช้ 

Username และ Password ของเครือข่ายมหาวทิยาลั ย  

2 .  ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  อ อ ก แ บ บ  แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ  พ บ ว่ า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ สามารถบริ หารจั ดการงาน

บุ คลากร และสามารถบริ การข้ อมู ลดั งกล่ าวบนระบบอิ นเตอร์ เน็ ต ผ ่ านทางคอมพิ วเตอร์ และสมาร์ ทโฟนได้  โดยสามารถ สื บค้ น

ข้ อมู ล โดยการกรอกชื่ อ-สกุ ล  ซึ่ งการออกรายงานสามารถออกรายงานได้ อย่ างรวดเร็ ว และมี เมนู ครอบคลุ มกั บการบริ หารงาน

บุ คคล โดยสามารถ  เพิ่ ม-ลบ หรื อแก้ ไขข้ อมู ล เพื่ อให้ ข้ อมู ลถู กต้ องและเป็ นปั จจุ บั น โมดู ลในการใช้ งาน ระบบสารสนเทศจะมี

โมดูลผ ู้ใชง้าน 2 กลุม่ คือ งานบุคลากร  และบุคลากรท่ัวไป ซึ่งเป็นไปตามแนวทางท่ีก้าหนดไว้ ตามวั ตถุประสงค ์

ค าส าคัญ:  ระบบสารสนเทศ, งานบุคลาก ร  
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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 
 

บทน า 

ก า ร บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล   เ ป็ น ภ า ร กิ จ ส้ า คั ญ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า อ ง ค์ ก ร จึ ง เ ป็ น ภ า ร ะ ห น้ า ท่ี ข อ ง

ผ ู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ ผ ู้ รั บ ผ ิ ด ช อ บ ง า น บุ ค ค ล โ ด ย เ ฉ พ า ะ ท่ี ต้ อ ง มุ่ ง ป ฏิ บั ติ ใ น กิ จ ก ร ร ม ท่ี เ กี่ ย ว กั บ ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร  เ พื่ อ ท้ า ใ ห้

บุ ค ล า ก ร ใ น ห น่ ว ย ง า น เ ป็ น ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ ท่ี มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ อั น จ ะ ส่ ง ผ ล ส้ า เ ร็ จ ต่ อ เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง ห น่ ว ย ง า น  เ นื่ อ ง จ า ก

ปัจจ ุบันโลกเราไ ด้กลา่วสู่ ยุคแ ห่งสา รส นเ ท ศ หนว่ยงานได้ตระหนักและใ ห้ ความ ส้าคัญ กับการน้าเทคโ นโลยสี าร ส น เ ท ศ

ม า ป รั บ ใ ช้ ใ น อ ง ค์ ก ร ม า ก ขึ น  โ ด ย ใ ช้ ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ล า ก ร  เ พื่ อ เ ป็ น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ  

ใ นการวางแผ น หรือสนับสนุนการป ฏบัิ ตงิาน ของ องคก์ ร  โ ดยเป็นกระบวนการ ท่ีรวบ รว ม  จัดเก็บ บ้ารุงรักษา  และน้าม า

ป รั บ แ ก้ ไ ข อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ  เ พื่ อ ใ ห้ ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ มี ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ส ม บู ร ณ์  ส า ม า ร ถ น้ า ข้ อ มู ล ไ ป ใ ช้ ง า น ด้ า น ต่ า ง  ๆ  ไ ด้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 ง า น บุ ค ล า ก ร ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า  มี ค ว า ม จ้ า เ ป็ น ท่ี ต้ อ ง จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล  เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ด้ า น ต่ า ง  ๆ  

ข้ อ มู ล ท่ี เ กี่ ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร บุ ค ค ล  แ ล ะ ร า ย ง า น ข้ อ มู ล ใ ห้ ท า ง ห น่ ว ย ง า น ไ ด้ ท ร า บ ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น ข้ อ มู ล ก า ร ส รุ ป วั น ล า แ ต่ ล ะ

บุ ค ค ล  ก า ร แ ส ด ง คุ ณ วุ ฒิ ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ อั ต ร า ก้ า ลั ง  ข้ อ มู ล ก า ร ไ ป อ บ ร ม สั ม น า ศึ ก ษ า ดู ง า น  ซ ึ่ ง ข้ อ มู ล ข้ า ง ต้ น มี ค ว า ม

จ้า เป็นต่อบุคลาก รภา ยใน คณะวิ ท ยาศา สต ร์แ ละภ าย นอก ซึ่งจา กสภาพปัญหาใ นการจั ดเ ก็บ ข้อมู ล  และรายงาน ข้ อ มู ล

นั น  ทั ง ผ ู้ บ ริ ห า ร  อ า จ า ร ย์ แ ล ะ เ จ้ า ห น้ า ท่ี  ยั ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ไ ด้ อ ย่ า ง ท่ั ว ถึ ง  ยั ง จ้ า เ ป็ น ต้ อ ง ค อ ย ส อ บ ถ า ม ท า ง ง า น

บุคลาก ร อีกทั งยังเกิดความลา่ชา้ใ นกา รขอขอ้มูลในส่วนกลาง 
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ง า น บุ ค ล า ก ร ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์   ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า จึ ง ส น ใ จ ใ น ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ   เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร

ด้าเนนิความอ้านวยสะด วกใ นกา ร ปฎิ บัตงิา น เป็นการเก็บขอ้มูล และเป็นเครื่องมื อในกา รตั ดสนิใจ และกา รวา งแผ น ก า ร

ด้าเนนิงานของผ ู้บริหาร ท่ีเข้าถึงขอ้มูลได้อย่าง รวด เร็ ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ และสามารถน้ามาประยุกตใ์ ช้ ไ ด้ ทั ง

องคก์ร  ที่ไ มจ่้า กัดใ นดา้นเวลาและสถานที่ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ เห มาะสม และเป็นผลดีและมปีระโ ยช นต์อ่ การ ปฎิ บั ติ ง า น

ของหน่วยงานคณะวทิยาศาสตร์ 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

ก ร อ บ แ น ว คิ ด ใ น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร แ ส ด ง ผ ล ข้ อ มู ล ส้ า ห รั บ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล  โ ด ย ก า ร

ส น ท น า ก ลุ่ ม ผ ู้ บ ริ ก า ร แ ล ะ บุ ค ล า ก ร  แ ล ะ ท้ า ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ โ ด ย ใ ช้ ท ฤ ษ ฎี  ว ง จ ร ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ System 

Development Life Cycle : SDLC 

 

 

 

 

 

 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร ไ ด้แก่ ผ ู้บริหาร อาจ ารย์ และเจ้าหน้ าที ่ 

 2 .  ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  ไ ด้ ม า โ ด ย ก า ร สุ่ ม แ บ บ เ จ า ะ จ ง  ไ ด้ แ ก่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ้ า ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 

ค ณ บ ดี  ร อ ง ค ณ บ ดี  หั ว ห น้ า ส า ข า วิ ช า  ก ร ร ม ก า ร  แ ล ะ เ ล ข า นุ ก า ร  จ้ า น ว น  1 8  ค น  โ ด ย ก า ร ส น ท น า ก ลุ่ ม ใ น ป ร ะ เ ด็ น ก า ร

พัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลาก รคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

2. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 เ ค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล ค รั ง นี  หั ว ข้ อ ป ร ะ เ ด็ น ค้ า ถ า ม ใ น ก า ร ศึ ก ษ า แ น ว ท า ง  แ ล ะ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น ก า ร

พัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลาก รคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา  

  3. การสร้างและตรวจสอบคณุภาพเครื่องมอื 

 เ ค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย หั ว ข้ อ ป ร ะ เ ด็ น ค้ าถ า มใ น ด้ าน ง า นบุ ค ล า กร แ ล ะ ร ะบ บ ส า ร ส น เ ท ศ  ต า ม

ข้อเสนอแนะจาก ผ ู้เชี่ยวชาญและ อาจารย์ท่ีปรึกษา 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั ง นี ผ ู้ วิ จั ย ไ ด้ เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล โ ด ย ผ ู้ ศึ ก ษ า ใ ช้ แ บ บ ส น ท น า ก ลุ่ ม  โ ด ย ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล โ ด ย ก า ร สุ่ ม

แ บ บ เ จ า ะ จ ง จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ้ า ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  จ้ า น ว น  1 8  ค น  เ พื่ อ ศึ ก ษ า แ น ว ท า ง  แ ล ะ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง

ผ ู้ บ ริ ห า ร  แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ใ น ก าร พั ฒ น าร ะ บ บ ส าร ส น เ ท ศ ง า น บุ คล า กร  แ ล ะ น้ า ม า วิ เ ค ร า ะห์ อ อ กแ บ บ ร ะ บ บ ส าร ส น เ ท ศ งาน

บุคลาก รคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

  

ผ ลสรุ ปแ นวทาง แ ละควา ม

คิดเ ห็นใ นการพัฒ นา ระบบ

สาระสนเ ท ศงาน บุคลาก ร 

 

ทฤษ ฎวีงจร การพัฒ นาระ บบ 

 

ระบบสา ระสนเ ทศง า นบุค ลากร 

คณะว ิทย าศาส ตร์ 
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ผลการศึกษา 
 ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั ง นี ผ ู้ วิ จั ย ไ ด้ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล โ ด ย ผ ู้ ศึ ก ษ า ใ ช้ แ บ บ ส น ท น า ก ลุ่ ม  แ ล ะ น้ า ผ ล ม า วิ เ ค ร า ะ ห์  อ อ ก แ บ บ

และพัฒนาระบบสารส นเ ทศโ ดยใ ชห้ลัก ทฤษ ฎวีงจ รกา รพั ฒนา ระบ บ System Development Life Cycle : SDLC แบ่งการ

ด้าเนนิการวจิัยออกเป็น 2 ส่วน  ดังนี  

ส่ ว น ท่ี  1  ศึ ก ษ า แ น ว ท า ง  แ ล ะ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผ ู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ใ น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ง า น

บุคลาก รคณ ะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

โ ด ย ใ น ส่ ว น นี  ผ ู้ วิ จั ย ไ ด้ ร ว บ ร ว ม วิ ธี ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล โดยการตั งประเด็ นค้ าถามในการสนทนากลุ่ ม ส้ าหรั บศึ กษา       

แนวทาง การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลาก ร  พบวา่   

ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ค ว ร ค ร อ บ ค ลุ ม ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ง า น บุ ค ล า ก ร  ค ว ร ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย ข้ อ มู ล

อัตราก้า ลัง รูป  ชื่อ -สกุล  หน่วยงาน สังกัด  ต้าแหน่ง คุณวุฒกิารศึกษา  E-mail เบอร์โทร และวันบรรจุ รวมถึงขอ้มูล

ส ถิ ติ ก า ร ล า  ข้ อ มู ล ก า ร ไ ป อ บ ร ม สั ม ม น า  ท่ี แ ส ด ง รู ป แ บ บ เ ป็ น ต า ร า ง ห รื อ แ ผ น ภู มิ  เ พื่ อ ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร ค้ น ห า  แ ล ะ เ ป็ น ฐ า น

เ ก็ บ ข้ อ มู ล  ซึ่ ง เ ป็ น ข้ อ มู ล ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผ ู้ ใ ช้ ง า น คื อ ผ ุ้ บ ริ ห า ร แ ล ะ ง า น บุ ค ล า ก ร   โ ด ย รู ป แ บ บ ข อ ง ร ะ บ บ

สารสนเทศงาน บุคลา กรค ว รใ ชง้ านง่า ย  ไ มซ่ับซ้อน และแสดงขอ้มูลได้เข้าใจ  ซึ่งเป็นรูปแบ บเ วปไ ซ ด์ เพื่อ สาม ารถ เ ข้ า ถึ ง

ไ ด้ ทุ ก ท่ี  แ ล ะ ค ว ร ใ ช้ ซ อ ฟ แ ว ร์ ท่ี ไ ม่ ล้ า ส มั ย เ กิ น ไ ป  โ ด ย ส า ม า ร ถ ใ ช้ Username แ ล ะ  Password ข อ ง เ ค รื อ ข่ า ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย

พะเยา และมีการก้าหนดสิทธิให้ชัดเจน 

ส่วนที่  2 การวิเคราะห์  ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศได้ระบบสารสนเทศงานบุคลากร   

คณะวิทยาศาสตร์ 

ผ ู้ วิ จั ย ไ ด้ด้ าเ นิ นกา ร วเิ คร า ะห์แ ละ  แ ล ะ อ อ ก แบ บ  พั ฒ น า ร ะ บ บ สา ร สน เ ทศ ง าน บุค ลา กร คณะ วทิ ย าศ าส ตร์  ต า ม

หลักทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ System Development Life Cycle : SDLC ดังนี  

การวางแผนและวิเคราะห์ ข้อมูลท่ีได้จาก การสรุปแนวทางใ นการพัฒนาระบ บสาร สนเทศใ นส่ วนท่ี 1  อีกทั ง

ไ ด้รวบรวมขอ้มูลในกา รจัดเก็บข้อมูลแบบเดิมของงานบุคลาก ร  การจัดเก็บขอ้มูลไว้ใ นตู้เอกสารใ นรูปแบบแฟม้เอก ส า ร  

คื อ เ อ ก ส า ร ท่ี มี ป ริ ม า ณ ม า ก ท้ า ใ ห้ ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล ห รื อ ค้ น ห า ข้ อ มู ล ท้ า ใ ห้ ล่ า ช้ า  ห รื อ เ กิ ด ก า ร สู ญ ห า ย   ส่ ว น ก า ร จั ด เ ก็ บ

ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ใ นรูปแบบของไฟด์ขอ้มูล ปัญหาที่พบคือการจัดเก็บขอ้มูลซ ้าซ ้อนกั น  จ ึงวางแผ นการด้าเนินง า น  

เ พื่ อ ต อ บ ส น อ ง ต า ม แ น ว ท า ง ใ น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ง า น บุ ค ล า ก ร  เ พื่ อ ใ ห้ ง า น บุ ค ล า ก ร ส า ม า ร ถ น้ า ม า ใ ช้ ใ น ก า ร

บริหารจัดกา รไ ด้อยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และลดข้อจ้า กัดทางดา้นเวลา และสถ านท่ี 

การออกแบบ เพื่อให้ได้ระบบงานท่ีสมบูรณ์ตรงตามความตอ้งการของผู้ใช้ได้ด้าเนนิการดังนี  

1. การสร้างแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) {1} 

2. การสร้างแผนภาพแสดงแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหวา่งเอนทิตี  (Entity Relationship Diagram : ER Diagram) {5} 

3. การออกแบบฐา นขอ้มูล โ ดยใชรู้ปแบบฐา นขอ้มูลเชงิสัมพันธ์ (Relational Database) {4} 

4. การออกแบบน้าเสนอข้อมูล (Ou tpu t D esign) {1} 

5. การออกแบบน้าเข้าข้อมูล (Inpu t D esign) {1} 

6. การออกแบบส่วนติดต่อผ ู้ใ ช(้User interfa c e Design)  {1} 

7. การออกแบบระบบควบคุมความปลอดภัย (Secu rity C ontrol Design ) {1} 
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การพัฒนาโปรแกรม โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม ค ว บ คุ ม ก า ร ท้ า ง า น ข อ ง ร ะ บ บ ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร ท้ า ง า น พ ร้ อ ม กั บ อ อ ก แ บ บ

หนา้จ อต่าง ๆ ในแต่ละฟังก์ช่ันการท้างาน โ ดยใชภ้าษา vista basic ใ นการติดต่อกับฐานข้อมูลและการประมวลผล และ

ใ ช้ ภ า ษ า  Java Script แ ล ะ  HTML ใ น ก า ร ก้ า ห น ด ก า ร แ ส ด ง ผ ล ท า ง ห น้ า จ อ โ ด ย ก า ร อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม  

sql server 2014 ใ นการออกแบบและก้า หนดคา่ต่าง  ๆ ตามท่ีได้ออกแบบไ ว ้และใ ชช้ื่อฐานข้อมูลวา่ personne_lDB  

การทดสอบระบบ ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ้ า ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ท ด ล อ ง ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ห า

ข้ อ ผ ิ ด พ ล า ด แ ล ะ ข้ อ บ ก พ ร่ อ ง ข อ ง ร ะ บ บ แ ล ะ ท้ า ก า ร ป รั บ ป รุ ง ข้ อ เ ส น อ แ น ะ  โ ด ย ใ ห้ ใ ช้ ข้ อ มู ล  L o g i n ใ น ก า ร เ ข้ า สู่ ร ะ บ บ  คื อ  

Usernam e และ Password ของเครอืขา่ยมหาวิทยาลัย โ ดยได้สาธิตการใช้งาน การเรียกดูข้อมูลสารสนเทศในแตล่ะเมนู

ก า ร ใ ช้ ง า น  แ ล ะ ใ ห้ ผ ู้ ใ ช้ ง า น ท ด ส อ บ ก า ร ใ ช้ ง า น  เ พื่ อ ห า ข้ อ ผ ิ ด พ ล า ด ห า ข้ อ ม า ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ โ ม ดู ล ก า ร

ท้ า ง า น ข อ ง กลุ่ ม นั น  แ ล ะ ท ด ส อ บ ก า ร ใ ช้ งา นจ นร ะ บ บ สา มา ร ถท้ าง าน ไ ด้ อ ยา่ งมี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ  พ ร้ อ ม ทั ง ไ ด้ จั ดท้ า คู่มื อการ

ใ ชง้านได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ขั นตอนการใช้งานในแต่ละฟังกช์ั่น   

การบ ารุงรักษา ผ ู้วจิัยได้ด้าเนินการตดิตั งระบบตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ ้าคณะ วทิยาศาสตร์  

และใ ห้งานบุคลาก รด้าเนนิการเพิ่ม ลบ แก ้ไข ข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลต่าง  ๆ ของระบบ โ ดยผู้วจิัยเป็นผู้ดูแลระบบ 
 

ผลการศึกษา 

จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ร ะ บ บ ง า น เ ดิ ม  แ น ว ท า ง ใ น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ง า น บุ ค ล า ก ร  แ ล ะ แ น ว ท า ง ใ น 

การแก้ ปั ญหา และพั ฒนาระบบงานใหม่  เมื่ อทราบถึ งสภาพปั ญหาของระบบเดิ ม โดยวิ เคราะห์ และออกแบบระบบใหม่  {1} 

โดยได้ก้าหนดกลุ่มผ ู้ใชง้านระบบสารสนเทศออกเป็ น 2 กลุ่ม คืองานบุคลากร และบุคลากรท่ัวไป ซึ่งเป็นผ ู้เกี่ยวข้องกับระบบ

สารสนเทศและเป็นผ ู้ใชง้านระบบสารสนเทศท่ีจะพัฒนาขึ น โดยแสดงเป็นแผนบริบทดังภาพท่ี 1 และ 2 

 

แผนผังก้างปลา (Cause-and-effect Diagram)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 (Cause-and-effect Diagram)  ซึ่งจะแสดงให้เห็นสภาพและปั ญหาท่ี ชัดเจนขั น ดังแสดงในภาพ 
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แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่2 (Context Diagram) ระบบสารสนเทศงานบุคลาก รคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

จากการท่ีผู้วจิัยได้ท้าการออกแบบแผนภาพบริ บท ของระบบสารสนเทศงานบุคลากรคณะวิ ทยาศาสตร์ มหาวทิยาลั ย

พะเยา สามารถเขียนเป็นกระบวนการยอ่ยท่ีส้าคัญโดยแสดงเป็นแผนภาพกระแสข้อมูลระบบใหม ่แสดงดังภาพ ท่ี 3 
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แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 

 

 

 

 

 

ภาพที3่ (Data Flow Diagram) แผนภาพกระแสข้อมู ลระบบสารสนเทศงานบุ คลากรคณะวิ ทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผ ู้ วิ จั ย ไ ด้ อ อ ก แ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล แ ล ะ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ส้ า ห รั บ ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ง า น บุ ค ล า ก ร  โ ด ย ใ ช้ ก า ร จั ด ก า ร แ บ บ  

Third Normal Form และแสดงเป็น E-R Diagram ไ ด้ดังภาพท่ี 4 
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แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล  (E-R Diagram) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่4 แสดงแผนภาพความสมัพันธ์ของข้อมูล (E-R Diagram) ระบบสารสนเทศงานบุคลาก รคณะวิทยาศาสตร์ 
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ภาพที ่5 การแสดงหนา้จ อระบ บสารสนเทศงานบุคลาก รคณะวิทยาศาสตร์ ใ นการเข้าใช้ระบบระบบ 

โ ดยใช ้ Usernam e และ Password ของเครอืขา่ยมหาวทิยาลัยโดยมีฟังก์ช่ันการใชง้านส้าหรับ งานบุคลาก ร 

และผ ู้ใชง้านท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ข้อมูลหน้าหลักเป็นการแสดงขอ้มูลพื นฐา น เชน่ รูป  ชือ่ -สกุล  หนว่ยงาน สังกัด  ต้าแหนง่ คุณวุฒิการศึกษา 

E-mail เบอร์โทร และวันบรรจุ รวมถึงรายละเอยีดการเข้าอบร ม/สัมมนา 
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ภาพที่ 7 สามารถเข้าไ ป ค ลิ๊กท่ี ดูข้อมูลวันลา 

แสดงผลข้อมูลวันลา และสรุปผลรายงานการลาทั งหมด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอข้อมูลรายงานสถิต ิและสามารถสบืค้นขอ้มูลบุคลาก ร  

โ ดยพิมพร์ายช่ือท่ีต้องการค้นใ นช่องวา่ง และจะแสดงผลชื่อท่ีต้องการค้นหา 

 

  



 
 

Proceedings  
502 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 แสดงหนา้จ อขอ้มูลรายงานสถิต ิ

ของแต่ละสว่นงาน 
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ภาพที่ 10 แสดงหน้าจ อ เพิ่ม-ลบ และแก ้ไขข้อมูลบุคลาก ร 
- เพศ     -   สายง าน 

- ค ้าน้า ห น้าชื่อ    -    รห ัสบ ัตรประชาชน 

- ชื่อ     -   Email 

- สถ านะ     -    โทรศัพท์มือถือ 

- ต้าแ ห นง่     -    เบ อร์ภายใน 

- ห น่วยง าน     -   วันท ี่บรรจุ 

- วุฒ ิการศกึ ษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 รายงานการเข้าอบรม จะ แสดงรายงานของบุคลาก รทั งหมดท่ีได้ไปพัฒนาตนเอง 

โ ดยสามารถ ออก รายงานแลว้แสดงผลข้อมูลในรูปแบบไ ฟด ์Microsoft Excel 
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วิจารณ์และสรุปผล 
ก า ร ด้ า เ นิ น ก า ร วิ จั ย เ ร่ื อ ง  ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ง า น บุ ค ล า ก ร ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า  

ผ ู้วิจัยขออภิปลายผลดังตอ่ไปนี  

1. ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า แ น ว ท า ง  แ ล ะ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผ ู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ใ น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ง า น

บุ ค ล า ก ร ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า ไ ด้ ข้ อ คิ ด เ ห็ น ว่ า ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ค ว ร ค ร อ บ ค ลุ ม ใ น ก า ร

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ง า น บุ ค ล า ก ร  ซึ่ ง เ ป็ น ข้ อ มู ล ท่ี ต อ บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผ ู้ ใ ช้ ง า น คื อ  ผ ุ้ บ ริ ห า ร  ง า น บุ ค ล า ก ร   แ ล ะ บุ ค ล า ก ร

ท่ัวไป โ ดยรูปแบบของระบบสารสน เ ทศงาน บุคลาก รค วรใ ชง้า นงา่ย ไ มซ่ับซ้อน และแสดงขอ้มูลได้เข้าใจ  ซึ่งเป็นรู ป แ บ บ

เ ว ป ไ ซ ด์ เ พื่ อ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ ทุ ก ท่ี  แ ล ะ ค ว ร ใ ช้ ซ อ ฟ แ ว ร์ ท่ี ไ ม่ ล้ า ส มั ย เ กิ น ไ ป  โ ด ย ส า ม า ร ถ ใ ช้  Username แ ล ะ  Password 

ของเครอืขา่ยมหาวทิยาลัยพะเยา 

2.  ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์   อ อ ก แ บ บ  แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ง า น บุ ค ล า ก ร พ บ ว่ า ส า ม า ร ถ พั ฒ น า ร ะ บ บ ท่ี

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ง า น บุ ค ล า ก ร ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย  ข้ อ มู ล ป ร ะ วั ติ ส่ ว น ตั ว  ข้ อ มู ล อั ต ร า ก้ า ลั ง  ข้ อ มู ล ร า ย ชื่ อ บุ ค ล า ก ร  ข้ อ มู ล

คุ ณ วุ ฒิ ก า ร ศึ ก ษ า  ข้ อ มู ล ผ ู้ ด้ า ร ง ต้ า แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร  ข้ อ มู ล ก า ร ไ ป พั ฒ น า ต น เ อ ง  ข้ อ มู ล ป ร ะ วั ติ ก า ร ล า  แ ล ะ ส า ม า ร ถ

บริการขอ้มูลดังกล่าวบนระบบอนิเต อร์ เน็ต ผ ่านทางคอมพวิเตอร์และสมารท์โ ฟนไ ด้ โ ดยสามารถ สืบค้นขอ้มูล โ ดยการ

ก ร อ ก ชื่ อ - ส กุ ล ซึ่ ง ก า ร อ อ ก ร า ย ง า น ส า ม า ร ถ อ อ ก ร า ย ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ มี เ ม นู ค ร อ บ ค ลุ ม กั บ ก า ร ใ ช้ ง า น ต่ า ง  ๆ  

ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โ ดยสามารถ  เพิ่ม-ลบ หรอืแกไ้ ขข้อมูล เพื่อให้ขอ้มูลถูกต้องและเป็นปัจ จุบัน โ มดูล

ใ น ก า ร ใ ช้ ง า น  ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ จ ะ มี โ ม ดู ล ผ ู้ ใ ช้ ง า น  2  ก ลุ่ ม  คื อ  ง า น บุ ค ล า ก ร  แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท่ั ว ไ ป  เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร

จัดกา รไ ด้อยา่ง รวดเร็ว และลดข้อจ้า กัดทางดา้นเวลา และสถานที่ ซึ่งสอดคล้องกับผลกา รศกึษาของวรัิช กาฬภักดี {5} 

ท่ี ท้ า ก า ร ศึ ก ษ า เ ร่ื อ ง  ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ สื บ ค้ น เ อ ก ส า ร ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร  โ ด ย ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี คิ ว อ า ร์ โ ค้ ด  

ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า พ บ ว่ าโ ดย ผ ู้ ใ ช้ ง าน ส าม าร ถ ใ ช้ ง า นร ะ บ บ สื บ ค้น บ ท ค ว าม ว าร ส า ร ท่ี พั ฒน า ขึ น ไ ด้ทุ ก ท่ี ท่ี มี อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต  ต ล อ ด 

2 4  ชั่ ว โ ม ง  แ ล ะ ใ ช้ เ ว ล า ใ น ก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล บ ท ค ว า ม ว า ร ส า ร เ ฉ ลี่ ย อ ยู่ ท่ี  3 0  วิ น า ที  ซึ่ ง จ า ก เ ดิ ม ต้ อ ง ม า ข อ ข้ อ มู ล ท่ี ง า น

บุ ค ล า ก ร  ใ น เ ว ล า ท้ า ก า ร เ ท่ า นั น  แ ล ะ ใ ช้ เ ว ล า ค้ น ห า ข้ อ มู ล แ ล ะ เ อ ก ส า ร ง า น บุ ค ค ล เ ฉ ลี่ ย อ ยู่ ท่ี  1 5  น า ที  ซึ่ ง ช่ ว ย ใ ห้ ผ ู้ บ ริ ห า ร  

และงานตา่ง ๆ ในหนว่ยงานสามารถใชข้้อมูลไปบริหารและจัดกา รไ ด้ตามแนวทางที่ก้าหนดไ วต้ามวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ค ว ร มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ  โ ด ย ผ ู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ  แ ล ะ  ผ ู้ ใ ช้ ง า น   เ พื่ อ ใ ห้ ท ร า บ ถึ ง ผ ล

ความพงึพอใ จต่อการใช้งานระบบ 

2. เ พื่ อ ใ ห้ ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ม า ก ยิ่ ง ขึ น  ค ว ร เ พิ่ ม ฟั ง ก์ ชั่ น ส้ า ห รั บ ผ ู้ บ ริ ห า ร  แ ล ะ  ง า น ป ร ะ กั น

คุณภาพท่ีสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลเชงิลึกเป็นสถิติขอ้มูลยอ้นหลัง 3  - 5  ปี  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ก า ร ศึ ก ษ า เ ร่ื อ ง  ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ง า น บุ ค ล า ก ร  ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า  ไ ด้ รั บ ทุ น

ส นั บ ส นุ น ง า น วิ จั ย เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า ง า น ป ร ะ จ้ า  ผ ู้ ศึ ก ษ า ข อ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ ผ ู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  ด ร . จิ ต ติ ม า  ก า วี ร ะ  ซึ่ ง เ ป็ น

อาจารย์ท่ีปรึกษา  ทา่น รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน ์ค ณบดีคณะวทิยาศาสตร์ และผ ู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ทุกทา่น อีก

ทั ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ้ า ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ท่ี ไ ด้ ใ ห้ ค ว า ม อ นุ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ด้ า น เ อ ก ส า ร แ ล ะ อ้ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ไ ด้ ใ ห้

ค้ า แ น ะ น้ า  ป รึ ก ษ า ห า รื อ ต ล อ ด จ น ต ร ว จ แ ก้ ไ ข ข้ อ บ ก พ ร่ อ ง ต่ า ง  ๆ  ด้ ว ย ค ว า ม เ อ า ใ จ ใ ส่ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี ยิ่ ง  จ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั ง นี 

ส้าเร็จสมบูรณ์ดว้ยดี  
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การศึกษาฤทธิ์ ต้ านแบคทีเรียก่ อโรคในอาหารของเ ห็ดป่าสะแกราชและ 

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 

 การศึกษาฤทธ์ิต้านแบคทเีรียก่อโรคในเห็ดป่าสะแกราช จ านวน 9 ชนิด เห็ดระโงกขาว  เห็ดระโงกเหลอืง เห็ด

น้ าแปง้ เห็ดตะไคล เห็ดน้ าหมาก เห็ดหลม่หมวกเขยีว เห็ดขมิ้นเล็กหรือเห็ดมันปูเล็ก เห็ดขมิ้นใหญ่ และเห็ดบดหรือเห็ด

ลมหรือเห็ดกระด้าง โดยมีตัวท าละลาย 3 ชนิด ได้แก่ น้ า เอทานอล และ ethyl acetate โดยน าสารสกัดจากเห็ดมา

ทดสอบการยับยั้งการการเจริญของแบคทีเรีย 3 ชนิด ได้แก่ Bacillus subtilis ATCC 6633  Staphylococcus aureus 

ATCC 6538 และ Escherichia coli ATCC 8739 เมื่อทดสอบด้วยวิธี paper disc diffusion พบวา่สารสกัดจากเห็ดน้ าแปง้ 

น้ าหมาก หลม่หมวกเขยีว และขมิน้ใหญ่ให้ประสิทธิภาพในการยับยัง้เชื้อก่อโรคในอาหารท้ัง 3 ชนิดได้ด ี จากการหาคา่

ความเข้มข้นต่ าสุดในการยับยั้งเชื้อในการยับยั้งเชื้อ (MIC) ของสารสกัดจากเห็ดท่ีสามารถยับยั้งแบคทีเรียในหลอด

ทดลอง พบว่ามีค่าเท่ากับ 10 เปอร์เซ็นต์ในเชื้อ B. subtilis และ S. aureus ในสารสกัดจากเห็ดน้ าแป้งท่ีมีน้ าเป็นตัวท า

ละลาย และเห็ดขมิ้นใหญ่และเห็ดหล่มหมวกเขียวท่ีมีเอทานอลเป็นตัวท าละลาย และ 5 เปอร์เซ็นต์ ในเชื้อ E. coli ใน

สารสกัดจากเห็ดบดและเห็ดน้ าแป้งท่ีมี ethyl acetate เป็นตัวท าละลาย ตามล าดับ การประยุกต์ใช้สารสกัดจากเห็ด

โดยน ามาจุ่มชมพู่ทับทิมจันทร์ตัดแต่งท่ีมีแบคทีเรียก่อโรคในอาหารประมาณ 5-7 log CFU/ml พบว่าสามารถลด

ปริมาณเชื้อ B. subtilis S. aureus และ E. coli ได้ 35.85 28.96 และ 14.62 เปอร์เซ็นต์ จากเชื้อเร่ิมต้นเมื่อเก็บรักษา

เป็นเวลา 4 วัน  
 

ค าส าคัญ:  แบคทเีรียก่อโรคในอาหาร, เห็ดป่าท่ีกินได้, การประยุกตใ์ชใ้นอาหาร 
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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 
 

บทน า 

 ปัญหาของอนามัยของอาหารท่ีเกิดจากการปนเป้ือนเชื้อก่อโรคในอาหารเป็นสิ่งส าคัญ โดยเฉพาะอาหารท่ีมีอายุ

การวางขายสั้นจ าเป็นต้องขายและบริโภคอาหารประเภทนี้อยา่งรวดเร็ว จึงมโีอกาสในการปนเป้ือนเชื้อก่อโรคสูงท าให้เกิด

โรคท่ีรุนแรงและโอกาสในการตรวจสอบย้อนกลับมอียู่อย่างจ ากัดในการหาสาเหตุของโรค ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากความ

หลากหลายทางธรรมชาติท าให้มีความจ ากัดในการควบคุมให้อาหารปลอดภัยโดยผู้ผลิตขาดกระบวนการควบคุมใน

สถานท่ีปฏิบัติการผลิตอาหาร โดยผู้บริโภคอาหารท่ีผลิตสดปราศจากผ่านความร้อนนั้นอาจมีการปนเป้ือนจากการล้าง 

ท าความสะอาดท่ีไม่ดีพอ ซึ่งการป้องกันการปนเป้ือนเป็นสิ่งส าคัญยิ่งในการควบคุมการผลิต ระหว่างกระบวนการผลิต

อาจมกีารปนเป้ือนจากน้ าท่ีลา้ง ถังท่ีแชน่้ าแข็ง หรือน้ าแข็ง (Lynch et al., 2009) 

 ผลไม้สดเป็นแหล่งของเชื้อโรคท่ีเป็นสาเหตุของการระบาดของการเจ็บป่วยเนื่องจากอาหารในหลายพื้นท่ีท่ัว

โลก ในประเทศออสเตรเลียพบว่ามีโรคท่ีเกิดจากการการรับประทานผลไม้และผักสดถึง 4 เปอร์เซ็นต์ของโรคท่ีเกิด

จากอาหารท้ังหมด (Kirk et al., 2008) โดยแบคทีเรียก่อโรคอาหารท่ีพบปนเป้ือนในอาหารบ่อยคร้ัง เช่น Bacillus 

subtilis เป็นแบคทเีรียท่ีสร้าง endospore และมีรายงานการติดเชื้อจาก endospore อยู่บ่อย ๆ เนื่องจากการมีเชื้อชนิดนี้

ปนเป้ือนในอาหาร ซึ่งจะท าให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนและท้องเสีย ซึ่งอาการท่ีพบขึ้นกับปริมาณสารพิษท่ีผลิตจาก

เชื้อท่ีได้รับเข้าไป ส่วนใหญ่พบในอาหารท่ีผ่านการเตรียมด้วยการล้าง หั่น และอาหารท่ีรับประทานสด เช่น ผักและ

ผลไม้  (Logan, 2011)  นอกจากนั้นในอาหารยังมีการปนเป้ือนเชื้อ Staphylococcus aureus ท่ีสามารถผลิต enterotoxin 

ท่ีเป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษ ส่วนใหญ่จะพบเชื้อ S. aureus ในอาหารท่ีมีการผลิตจากสัมผัสกับมือหรืออาหารท่ีมี

สุขอนามัยในผลิตต่ า และเชื้อก่อโรคในอาหารตัวสุดท้าย E. coli พบการปนเป้ือนในอาหารจากอุจจาระคนและสัตว์  

โดยจุลนิทรีย์นีส้ามารถทนทานอยู่ในปุ๋ยคอก น้ า และส่วนอ่ืน ๆ ของสวนผลไม้ (Mekonnen and Desta, 2015) 

การเจริญของเห็ดจะมีการปรับตัวในการเมตาบอลิซึมสารในแหล่งท่ีอยู่เพื่อให้มชีีวิตรอดและแข่งขันกับสิ่งมีชวีติ

อื่น ๆ ได้ดี สารทุติยภูมิหรือสารพิเศษท่ีได้จากการเมตาบอไลท์จะถูกผลิตขึ้นในวงจรชีวิตของเห็ด โดยสารเหล่านี้จะแสดง

คุณสมบัตใินการต้านจุลินทรีย์ การตา้นอนุมูลอสิระ และตา้นการติดเชื้อนอกเหนือจากสารอาหารท่ีมใีนเห็ดและการน าไป



 
 

Proceedings  
508 

เป็นอาหาร เห็ดป่าจ านวนมากท่ีถูกจัดเป็นทรัพยากรทางชีวภาพส าหรับน าไปแยกแยะคุณสมบัตติ้านจุลินทรีย์มากกวา่จะ

ใชท้ าอาหารอยา่งเดียว (Zjawiony, 2004)  

 โดยเห็ดต่างสกุลกันมักแสดงคุณสมบัติในการต้านแบคทีเรียได้แตกต่างกัน ถึงแม้จะเป็นเห็ดสกุลเดียวกันแต่

คนละสายพันธ์ุจะมีความแตกต่างของคุณสมบัตใินการต้านแบคทเีรีย นอกจากนัน้ตัวท าละลายที่ใชใ้นการสกัดสารจาก

เห็ดยังมีผลท่ีแตกต่างกันในการต้านแบคทีเรียอีกด้วย (Shen et al., 2017)  ดังนั้นอาหารปลอดภัยจึงเป็นความท้าทาย

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตอาหารและเทคโนโลยีในการถนอมอาหาร นอกจากสารอาหารท่ีต้องการและคุณสมบัติ

ทางอาหาร คุณสมบัตกิารตา้นจุลินทรีย์ของเห็ดป่ายังเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจในการท่ีจะน าสารจากธรรมชาตมิาท าให้อาหาร

ปลอดภัยอกีด้วย (Venturini et al., 2008)  
 

วิธีการทดลอง 

1. สายพันธุ์เห็ดจากสะแกราช 

กลุ่มเห็ดตะไคล สกุล Russula วงศ์ Russulaceae กลุ่มเห็ดระโงก สกุล Amanita วงศ์ Amanitaceae กลุ่มเห็ดบด 

วงศ์ Polyporaceae  ซึ่งมีท้ังหมด 9 ชนิด ดังนี้  เห็ดระโงกขาว (Amanita princeps Corner and Bas.) เห็ดระโงกเหลือง  

(A. hemibapha (Berk. et Br.) Sacc. subsp. javanica Corner et Bas.) เห็ดน้ าแป้ง (Russula alboareolata Hongo) เห็ดตะไคล 

(R. delica Fr.) เห็ดน้ าหมาก (R. luteotacta Rea.) เห็ดหล่มหมวกเขียว (R. aeruginea Lindbl.) เห็ดขมิ้นเล็กหรือเห็ดมันปูเล็ก 

(Cantharellus minor Peck.) เห็ดขมิ้นใหญ่ (Craterellus oderatus (Schw.) Fr.) และเห็ดบด (Lentinus polychrous Lev.) 

2. จุลินทรีย์ที่ใช้ในการทดสอบ 

แบคทีเรียซื้อจากบริษัทไทย แคน ไบโอเทค จ ากัด จ านวน 3 สายพันธ์ุ ได้แก่ แบคทีเรียแกรมบวก คือ  

B. subtilis ATCC 6633 และ S. aureus ATCC 6538 แบคทเีรียแกรมลบ คือ E. coli ATCC 8739 

3. การสกัดสารจากเห็ดทั้ง 9 ชนิด   

น าเห็ดชนิดต่าง ๆ มาล้างท าความสะอาดด้วยน้ าประปาแล้ว ผึ่งจนสะเด็ดน้ า น าเข้าตู้อบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ   

60  องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง (ดัดแปลงจาก Phongmanee and Sanampol, 2007)  จนแห้งให้มีความชื้นประมาณ 

6.0  เปอร์เซ็นต ์(AOAC, 1990) บดเห็ดให้ละเอยีดด้วยเคร่ืองป่ัน ท าการสกัดสารพฤกษเคมโีดยเตมิตัวท าละลายท่ีแตกต่าง

กัน คือ น้ า เอทานอล และ ethyl acetate ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ลงในผงเห็ดตัวอย่าง 10 กรัม แล้วแช่ไว้เป็นเวลา  

24 ชั่วโมง ท าการกรองเอากากออก จะได้สารสกัดหยาบแล้วน าไประเหยตัวท าละลายด้วยเคร่ืองระเหยสารแบบควบคุม

ความดัน (rotary evaporator) จะได้สารสกัดส าหรับใช้วเิคราะห์ในขั้นตอนต่อไปน าสารสกัดมาท าให้ปราศจากเชื้อด้วยการ

กรองด้วยกระดาษกรองแบคทีเรียขนาด 0.45 ไมโครเมตร (ดัดแปลงจาก Pilar et al., 2007)  เก็บตัวอยา่งไวท่ี้ 4 ± 2 องศา

เซลเซียสจนกวา่จะน ามาใชท้ดสอบ   

4. การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากเห็ดชนิดต่างๆ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ  

4.1 การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดใช้วิธีทดสอบแบบ paper disc diffusion 

โดยดัดแปลงวิธีของ Pilar et al., (2007) โดยน าเชื้อแบคทีเรียชนิดต่างๆ ได้แก่ B. subtilis ATCC 6633  

S. aureus ATCC 6538 และ E. coli ATCC 8739 ท่ีใช้ในการทดสอบมาเลี้ยงในอาหาร Nutrient  broth ท่ีอุณหภูมิ  

36 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24  ชั่วโมง น าเชื้อมาเจือจางให้มีปริมาณเชื้อ 105 CFU/mL ด้วยการใช้ hemocytometer 

นับจ านวนเซลล์ น ามาเกลี่ยบนอาหาร Nutrient  agar แล้วน ากระดาษกรองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร  

ท่ีผ่านการฆ่าเชื้อแลว้มาจุ่มในสารสกัดท่ีมีความเข้มข้น 100 mg/ml และวางบนอาหาร Nutrient agar  ท่ีมีเชื้อน าไปบ่มท่ี
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อุณหภูมิ 36 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24  ชั่วโมง แล้วตรวจผลโดยวัดบริเวณโซนใสโดยวัดเส้นผ่านศูนย์กลางหน่วย

เป็นมลิลเิมตร และท าการทดลองจ านวน 4 ซ้ า 

4.2   การทดสอบค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัด (Minimal inhibitory concentration: MIC)  

โดยวิธีดัดแปลงจาก Lorian  (1991) คัดเลือกสารสกัดจากเห็ดท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุดในการยับยั้งเชื้อ

แบคทีเรียท่ีทดสอบจาก ข้อ 1 และน ามาศกึษาความเข้มข้นต่ าท่ีสุดท่ีสามารถยับยั้งเชื้อ โดยเตมิสารสกัดจากเห็ดให้มีความ

เข้มข้นเท่ากับ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 และ 50 % (v/v) ในหลอดทดลองท่ีมีปริมาณเชื้อ 105 CFU/mL น าไปบ่ม

เชื้อท่ีอุณหภูมิ 36 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน าเชื้อแต่ละชนิดไป spread บนอาหาร Nutrient agar  

ตรวจผลโดยบันทึกความเข้มข้นของสารสกัดท่ีมีประสิทธิภาพในการยับยัง้และท าลายแบคทีเรียท่ีใชท้ดสอบ 

  5. การประยุกต์ใช้ในอาหาร  

น าสารสกัดจากเห็ดมาประยุกต์ใช้ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อปนเป้ือนโดยเลือกทดลองกับชมพู่ทับทิมจันทร์ 

โดยดัดแปลงวธีิของ France and Keith,  (2001) เตรียมชมพูต่ัดแตง่ให้มีขนาด 1x1x1 เซนตเิมตร โดยใชว้ธีิปลอดเชื้อด้วยการ

ฆ่าเชื้อท่ีบริเวณผิวผลชมพู่โดยเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ก่อนผึ่งให้แห้ง จากนั้นเติมแบคทีเรียต่าง ๆ ได้แก่ เชื้อ  

B. subtilis ATCC 6633 S. aureus ATCC 6538 และ E. coli ATCC 8739 ลงในชมพูต่ัดแตง่ให้มีปริมาณเชื้อเร่ิมตน้ 105 CFU/g 

น าชมพู่ตัดแต่งมาจุ่มในสารสกัดท่ีคัดเลือกได้ 2 นาที น าขึ้นมาสะเด็ดน้ าและเก็บรักษาท่ี 4 ± 2 องศาเซลเซียส  

ตรวจวเิคราะห์ปริมาณเชื้อตา่ง ๆ ทุกวันเป็นระยะเวลา 4 วัน ด้วยเทคนคิ pour plate บนอาหาร Plate count agar (PCA)   

6. สถิตทิี่ใช้ในการทดลอง 

น าข้อมูล ไปวเิคราะห์ทางสถิต ิโดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อศึกษาความแตกตา่งของแต่ละชุด

การทดลอง จากนั้นเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแตล่ะชุดการทดลองโดย Turkey’ s test ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต ์
 

ผลการทดลอง 

 1. ประสิทธิภาพของสารสกัดใช้วิธีทดสอบแบบ   paper disc diffusion 

 จากการทดลองพบว่าสารสกัดจากเห็ดท้ัง 9 ชนดิ สามารถยับยัง้แบคทีเรียก่อโรคในอาหารได้มากนอ้ยแตกต่างกัน

ในแต่ละตัวท าละลายและเชื้อแบคทีเรียท่ีน ามาทดสอบ ซึ่งในชุดควบคุมท่ีใช้น้ า Ethyl acetate และเอทานอลแทนสารสกัดท่ี

ได้จากเห็ดและพบว่ามีขนาดของโซนใสน้อยกว่าสารสกัดจากเห็ดหลายชนิด โดยเชื้อแบคทีเรีย B. subtilis ATCC 6633  

ถูกยับยั้งได้มากที่สุดด้วยสารสกัดท่ีสกัดด้วยตัวท าละลาย Ethyl acetate ของเห็ดขมิ้นเล็กมีโซนใส 17.5+1.2 มิลลิเมตร 

รองลงมาเป็นเห็ดน้ าแป้ง 16.5+2.3 มิลลิเมตร และเห็ดน้ าหมากที่สกัดด้วยตัวท าละลาย Ethyl acetate มีโซนใส 13.6+2 

มิลลิเมตร ส่วนของเชื้อ S. aureus ATCC 6538 นั้นสารสกัดจากเห็ดหล่มหมวกเขียวและเห็ดขมิ้นใหญ่ท่ีสกัดด้วยเอทานอล

ให้ผลของโซนใสมากท่ีสุดเท่ากับ 25.3+1.8 และ 20.5+3.3 มิลลิเมตร ตามล าดับ และเชื้อสุดท้าย E. coli ATCC 8739 พบว่า

เห็ดบดและเห็ดน้ าแป้งท่ีสกัดด้วยตัวท าละลาย Ethyl acetate แสดงผลของโซนใสมากสุดท่ี 25+2 และ 21+1.4 มิลลิเมตร 

ตามล าดับ ดังแสดงในตารางท่ี 1   

2. การทดสอบค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดในการยับย้ังเชื้อ 

การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดเห็ดท่ีแสดงเส้นผ่านศูนยก์ลางโซนใสท่ีมีคา่สูงถูกน ามาท า 

การทดสอบความเข้มข้นต่ าสุดในการยับยั้งเชื้อก่อโรคในอาหาร  พบว่าการทดสอบกับเชื้อ B. subtilis ATCC 6633 นั้นสาร

สกัดจากเห็ดน้ าหมากท่ีสกัดด้วย ethyl acetate แสดงผลการยับยั้งได้ดีเร่ิมท่ีความเข้มข้น 20 เปอร์เซ็นต์ จากปริมาณเชื้อ

เร่ิมต้น 5.47 log CFU/ml เมื่อใส่สารสกัดจากเห็ดน้ าหมากลงไปท าให้ไม่พบเชื้อเหลืออยู่ ดังภาพท่ี 1 ในส่วนของเชื้อ  
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S. aureus ATCC 6538 พบว่าไม่พบเชื้ออยู่ ในสารสกัดเห็ดขมิ้นใหญ่ ท่ีสกัดด้วยเอทานอลเร่ิมตั้งแต่ความเข้มข้น  

15 เปอร์เซ็นตข์ึน้ไป ดังภาพท่ี 2 และในการยับยัง้เชื้อ E. coli ATCC 8739 ไมม่สีารสกัดจากเห็ดชนดิใดท่ียับยัง้เชื้อได ้

จากการทดสอบค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดในการยับยั้งเชื้อ B. subtilis ATCC 6633 จึงคัดเลือก 

สารสกัดจากเห็ดน้ าหมากที่สกัดด้วยตัวท าละลาย ethyl acetate ท่ีความเข้มข้น 20% เนื่องจากท าให้เชื้อตายท้ังหมดใน

ความเข้มข้นนี้ และเลอืกสารสกัดจากเห็ดน้ าแปง้ท่ีสกัดดว้ยน้ าที่ความเข้มข้น 15 % เพราะน้ าอาจจะชว่ย 
 

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเห็ดป่าในการยับยั้งแบคทีเรียชนิดต่าง ๆ โดยวิธี paper disc diffusion บน

อาหารเลีย้งเชื้อ nutrient agar ท่ีอุณหภูมิ 36 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย ± SE ตามด้วยตัวอักษรท่ีต่างกันในแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   

ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ 
 

สกัดสารในกลุ่มท่ีมีขั้วสูงท่ีละลายในน้ าได้ดีออกมาได้  ในส่วนของเชื้อ S. aureus ATCC 6538 เลือกใช ้

สารสกัดเห็ดขมิ้นใหญ่และสารสกัดจากเห็ดหล่มหมวกเขียวท่ีสกัดด้วยเอทานอลท่ีความเข้มข้น 15% เพราะสารสกัด 

เห็ดขมิ้นใหญ่ท าให้เชื้อตายท้ังหมดในความเข้มข้นนี้และสารสกัดจากเห็ดหล่มหมวกเขียวท่ีสกัดด้วยเอทานอลให้ผลท่ีมี

ประสิทธิภาพดีในการยับยั้งเชื้อนี้  และเชื้อ E. coli ATCC 8739 เลือกใช้สารสกัดจากเห็ดบดท่ีสกัดด้วย ethyl acetate  

ท่ีความเข้มข้น 25% เนื่องจากสามารถลดปริมาณ E. coli ATCC 8739 ลงได้อย่างมนีัยส าคัญ ดังนัน้จึงเลอืกน าสารสกัด

เหลา่นีไ้ปใชใ้นการทดลองประยุกตใ์ชใ้นอาหารตอ่ไป 

 

 ตัวท า      

ละลาย 
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B. subtilis  ATCC 6633 S. aureus  ATCC 6538 E. coli  ATCC 8739 

น้ า Ethyl 

acetate 

เอทานอล น้ า Ethyl 

acetate 

เอทานอล น้ า Ethyl 

acetate 

เอทานอล 

Control 

เห็ดระโงกขาว 

เห็ดระโงกเหลือง 

เห็ดน้ าแป้ง 

เห็ดตะไคล 

เห็ดน้ าหมาก 

เห็ดหล่มหมวกเขยีว 

เห็ดขมิ้นเล็ก 

เห็ดขมิ้นใหญ่ 

เห็ดบด 

0a 

0a 

0a 

 

16.5+2.3b 

0a 

11+1.4c 

0a 

 

0a 

8.3+0.5d 

0a 

8.3+ 1.1a 

9.2+2.6a 

0b 

 

7.5+0.5a 

8.7+1.7a 

13.6+2c 

7.2+1.2a 

 

17.5+1.2d 

10.5+1.2a 

8.2+1.5a 

0a 

9+1.8b 

8+1.5b 

 

7+0.8b 

8+0.5b 

8+2.0b 

8+1.7b 

 

8+1.7b 

8+1.2b 

8+1.0b 

0a 

0a 

0a 

 

0a 

0a 

0a 

0a 

 

0a 

0a 

0a 

8.3+1.5a 

13.5+1.7b 

10.8+2.9a 

 

8.5+2.1a 

14.8+2.0c 

10.5+2.3a 

9.5+1.3a 

 

12+2.9a 

8.5+1.2a 

0d 

12.3+0.5a 

7.3+1.7b 

13.8+4.9a 

 

18.5+1.2c 

10.5+0.8a 

16.8+0.5a 

25.3+1.8d 

 

18.3+1.7e 

20.5+3.3f 

12.3+3.5a 

9+1.0a 

8+0.5a 

0b 

 

9+1.2a 

0b 

9+1.7a 

9+0.8a 

 

17+2.0c 

8+1.0a 

10+0.1d 

19+2.0a 

13+2.6b 

13+2.0b 

 

21+1.4a 

17+1.7a 

0c 

17+1.2a 

 

0c 

12+1.0b 

25+2.0d 

17+1.0a 

0b 

16+2.0a 

 

0b 

12+1.2c 

7+0.5d 

15+1.4a 

 

15+1.0a 

14+1.0a 

0b 



 
 

Proceedings  
511 

 
 

ภาพที่ 1 ความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดจากเห็ดป่าท่ีสามารถยับยัง้การเจรญิของแบคทเีรีย B. subtilis ATCC 6633 
 

 
ภาพที่ 2 ความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดจากเห็ดป่าท่ีสามารถยับยัง้การเจรญิของแบคทเีรีย S. aureus ATCC 6538 

0

1

2

3

4

5

6

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

จ 
ำน

วน
แ
บ
ค
ที
เรี
ย
 (

lo
g 

C
F
U

/
m

l)
 

Concentration (%) 

Control Ethyl

Control น ำ้

ขม้ินเลก็ Ethyl

น ำ้หมำก Ethyl

น ำ้แป้ง น ำ้

0

1

2

3

4

5

6

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

จ 
ำน

วน
แ
บ
ค
ที
เรี
ย

(
lo

g 
C

F
U

/
m

l)
 

Concentration (%)

control

Ethanol

ขม้ินใหญ่ 

ethanol

หล่มหมวก

เขียว ethanol



 
 

Proceedings  
512 

 
ภาพที่ 3 ความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดจากเห็ดป่าท่ีสามารถยับยัง้การเจรญิของแบคทเีรีย E. coli ATCC 8739 
 

3. การประยุกต์ใช้ในอาหาร 

 จากการทดลองน าสารสกัดจากเห็ดป่าใส่ในชิ้นชมพูต่ัดแตง่ พบว่าการทดสอบกับเชื้อ B. subtilis ATCC 6633 

ซึ่งวันท่ี 0 มีปริมาณเชื้อ 6.47 log CFU/ml โดยพบว่าสารสกัดจากสารสกัดเห็ดน้ าแป้งท่ีสกัดด้วยน้ าสามารถยับยั้งเชื้อได้ดี

โดยวันสุดท้ายของการทดลองมีปริมาณเช้ือเหลือ 4.15 log CFU/ml  ซึ่งสามารถลดปริมาณเชื้อได้ 35.85 เปอร์เซ็นต์ นั้น

แสดงถึงผลการยับยั้งท่ีดีกว่าชุดกว่าควบคุมน้ าและ Ethyl acetate ตั้งแต่วันท่ี 0 ถึงวันท่ี 4 โดยมีปริมาณเชื้อในแต่ละวันดัง

แสดงในภาพท่ี 4  ส่วนของเชื้อ S. aureus ATCC 6538 นัน้พบวา่สารสกัดเห็ดหล่มหมวกเขียวสามารถลดปริมาณเชื้อในชิ้น

ชมพู่ได้ดีกว่าสารสกัดจากเห็ดขมิ้นใหญ่โดยวันสุดท้ายเหลือปริมาณเชื้อ 4.39  log CFU/ml คิดเป็นปริมาณเชื้อท่ีลดลงได้

เท่ากับ 28.96 เปอร์เซ็นต์ และยังมีประสิทธิภาพดีกว่าชุดควบคุมน้ าและเอทานอลซึ่งปริมาณเชื้อท่ีเหลือในวันสุดท้าย

เท่ากับ 6.47 และ 5.48 log CFU/ml  ตามล าดับ (ภาพท่ี 5) และในเชื้อ E. coli ATCC 8739 พบวา่เห็ดบดสามารถลดปริมาณ

เชื้อลงได้มากกว่าในชุดควบคุมท้ังน้ าและ Ethyl acetate ซึ่งมีปริมาณเชื้อท่ีเหลืออยู่วันสุดท้ายของการทดลองในปริมาณ 

4.67 log CFU/ml  โดยสามารถลดปริมาณเชื้อได้ 14.62 เปอร์เซ็นต ์ดังภาพท่ี 6 
 

 
ภาพที่ 4 ปริมาณ B. subtilis ATCC 6633 ในชมพูท่ี่จุ่มและไมจุ่ม่สารสกัดจากเห็ดน้ าหมากและเห็ดน้ าแปง้ 

ท่ีสกัดดว้ยตัวท าละลาย ethyl acetate 20% และน้ า เก็บท่ี 4+2 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 4 วัน 
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ภาพที่ 5 ปริมาณ S. aureus ATCC 6538 ในชมพูท่ี่จุ่มและไมจุ่ม่สารสกัดจากเห็ดขมิ้นใหญ่และเห็ดหลม่ 

หมวกเขียวท่ีสกัดดว้ยตัวท าละลาย ethanol 15% เก็บท่ี 4+2 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 4 วัน 
 

 
ภาพที่ 6 ปริมาณ E. coli ATCC 8739 ในชมพูท่ี่จุ่มและไมจุ่่มสารสกัดจากเห็ดบดท่ีสกัดดว้ยตัวท าละลาย  

ethyl acetate 25% เก็บท่ี 4+2 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 4 วัน 

วิจารณ์ผล 

 เห็ดป่ามีคุณค่าทางอาหารอยู่สูงเป็นอาหารท่ีรสชาติดีและได้รับความนิยมในการบริโภคสูง การศึกษาคร้ังนี้ท า

การทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร โดยท าการศึกษากับเห็ดป่าอบแห้งท้ัง 9 ชนิดด้วยการ

สกัดด้วยตัวท าละลายน้ า เอทานอล และ ethyl acetate ซึ่งพบว่าเชื้อแต่ละชนิดสามารถถูกยับยั้งด้วยสารสกัดจากเห็ดป่า

ได้แตกต่างกันตามแต่ชนิดตัวท าละลายและชนิดเห็ด จากผลการทดสอบนัน้สารสกัดจากเห็ดแสดงถึงประสิทธิภาพในการ

ยับยั้งได้ดีกว่าในเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกเช่นเดียวกับท่ี Turkoglu et al., 2007 รายงานว่า สารสกัดจากเห็ด Russula delica 

ท่ีอบแห้งท่ีถูกสกัดด้วยตัวท าละลายเอทานอลแสดงการยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวกได้มากกวา่แบคทีเรียแกรมลบ โดย Jean 

(2001) และ Farang et al. (1989) ได้ให้เหตุผลท่ีแบคทีเรียแกรมบวกและลบมีความไวต่อสารสกัดแตกต่างกันเนื่องจาก

แบคทีเรียแกรมลบมีผนังเซลล์ชั้น Outer membrane เพิ่มมาอีกหนึ่งชั้นท าให้เซลล์ของแบคทีเรียแกรมลบเมื่อถูกสารเคมี
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รบกวนจึงมคีวามทนทานกวา่แบคทีเรียแกรมบวก  ในส่วนตัวท าละลายพบว่าส่วนใหญ่สารสกัดจากเห็ดท่ีมีประสิทธิภาพดี

ในการยับยั้งจะเป็นสารสกัดท่ีใช้ตัวท าละลาย ethyl acetate และเอทานอล เช่นเดียวกับ Kamra and Bhatt (2012) ได้

รายงานถึงสารประกอบทางเคมจีากเห็ดท่ีศกึษาสามารถยับยั้งแบคทีเรียได้ดีถ้าใช้ตัวท าละลายอนิทรีย์ในการสกัดซึ่งให้ผล

ดีกวา่การใชต้ัวท าละลายท่ีเป็นน้ า 

 จากการทดลองเห็ดขมิ้นใหญ่ท่ีใช้ตัวท าละลาย ethanol 15% สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียทดสอบได้ท้ังหมด (MBC) 

ต่อเชื้อ B. subtilis และ S. aureus ตามล าดับ  เช่นเดียวกับผลการประยุกต์ใช้สารสกัดจากเห็ดในชมพู่ทับทิมจันทร์ท่ี

สามารถลดปริมาณเชื้อก่อโรคในอาหารได้มากกว่าชุดควบคุมท าให้อาหารมีการปนเป้ือนของเชื้อโรคน้อยลง ซึ่งรายงาน

ของ Rattana and Thanakorn (2016)  พบวา่ในเห็ดน้ าหมากและขมิ้นใหญ่มปีริมาณ Total phenolic อยูสู่งกวา่เห็ดป่าชนิดอื่น 

เช่นเดียวกับท่ี 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  นอกจากนัน้ยังพบกรด citric ascorbic malic shikimic และ 

fumaric ในเห็ดขมิ้น ซึงสารพฤกษเคมีส าคัญท่ีพบจากการวิเคราะห์เป็นสารประกอบฟีนอลเป็นองค์ประกอบหลักถึง 86%  

โดย Barros et al. (2007) ได้กล่าวว่าปริมาณ Total phenolic นั้นมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรีย  

ซึ่งสารประกอบนี้มีความส าคัญมากท่ีสุดในการยับยั้งแบคทีเรีย (Ayodele and Idoko, 2011) และสารสกัดท่ียับยัง้แบคทีเรีย

ได้อาจเนื่องมาจากผลของสารท่ีไปท าลายผนังเซลล์ หรือยับยั้งกลไกการเจริญของเซลล์ เช่น การสังเคราะห์โปรตีน   

การจ าลองตัวและถอดรหัสของ DNA ในแบคทีเรีย โดย Reid et al. (2016) ได้กล่าวถึงสารออกฤทธ์ิของเห็ดในอนาคต 

อาจถูกน ามาท าเป็นสารตา้นจุลินทรีย์จากธรรมชาติ  โดยสามารถน าคุณสมบัตยิับยัง้แบคทีเรียมาใชป้ระโยชนไ์ด้  
 

สรุปผล 

 การศึกษาในคร้ังนี้ท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพของเห็ดป่าจากสะแกราชในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคใน

อาหารท้ังค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดเห็ดท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทดสอบ ค่าความเข้มข้นท่ีฆ่า

เชื้อแบคทเีรียทดสอบได้ท้ังหมด และการทดสอบในอาหารท่ีเป็นชมพู่ ซึ่งจากผลการทดลองท่ีได้พบสารสกัดเห็ดหลาย

ชนิดสามารถท่ีจะลดปริมาณเชื้อก่อโรคในอาหารได้ ดังนัน้เห็ดป่าจึงมปีระโยชน์ท่ีจะน าไปประยุกตใ์ชใ้ส่ในอาหารตา่ง ๆ 

ได้เพื่อลดปริมาณเชื้อก่อโรคในอาหารลง นอกจากนั้นในอนาคตอาจน าเอาสารสกัดจากเห็ดไปพัฒนาเป็นยาต้าน

แบคทเีรียได้หรือน าไปประยุกตใ์ชใ้นอาหารบางชนิดเพื่อลดการปนเป้ือนของเชื้อแบคทเีรียได้ 
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ผลของระดับไขมันและแหล่งไขมันต่ออัตราการสะสมไขมันในซากไก่เนื้อ 

Effect of fat levels and fat sources on carcass fat deposition rate in broiler chickens 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาผลของระดับไขมันและชนิดไขมันในอาหารตอ่การสะสมไขมันในซาก

ไก่เนื้อ ใช้ไก่เนื้อสายพันธ์ุ  Arbor Acres อายุ 1 วัน จ านวน 480 ตัว สุ่มไก่เนื้อออกเป็น 12 กลุ่ม ตามปัจจัยท่ีใช้ใน

การศึกษา จ านวน 12 ปัจจัย ตามแผนการทดลอง 3 x 4 Factorial Experiment in Completely Randomized Design  

โดยปัจจัย A คือ ระดับไขมัน จ านวน 3 ระดับ (ร้อยละ 3.0, 6.0 และ 9.0) และปัจจัย B คือ แหล่งไขมัน จ านวน 4 ชนดิ 

(น้ ามันถั่วเหลอืง น้ ามันปาล์ม ไขมันวัว และน้ ามันสุกร) ปัจจัยละ 4 ซ้ า ซ้ าละ 10 ตัว ให้ไก่เนื้อได้รับอาหารและน้ าอย่าง

เต็มท่ี จนกระท่ังอายุ 42 วัน ผลการศึกษาพบว่าไก่เนื้อท่ีได้รับอาหารท่ีมีระดับไขมันและแหล่งไขมันแตกต่างกัน  

มนี้ าหนักตัวสุดท้ายใกล้เคียงกัน ไมม่คีวามแตกตา่งทางสถิติ (P > 0.05) ไก่เนื้อท่ีได้รับอาหารท่ีมีระดับไขมันสูงขึ้น (ร้อย

ละ 3.0, 6.0 และ 9.0) มีร้อยละของไขมันช่องท้องเมื่อเทียบกับน้ าหนักตัว (ร้อยละ 2.24 , 2.42 และ 3.19 ตามล าดับ) 

และอัตราการสะสมไขมัน (1.11, 1.21 และ 1.60 กรัมตอ่ตัวตอ่วัน ตามล าดับ) เพิ่มสูงขึ้นอย่างมนีัยส าคัญยิ่งทางสถิต ิ(P 

< 0.01) นอกจากนี้ยังพบว่าไก่เนื้อท่ีได้รับอาหารท่ีมีแหล่งไขมันจากน้ ามันถั่วเหลือง น้ ามันปาล์ม ไขมันวัว และน้ ามัน

สุกร มีร้อยละของไขมันช่องท้องต่อน้ าหนักตัวแตกต่างกัน มีค่าเป็นร้อยละ 2.03 , 2.85, 2.84 และ 2.74 ตามล าดับ 

และมีอัตราการสะสมไขมันแตกต่างกัน มีค่าเป็น 1.03, 1.45, 1.40 และ 1.36 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามล าดับ แตกต่าง

อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) จากการศึกษาคร้ังนี้ชี้ให้เห็นว่าระดับไขมันและแหล่งไขมันในอาหาร ส่งผล

กระทบตอ่การสะสมไขมันในซากไก่เนื้อ 
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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 
 

บทน า 

 ไขมัน (Fat) เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ท่ีส าคัญชนิดหนึ่ง ได้จากแหล่งไขมันท้ังพืชและสัตว์ ไขมันในทางชีวเคมี 

หมายถึง กลุ่มของชีวโมเลกุลท่ีมีคุณสมบัติไม่ละลายน้ า แต่ละลายได้ดีในตัวท าละลายอินทรีย์ (Organic solvent) เช่น 

คลอโรฟอร์ม อีเทอร์ หรือเอทานอล เป็นต้น ในไขมันประกอบไปด้วยกรดไขมัน (Fatty acid) ชนิดต่าง ๆ ในสัดส่วนท่ี

แตกต่างกันตามชนิดของไขมันนั้น ๆ สามารถจ าแนกชนิดของกรดไขมันตามคุณสมบัติของสายไฮโดรคาร์บอนได้ 2 ชนิด 

คือ กรดไขมันอิ่มตัว (Saturated fatty acid) และกรดไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated fatty acid) ในธรรมชาติพบไขมันชนิดไม่

อิ่มตัวมากกว่าชนิดอิ่มตัว (Murray et al., 2000) น้ ามันและไขมันนิยมน ามาใช้เป็นวัตถุดิบในอาหารสัตว์ เนื่องจากให้

พลังงานสูงกว่าคาร์โบไฮเดรตถึง 2.25 เท่าโดยประมาณ (NRC, 1994) และการผสมไขมันลงในอาหารสัตว์จะช่วยลดความ

เป็นฝุ่นในอาหาร เพิ่มความน่ากินให้กับอาหารสัตว์ และยังช่วยในการดูดซึมวิตามินท่ีละลายได้ในไขมัน (วิตามินเอ, ดี, อี 

และ เค) มผีลท าให้ร่างกายสามารถดูดซึมวติามินกลุ่มนี้ไปใช้ประโยชนไ์ด้ ไขมันเป็นแหล่งของโคเลสเตอรอลเพื่อใชส้ าหรับ

สังเคราะห์วิตามินดี นอกจากนี้ไขมันยังช่วยให้การเคลื่อนท่ีของอาหารในล าไส้เล็กเป็นไปอยา่งชา้ๆ ท าให้สามารถย่อยและ

ดูดซึมสารอาหารได้เต็มท่ี (Firman et al., 2008) แหล่งไขมันท่ีใช้เป็นอาหารสัตว์ มีแหล่งท่ีมาจากไขมันสัตว์ (Tallow)  

ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ ซึ่งแข็งตัวท่ีอุณหภูมิห้องและมีจุดหลอมเหลวท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส

ขึ้นไป ได้แก่ ไขมันจากวัว (Beef tallow) สุกร (Lard) และไก่ (Chicken oil) เป็นต้น และแหล่งไขมันจากน้ ามันพืช (Vegetable 

oils) เป็นน้ ามันท่ีได้จากเมล็ดพืช หรือร าของธัญพืช ได้แก่ น้ ามันถั่วเหลือง (Soybean oil) ปาล์ม (Plam oil) ร าข้าว  

(Rice bran oil) เป็นต้น  ในน้ ามันพืชจะพบกรดไขมันไม่อิ่มตัวในปริมาณสูงเมื่อเปรียบเทียบกับไขมันสัตว์  (NRC, 1994;  

Hui et al., 2016) โดยมีองค์ประกอบของกรดไขมันจากแหล่งไขมันแต่ละชนิด แหล่งไขมันในอาหารไก่เนื้อมีชนิดของ 

กรดไขมันแตกต่างกัน น้ ามันพืชส่วนใหญ่จะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง 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  

จากผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าไก่เนื้อท่ีได้รับอาหารท่ีมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง (Polyunsaturated fatty acids, PUFA) จะมี

ปริมาณไขมันช่องท้องต่ ากว่าไก่เนื้อท่ีได้รับอาหารท่ีมีกรดไขมันอิ่มตัวสูง (Saturated fatty acids, SFA) (Pinchasov and Nir, 

1992; Sanz et al, 1999) กรดไขมันแต่ละชนิดยังมีบทบาทท่ีแตกต่างกันไปตามชนิดของกรดไขมันนั้น ๆ บางชนิดเป็น 

สารตั้งต้นของฮอร์โมนบางชนิด เช่น พรอสตาแกลนดิน (Prostaglandin) เป็นโครงสร้างของเซลล์ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง

ของเนื้อเยื่อไมโตคอนเดรีย (Mitochondria membrane) การเติมไขมันหรือน้ ามันลงในอาหาร เป็นการเพิ่มระดับพลังงาน 

และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้วิตามินท่ีละลายได้ในไขมันให้สูงขึ้น โดยชนิดของไขมันในอาหารสัตว์ท่ีต่างชนิดกันจะ

ท าให้สัตวไ์ด้รับปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวและไมอ่ิ่มตัวแตกตา่งกัน ซึ่งจะส่งผลตอ่สมรรถนะการเจริญเติบโตของสัตว ์ไก่เนื้อ

ท่ีได้รับอาหารท่ีมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง จะมีสมรรถนะการเจริญเติบโตดีขึ้น (Ketals and DeGroote, 1989; Mabray and 

Waldroup, 1981; Pinchasov and Nir, 1992; Wongsuthavas, 2007) นอกจากนี้ระดับของไขมันในอาหารยังส่งผลต่อ

สมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ (Wongsuthavas, 2007) ระดับไขมันในอาหารท่ีไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดการสะสม

ไขมันในซากไก่เนื้อ และชนิดของไขมันในอาหารยังส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงไขมันในซาก (Sanz et al., 1999)  

โดยการสะสมของไขมันในซากไก่เนื้อ ขึ้นอยู่กับปริมาณและชนิดกรดไขมันในอาหาร (Yeu et al., 1991) และพบว่าชนิดของ

ไขมันและสัดส่วนของกรดไขมันท่ีเป็นองค์ประกอบในอาหาร มีความสัมพันธ์โดยตรงกับกรดไขมันท่ีสะสมอยู่ในซากไก่เนื้อ 

(Fritsche et al., 1991; Chanmugum et al., 1992) โดยปริมาณไขมันขั้นต่ าท่ีเหมาะสมในสูตรอาหาร คือ 10 กรัมตอ่กิโลกรัม 

แต่ถ้ามากเกิน 40 กรัมต่อกิโลกรัม อาจมีปัญหาเร่ืองการอัดเม็ด (Leeson and Summers, 2005) การวิจัยคร้ังนี้เป็น

การศกึษาผลของระดับไขมันและแหล่งไขมันในอาหารตอ่การสะสมไขมันในซากไก่เนื้อ 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

สัตว์ทดลอง:  

การทดลองครั้งนี้ใช้ไก่เนื้อสายพันธ์ุทางการค้าชื่ออาร์เบอร์ เอเคอร์ (Arbor Acres) คละเพศ อายุ 1 วัน จ านวน 

480 เลี้ยงในกรงขังรวม เพื่อศึกษาการสะสมไขมันในซาก สุ่มแยกไก่เนื้อออกเป็น 12 กลุ่ม ตามปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษา 

จ านวน 12 ปัจจัย ตามแผนการทดลอง 3 x 4 Factorial Experiment in Completely Randomized Design โดยปัจจัย A คือ 

ระดับไขมัน จ านวน 3 ระดับ (ระดับไขมันร้อยละ 3.0, 6.0 และ 9.0) และปัจจัย B คือ แหล่งไขมัน จ านวน 4 ชนดิ (น้ ามันถั่ว

เหลอืง น้ ามันปาล์ม ไขมันวัว และน้ ามันสุกร) ปัจจัยละ 4 ซ้ า ซ้ าละ 10 ตัว  

อาหารสัตว์ทดลอง:  

ประกอบสูตรอาหารโดยใชก้ากถั่วเหลือง ข้าวโพด ปลายข้าว ร าหยาบ ไดแคลเซียมฟอสเฟต หินฝุ่น เกลอื ดีแอล -

เมทไธโอนีน และสารผสมล่วงหน้า ประกอบสูตรอาหารให้มีระดับไขมันร้อยละ 3.0, 6.0 และ 9.0 โดยใช้แหล่งไขมัน 4 ชนิด 

ได้แก่ น้ ามันถั่วเหลือง น้ ามันปาล์ม ไขมันวัว และน้ ามันสุกร (ผสมแหล่งไขมันกับกากถั่วเหลืองให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วจึง

น าไปผสมกับข้าวโพดให้เข้ากัน หลังจากนั้นจึงน าไปผสมกับวัตถุดิบชนิดอื่น) ประกอบสูตรอาหารให้มีระดับโปรตีนร้อยละ 

22 และ 20 ส าหรับเลี้ยงไก่เนื้อในช่วงอายุ 0 ถึง 3 สัปดาห์ และ 3 ถึง 6 สัปดาห์ ตามล าดับ และประกอบสูตรอาหารให้มี

ระดับพลังงานท่ีใช้ประโยชน์ได้ วิตามิน และแร่ธาตุ ให้เพียงพอกับความต้องการของไก่เนื้อในแต่ละช่วงอายุ (NRC, 1994)  

ดังแสดงใน Table 1 ให้ไก่เนื้อได้รับอาหารและน้ าอยา่งเต็มท่ี (ad libitum) ในเวลา 06.30 และ 17.00 น. 
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การเก็บข้อมูล:  

เมื่อไก่เนื้ออายุได้ 42 วัน สุ่มไก่เนื้อในแต่ละปัจจัยท่ีท าการศกึษา ซ้ าละ 2 ตัว (เพศผู้ 1 ตัว และเพศเมยี 1 ตัว) 

บันทึกน้ าหนักมีชีวิต หลังจากนั้นท าการช าแหละซาก บันทึกน้ าหนักไขมันช่องท้อง (รวมถึงไขมันท่ีอยู่รอบ ๆ กึ๋น และ

ล าไส้) ตามวธีิของ สัญชัย (2553) เพื่อน าไปค านวณหาปริมาณไขมันช่องท้องตอ่น้ าหนักตัว 

ลักษณะที่ต้องการศกึษา  

 - การสะสมไขมันในซาก: 

AF = (WAF / FBW) x 100 

FDR = WAF / Days of experiment  

 - ค าย่อ; 

AF = Abdominal fat  WAF = Weight of Abdominal fat 

FDR = Fat deposition rate FBW = Final bodyweight of chicks 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ:  

ใช้แผนการทดลองแบบ 3 x 4 Factorial Experiment in Completely Randomized Design โดยปัจจัย A คือ 

ระดับไขมัน จ านวน 3 ระดับ (ร้อยละ 3.0, 6.0 และ 9.0) และปัจจัย B คือ แหล่งไขมัน จ านวน 4 ชนดิ (น้ ามันถั่วเหลอืง น้ ามัน

ปาล์ม ไขมันวัว และน้ ามันสุกร) มีปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษา จ านวน 12 ปัจจัย ปัจจัยละ 4 ซ้ า วิเคราะห์ความแปรปรวน

ของขอ้มูลโดย 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 (%) 3.0 6.0 9.0 
Sources of fat SBO PO BT L SBO PO BT L SBO PO BT L 
 0 to 3 week to age 
Ingredients, %            
Soybean meal 40.98 40.98 40.98 40.98 40.98 40.98 40.98 40.98 40.98 40.98 40.98 40.98 
Corn 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
Broken rice 40.77 40.77 40.77 40.77 40.77 40.77 40.77 40.77 40.77 40.77 40.77 40.77 
Rice hulls 6.00 6.00 6.00 6.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Fat sources 2.20 2.20 2.20 2.20 5.20 5.20 5.20 5.20 8.20 8.20 8.20 8.20 
Dicalcium phosphate1 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 
Calcium carbonate2 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 
Common salt 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 
DL-Methionine 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
Premix3 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
Nutrients calculated,%            
Calculated ME, Mcal/kg 3025 3010 3006 3049 3276 3241 3232 3334 3527 3473 3457 3618 
Crude protein (Nx6.25) 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 
Ether extract 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 
Crude fiber 9.37 9.37 9.37 9.37 8.17 8.17 8.17 8.17 6.97 6.97 6.97 6.97 
Lysine 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 
Methionine 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 
Methionine + Cystine 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 
 3 to 6 week to age 
Ingredients, %            
Soybean oil 35.27 35.27 35.27 35.27 35.27 35.27 35.27 35.27 35.27 35.27 35.27 35.27 
Corn 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
Broken rice 46.60 46.60 46.60 46.60 46.60 46.60 46.60 46.60 46.60 46.60 46.60 46.60 
Rice hulls 6.00 6.00 6.00 6.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Fat sources 2.20 2.20 2.20 2.20 5.20 5.20 5.20 5.20 8.20 8.20 8.20 8.20 
Dicalcium phosphate1 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 
Calcium carbonate2 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 
Common salt 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 
DL-Methionine 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 
Premix3 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
Nutrients calculated,%            
ME, Mcal/kg 3060 3045 3041 3084 3311 3277 3267 3369 3562 3508 3493 3654 
Crude protein (Nx6.25) 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 
Ether extract 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 
Crude fiber 9.55 9.55 9.55 9.55 8.35 8.35 8.35 8.35 7.15 7.15 7.15 7.15 
Lysine 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 
Methionine 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
Methionine + Cystine 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 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 
 ผลการศึกษาการสะสมไขมันในซากไก่เนื้อท่ีได้รับระดับไขมันและแหล่งไขมันแตกต่างกัน พบว่าไก่เนื้อท่ีได้รับ

ไขมันร้อยละ 3.0, 6.0 และ 9.0 มีน้ าหนักตัวสุดท้ายใกล้เคียงกัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P > 0.05)  มีค่าเป็น  

2,100, 2,113 และ 2,104 กรัม ตามล าดับ เช่นเดียวกับไก่เนื้อท่ีได้รับแหล่งไขมันจากน้ ามันถั่วเหลือง น้ ามันปาล์ม ไขมันวัว 

และน้ ามันสุกร มีน้ าหนักตัวสุดท้ายใกล้เคียงกัน มีค่าเป็น 2,125, 2,133, 2,069 และ 2,095 กรัมต่อตัว ตามล าดับ  

(P > 0.05) และพบว่าไก่เนื้อท่ีได้รับระดับไขมันแตกต่างกันท่ีระดับร้อยละ 3.0, 6.0 และ 9.0 มีปริมาณไขมันช่องท้องเมื่อ

เทียบกับน้ าหนักตัวแตกตา่งกัน มคี่าเป็นร้อยละ 2.24, 2.42 และ 3.19 ตามล าดับ แตกตา่งกันอยา่งมนีัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  

(P < 0.01) เชน่เดียวกับไก่เนื้อท่ีได้รับแหล่งไขมันจากน้ ามันถั่วเหลอืง น้ ามันปาล์ม ไขมันวัว และน้ ามันสุกร มปีริมาณไขมัน

ชอ่งท้องเมื่อเทียบกับน้ าหนักตัวแตกตา่งกัน มคี่าเป็นร้อยละ 2.03, 2.85, 2.84 และ 2.74 ตามล าดับ (P < 0.01) นอกจากนี้

ยังพบว่าไก่เนื้อท่ีได้รับไขมันร้อยละ 3.0, 6.0 และ 9.0 มีอัตราการสะสมไขมันแตกต่างกัน มีค่าเป็น 1.11, 1.21 และ 1.60 

กรัมต่อตัวต่อวัน ตามล าดับ (P < 0.01) เช่นเดียวกับไก่เนื้อท่ีได้รับแหล่งไขมันจากน้ ามันถั่วเหลือง น้ ามันปาล์ม ไขมันวัว 

และน้ ามันสุกร มีอัตราการสะสมไขมันแตกต่างกัน มีค่าเป็น 1.03, 1.45, 1.40 และ 1.36 กรัมต่อตัวต่อวัน ตามล าดับ  

(P < 0.01)  ดังแสดงใน Table 2  
 

วิจารณ์และสรุปผล 
 จากผลการศึกษาพบวา่ระดับไขมันและแหล่งไขมันส่งผลกระทบตอ่ปริมาณไขมันช่องท้องและอัตราการสะสม

ไขมันของไก่เนื้อ สอดคล้องกับการศกึษาของ Wongsuthavas (2007) ท่ีรายงานวา่การเพิ่มระดับไขมันในอาหารท าให้ไก่

เนื้อมีปริมาณไขมันในช่องท้องสูงขึ้น และจากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าแหล่งไขมันในอาหาร มีผลต่อปริมาณไขมันช่อง

ท้องและอัตราการสะสมไขมันในซาก โดยพบวา่ไก่เนื้อท่ีได้รับแหลง่ไขมันท่ีมีกรดไขมันอิ่มตัวในปริมาณสูง (ไขวัว, น้ ามัน

สุกร, และน้ ามันปาล์ม) จะมีน้ าหนักไขมันช่องท้อง และอัตราการสะสมไขมันในซากสูงกว่าแหล่งไขมันท่ีมีกรดไขมันไม่

อิ่มตัวสูง (น้ ามันถั่วเหลือง) ท้ังนี้เนื่องจากกรดไขมันไม่อิ่มตัวจะถูกน าไปใช้เป็นพลังงานหรือเปลี่ยนเป็นสารตั้งต้นของ

ฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโต ส่วนกรดไขมันอิ่มตัวจะเกิดการสะสมเป็นส่วนใหญ่และมีการน าไปใช้ประโยชนไ์ด้ต่ ากว่า

กรดไขมันไม่อิ่มตัว สอดคล้องกับการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าอาหารท่ีมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงจะมีการสะสมไขมันใน 

ซากต่ าเมื่อเทียบอาหารท่ีมีกรดไขมันอิ่มตัวสูง (Crespo and Esteve-Garcia, 2002; Newman et al., 2002; Villaverde et 

al., 2005) และการใช้น้ ามันถั่วเหลืองในสูตรอาหารไก่เนื้อท าการสะสมไขมันในซากลดลง 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  

A x B               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 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ท่ีสนับสนุนงบประมาณส าหรับ  

การท างานวิจัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ส าหรับอุปกรณ์และสถานท่ีส าหรับใช้ในการท างานทดลอง และคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีส าหรับงบประมาณสนับสนุนในการน าเสนอผลงานวจิัย 
 

เอกสารอ้างอิง 
สัญชัย จตุรสิทธา.  (2553).  เทคโนโลยเีนื้อสัตว.์  ภาควชิาสัตวศาสตร์และสัตวน์้ า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

, เชยีงใหม.่  

Chamugum, D., M. Boudreau, T. Boutte, R. S. Park, J. H. Ebert, L. Berrio and D. H. Hwang. (1992). Incorporation of different 

type of n-3 fatty acid into tissue lipid of poultry. Poultry Sci.75:516-521. 

Crespo, N. and E. Esteve-Garcia. (2002). Dietary polyunsaturated fatty acids decrease fat deposition in separable 

fat depots but not in the remainder carcass. Poultry Sci. 81:512-518. 

Firman, J. D., A. Kamyab and H. Leigh. (2008). Comparison of fat sources in ratios of broilers from hatch to market. 

International Journal of Poultry Science 7(12):1152-1155. 

Frische, K. L., N. A. Cassify and S. C. Huang. ( 1991) . Effect of dietary fats on the fatty acid composition of serum 

and immune tissue in chicken. Poultry Sci.70:1213-1222. 

Hui San Tan, Idrus Zulkifli, Abdoreza Soleimani Farjam, Yong Meng Goh, Evi Croes, Sarathi Karmakar Partha and 

Ah Kiat Tee. (2016) . Effect of Exogenous Emulsifier on Growth performance, Fat Digestibility, Apparent 

Metabolisable Energy in Broiler Chickens. J. BIMB. Vol.4, No. 1:7-10. 

Ketals, E. and G. De Groote. (1989). Effect of ratio of unsaturated to saturated fatty acids of the dietary lipid fraction 

on utilization and metabolizable energy of added fats in young chicks. Poultry Sci. 68:1506-1512. 



 
 

Proceedings  
523 

Leeson, S. and J. D. Summers. (2005). Commercial Poultry Nutrition. Nottingham University press. Nottingham, UK. 

Murray, R., D. K. Granner, P. A. Mayer and V. W. Rodwell. 2000. Harper’ s biochemistry (25th Ed.). Prentice-Hal 

International Inc., U.S.A. 

National Research Council. (1994). Nutrient Requirements of Poultry (9th Ed.). National Academy Press, Washington, D. C. 

Newman, R. E., W. L. Bryden, E. Fleck, J. R. Ashes, W. A. Buttemer, L. H. Storlie and J. A. Downing. (2002) . Dietary n-3 

and n-6 fatty acids alter avian metabolism: metabolism and abdominal fat deposition. Br. J. Nutr. 88:11-18. 

Pinchasov, Y. and I. Nir. ( 1992) . Effect of dietary polyunsaturated fatty acid concentration on performance, fat 

deposition, and carcass fatty acid composition in broiler chicken. Poultry Sci. 71:1504-1512. 

Sanz, M., A. Flores and C. J. Lopez-Bote. ( 1999) . Effect of fatty acid saturation in broiler diets on abdominal fat 

and breast muscle fatty acid composition and susceptibility to lipid oxidation. Poultry Sci. 78:378-382. 

Sauvant, D., J. M. Perez and G. Tran. (2002) . Tables of composition and nutritional value of feed materials (2nd 

Ed.). Wageningen Academic Publisher, Natherland. 

Steel, J. C., and J. H. Torrie. ( 1980) . Principles and Procedures of Statistics: A biometrical Approach (2nd Ed.). Mc 

Graw-Hill Book Co., New York. 

Villaverde, C., M. D. Baucells, L. Cortinas, M. Hervera and A. C. Barroeta. (2005) . Chemical composition and 

energy content of chickens in response to different levels of dietary polyunsaturated fatty acids. Arch. of 

Animal Nutr. 59:281-292. 

Wongsuthavas, S. (2007). Dietary soybean oil, but not krabok oil, diminishes abdominal fat deposition in broiler chickens. 

PhD thesis, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands. 19-28. 

Yeu, J. C., J. H. Deaton, C. A. Bailey and A. R. Sams. (1991) . Customizing the fatty acid content of broiler tissues. 

Poultry Sci. 70:167-172. 

 



 
 

Proceedings  
524 

การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสัตว์ท่ีจ าหน่ายในจังหวัดเลย 

The contamination of Salmonella spp. in meat sold in Loei Province 

พิทักษ์ น้อยเมล์1* เปรมกมล ศรมีงคล1 พัชรา คณะวาปี1 อนรรฆวี มีวงษ์วทิยา1 และณัชชา ค าศรี1 

Pitak Noimay1* Premkamol Srimongkol1 Padchara Kanawapee1 Anankawee Meewongwitaya1 and 

Natcha Comsri1 
 

บทคัดย่อ 

 การตรวจหาการปนเป้ือนเชื้อซัลโมเนลาจากตัวอย่างท้ังหมด 58 ตัวอย่าง ได้แก่เนื้อไก่ เนื้อสุกรบด และเนื้อโค 

โดยเก็บตัวอย่างจากตลาดสดและห้างสรรพสินค้าในจังหวัดเลย พบการปนเป้ือนเชื้อซัลโมเนลลาในตัวอย่างเนื้อสัตว์

ท้ังหมดคิดเป็นร้อยละ 41.38 (24/58) พบการปนเป้ือนในตัวอย่างท่ีเก็บจากตลาดสดและห้างสรรพสินค้าคิดเป็นร้อยละ 

40.63 (13/32) และ 42.31 (11/26) ตามล าดับ พบการปนเป้ือนในตัวอย่างเนื้อไก่ เนื้อสุกรบด และเนื้อโคคิดเป็นร้อยละ 

45.83 (11/24), 41.67 (10/24) และ 30 (3/10) ตามล าดับ เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถานท่ีจ าหน่ายและ  

การปนเป้ือนเชื้อซัลโมเนลลา พบวา่สถานท่ีจ าหนา่ยไม่มผีลตอ่การปนเป้ือนของเชื้อซัลโมเนลลา (p>0.05) 
 

ค าส าคัญ:  ซัลโมเนลลา, การปนเป้ือน, 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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บทน า 
 ปัจจุบันมีการบริโภคเนื้อสัตว์จ านวนมาก เนื้อสัตว์เป็นแหล่งโปรตีนท่ีส าคัญต่อประชากรโลกและในประเทศ 

ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมกีารบริโภคเนื้อสัตว์สูงถงึ 2.44 ล้านตันต่อปี เป็นไก่เนื้อ 1.26 ล้านตัน สุกร 0.97 ล้านตัน 

และโคเนือ้ 211.51 พันตัน นอกจากการผลิตเนื้อสัตวเ์พื่อบริโภคภายในประเทศแล้ว ได้มีการส่งออกเนื้อสัตว์ไปจ าหนา่ย

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 (ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) เห็นได้ว่าเนื้อสัตว์มคีวามส าคัญทั้งในด้านการบริโภค

และด้านเศรษฐกิจ กระบวนการการผลิตเนื้อสัตว์ให้ดมีคีุณภาพจึงมคีวามส าคัญยิ่ง  

การตรวจสอบการปนเป้ือนเชื้อจุลชีพเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และ 

การตรวจสอบเชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) เป็นหนึ่งในเกณฑ์ตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์ท่ีส าคัญ เชื้อซัล

โมเนลลาเป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ สามารถพบได้ท่ัวไปในสิ่งแวดล้อมและระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ และสัตว์

หลายชนิด เช่น ไก่ โค สุกร กระบือ แพะ แกะ เป็นต้น ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษท่ีเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของ

ประเทศ จากการศึกษาความชุกของเชื้อ Salmonella spp. ในวงจรการผลิตไก่เนื้อ พบการปนเป้ือนเชื้อในฟาร์มไก่พ่อ

แม่พันธ์ุร้อยละ 6.75-11.56 โรงฟักไข่ร้อยละ 2.93-7.35 และฟาร์มไก่เนื้อร้อยละ 21.63-32.88 (ภุมรินและคณะ, 

2556) เห็นได้ว่าพบการปนเป้ือนเชื้อซัลโมเนลลาได้ทุกหน่วยการผลิตไก่เนื้อ และจากการศึกษาเนื้อสุกรบดท่ีจ าหนา่ย

ในเขตเทศบาลนครขอนแกนพบการปนเป้ือนเชื้อซัลโมเนลาร้อยละ 58.24 (สรรเพชญและคณะ, 2557) แสดงวา่ยังพบ 

การปนเป้ือนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสัตว์ได้ท่ัวไป กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ก าหนดมาตรฐานทางจุลชีววิทยาของ

เนื้อสัตว์ดิบต้องตรวจไม่พบเชื้อ Salmonella spp. ในตัวอย่างเนื้อดิบ 25 กรัม (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2560) 

วัตถุประสงค์ของการศกึษาคร้ังน้ีเพื่อตรวจสอบการปนเป้ือนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสัตวท่ี์จ าหนา่ยในจังหวัดเลย 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ 

1. หม้อนึ่งความดันไอ  2. กล้องจุลทรรศน์แบบใชแ้สง  3. ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิ 

4. เครื่องอบลมร้อน 5. เครื่องตีป่ันอาหาร  6. อา่งน้ าควบคุมอุณหภูมิ 

วิธีการศกึษา 

1. การเก็บตัวอยา่ง 

เก็บตัวอย่างเนื้อไก่จากห้างสรรพสินค้า 12 ตัวอย่าง จากตลาดสด 12 ตัวอย่าง เนื้อสุกรบดจากห้างสรรพสินค้า 

12 ตัวอย่าง จากตลาดสด 12 ตัวอย่าง และเนื้อโคจากห้างสรรพสินค้า 2 ตัวอย่าง จากตลาดสด 8 ตัวอย่าง รวมท้ังสิ้น  

58 ตัวอยา่ง 

2. การตรวจหาเช้ือซัลโมเนลลา ด้วยวธีิมาตรฐาน ISO 6579: 2002 

ชั่งตัวอยา่งปริมาณ 25 กรัม ใส่ลงในอาหารเลีย้งเชื้อ Buffered Peptone Water (BPW) ปริมาตร 225 มลิลลิิตร 

บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง แล้วน าไปถ่ายลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ Modified Semi-solid 

Rappaport Vassiliadis (MSRV) ท้ังหมด 3 จุด จุดละ 1 ลูป โดยใช้เข็มเขี่ยเชื้อปลายกลม (Loop Needle) แล้วน าไปบ่มท่ี

อุณหภูม ิ42 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง จากนั้นถ่ายเชื้อลงในอาหารเลีย้งเชื้อ Xylose Lysine Deoxycholate 

Agar (XLD) และ Brilliant Green Agar (BGA) ด้วยการขีดแยกเชื้อด้วยเข็มเขี่ยเชื้อปลายกลมให้ได้โคโลนีเดี่ยวด้วยวิธี 

Cross streak plate method แล้วน าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 22-24 ชั่วโมง  อ่านผลการทดลอง
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โดยดูลักษณะโคโลนีของเชื้อซัลโมเนลลาท่ีเจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ XLD มีรูปร่างกลม ขนาดปานกลางสีแดง อาจพบ

จุดหรือไม่พบจุดสีด าตรงกลางโคโลนี หรืออาจด าท้ังโคโลนี อาหารรอบ ๆ โคโลนีเป็นสีแดง และลักษณะโคโลนีของ

เชื้อซัลโมเนลลาท่ีเจรญิบนอาหารเลีย้งเชื้อ BGA มรูีปร่างกลม ขนาดปานกลาง สีชมพูขาวทึบแสง อาหารรอบ ๆ โคโลนี

เป็นสีแดง ทดสอบยืนยันผลด้วยการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี (Biochemical test) โดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ  

Triple Sugar Iron Agar (TSI) และ Motility Indole Lysine (MIL)  

3. การวิเคราะห์ผลการทดลอง โดยการหาความถี่ ร้อยละของการปนเป้ือนเชื้อซัลโมเนลลา และหา

ความสัมพันธ์ระหว่างสถานท่ีจ าหนา่ยเนื้อสัตว์กับการปนเป้ือนเชื้อซัลโมเนลลา ด้วยวธีิไคสแควร ์(Chi-square test) 
 

ผลการศึกษา 

 การตรวจหาเชื้อซัลโมเนลาในเนื้อไก่ เนื้อสุกรบด และเนื้อโค ในจังหวัดเลย พบการปนเป้ือนเชื้อซัลโมเนลลาใน

เนื้อสัตว์ท้ังหมดร้อยละ 41.38 (24/58) พบในเนื้อไก่ร้อยละ 45.83 (11/24) เนื้อสุกรบดร้อยละ 41.67 (10/24) และในเนื้อ 

โคร้อยละ 30 (3/10) (ตารางท่ี 1) แยกตามสถานท่ีจ าหน่ายคือตลาดสดและห้างสรรพสินค้าพบการปนเป้ือนร้อยละ 40.63 

(13/32) และ 42.31 (11/26) ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างสถานท่ีจ าหน่ายกับจ านวน

การปนเป้ือนเชื้อซัลโมเนลลา พบว่าค่าไคสแควร์เท่ากับ 0.0167 (p-value = 0.897) นั่นหมายความว่า สถานท่ีจ าหน่าย

สองแห่งคือตลาดสดและห้างสรรพสินค้ามโีอกาสท่ีจะพบการปนเป้ือนเชื้อซัลโมเนลลาได้เท่ากัน (p > 0.05) 
 

ตารางที่ 1 การปนเป้ือนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสัตว์ 
ประเภทเนือ้สัตว์ จ านวนตัวอย่าง การปนเปื้อนเช้ือซัลโมเนลลา(%) 
เนือ้ไก่ 24 11 (45.83) 
เนือ้สุกรบด 24 10 (41.67) 
เนือ้โค 10 3 (30.00) 
รวม 58 24 (41.38) 

 

ตารางที่ 2 การปนเป้ือนเชื้อซัลโมเนลลาจากสถานท่ีจ าหนา่ย 
สถานที่ จ านวนตัวอย่าง การปนเปื้อนเช้ือซัลโมเนลลา(%) 
ตลาดสด 32 13 (40.63) 
ห้างสรรพสินค้า 26 11 (42.31) 
รวม 58 24 (41.38) 

 

วิจารณ์และสรุปผล 
การศึกษาคร้ังนี้พบว่ามีการปนเป้ือนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสัตว์ท้ังหมดร้อยละ 41.38 โดยพบในเนื้อไก่ เนื้อสุกร

บดและเนื้อโคร้อยละ 45.83, 41.67 และ 30.00 ตามล าดับ แบ่งตามสถานท่ีจ าหน่ายพบการปนเป้ือนเชื้อซัลโมเนลลาใน

ตลาดสดร้อยละ 40.63 และห้างสรรพสินค้าร้อยละ 42.31 จากการศกึษาคร้ังนี้พบตัวอยา่งท่ีปนเป้ือนท้ังหมด 24 ตัวอย่าง 

ซึ่งท้ัง 24 ตัวอย่างเกินเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ก าหนดไว้คือ เนื้อสัตว์ดิบจ านวน 25 กรัม 

จะต้องตรวจไม่พบเชื้อ Salmonella spp. (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2560) สอดคล้องกับสรรเพชญและคณะ (2557)  

ได้ท าการศกึษาคุณภาพเนื้อสุกรบดท่ีจ าหน่ายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พบวา่มกีารปนเป้ือนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสุกร

บดในตลาดสดร้อยละ 50.00-69.23 และในห้างสรรพสินค้าร้อยละ 50 การศึกษาของสุวดีและการันต์ (2555)  

พบการปนเป้ือนเชื้อซัลโมเนลลาท่ีแยกจากเนื้อไก่จากตลาดต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานีร้อยละ 38 และรายงานของ   

Adison et al. (2011) พบการปนเป้ือนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อโคจากร้านค้าในจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยละ 13.33-15.00 
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 แสดงให้เห็นว่ายังพบการปนเป้ือนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสัตว์ท่ีวางจ าหน่ายในตลาดสดและห้างสรรพสินค้า  

การปนเป้ือนมีโอกาสได้หลาย ๆ ช่องทางด้วยกัน ตั้งแต่วัตถุดิบอาหารสัตว์ท่ีน ามาประกอบเป็นอาหารสัตว์ดังรายงาน 

ของจิรวัฒน์และสายญาติ (2559) ตรวจพบเชื้อซัลโมเนลลาในวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทจากสัตว์และประเภทจากพืช 

ร้อยละ 13.4 และ 7.4 ตามล าดับ ความเสี่ยงท่ีจะพบการปนเป้ือนเชื้อซัลโมเนลลาในขบวนการเลี้ยงสัตว์มีโอกาสได้เช่นกัน  

ดังรายงานของภุมรินและคณะ (2556) ได้ศึกษาหาความชุกของซัลโมเนลลาระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2554 พบว่า 

มีการปนเป้ือนเชื้อซัลโมเนลลาในทุกหน่วยการผลิตไก่ตั้งแต่ฟาร์มไก่พ่อแม่พันธ์ุพบร้อยละ 6.75-11.56 โรงฟักไข่พบ 

ร้อยละ 2.93-7.35  และฟาร์มไก่เนื้อร้อยละ 21.63-32.88 และยังพบการปนเป้ือนเชื้อซัลโมเนลลาในการเลี้ยงสุกรทุกช่วง

อายุของสุกรตั้งแต่ 3 - 24 สัปดาห์ (กิตติพงษ์และคณะ, 2556) และพรเพ็ญและคณะ (2550) ตรวจการปนเป้ือนเชื้อซัล

โมเนลลาในเขตภาคกลาง 9 จังหวัด ปี พ.ศ. 2546-2548 พบการปนเป้ือนเชื้อซัลโมเนลลาในฟาร์มไก่ร้อยละ 21.71 ในฟาร์ม

สุกรร้อยละ 19.47 จากรายงานของ Decha et al. (2011) ยังพบการปนเป้ือนเชื้อซัลโมเนลลาในโรงฆ่าสัตว์จากสุกรก่อนฆ่า 

ซากสุกร น้ าใช ้และพนกังานฆา่สัตว ์ร้อยละ 27.14, 36.67, 19.51 และ 10.71 ตามล าดับ  

จากท่ีได้กล่าวมาจะพบว่ามีหลายช่องทางท่ีท าให้เกิดการปนเป้ือนเชื้อซัลโมเนลลาได้และผู้บริโภคมีความเสี่ยงใน

การได้รับเชื้อผ่านเนื้อสัตว์ท่ีจ าหน่ายในตลาดหรือห้างสรรพสินค้ามาสู่ร่างกาย หนทางท่ีปลอดภัยหลีกเลี่ยงกับการติดเชื้อ

คือการรับประทานเนื้อสัตว์ท่ีผ่านความร้อน โดยเชื้อซัลโมเนลลาจะถูกท าลายท่ีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง 

หรือท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 15 - 20 นาที หรือท่ีอุณหภูมิ 62 องศาเซลเซียส นาน 4 นาที (อรุณ, 2541) อยา่งไร

ก็ตามท่ีอุณหภูมิต่ ากว่า 5 องศาเซลเซียส ซัลโมเนลลาไมถู่กท าลาย แตไ่ม่สามารถเจริญเติบโตได ้(ยุทธนาและคณะ, 2555) 

นอกจากนี้การล้างเนื้อไก่ด้วยน้ าสะอาดสามารถชว่ยลดจ านวนเชื้อซัลโมเนลลาลงได้ร้อยละ 26 (ยอดและคณะ, 2554) 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้โปรตีนเกษตรเป็นส่วนผสมส าหรับแทนท่ีเนื้อหมูใน

ผลิตภัณฑ์ไส้อั่ว โดยใช้ปริมาณโปรตีนเกษตรแตกต่างกัน (ร้อยละ 0 ถึง 40 โดยน้ าหนัก) ทดแทนเนื้อหมูในแต่ละสูตร 

ผลิตภัณฑ์ไส้อั่วท่ีเตรียมได้จะถูกวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีกายภาพและทางประสาทสัมผัส (วิธีให้คะแนน 9 ระดับ) 

เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมท่ีไม่ใช้โปรตีนเกษตร วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ส าหรับการวิเคราะห์ทาง

กายภาพและเคมีและวางแผนการทดลองแบบบล็อคสุ่มสมบูรณ์ส าหรับการทดสอบทางประสาทสัมผัส ผลการทดลอง

พบว่า การแทนท่ีเนื้อหมูด้วยโปรตีนเกษตรให้ปริมาณผลผลิตสูงกว่าในทุกสูตร และให้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีค่าสีแตกต่างกัน  

โดยมีค่า L* เพิ่มขึ้น และมีค่า a* ลดลงตามสัดส่วนของโปรตีนเกษตรท่ีสูงขึ้น แต่การทดแทนเนื้อหมูด้วยโปรตีนเกษตร

ไมม่ผีลตอ่คา่ b* ส าหรับคุณภาพทางประสาทสัมผัส ถึงแมว้า่ปริมาณของการทดแทนเนื้อหมูดว้ยโปรตนีเกษตรไม่มีผล

ต่อสมบัติทางประสาทสัมผัส แต่ทุก ๆ ผลิตภัณฑ์ไส้อั่วท่ีผลิตได้ ได้รับการยอมรับทางประสาทสัมผัสมากกว่า

ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ไส้อั่วท่ีมีปริมาณโปรตีนจากสัตว์ต่ าสุด ข้อแนะน าว่า 

สูตรของผลิตภัณฑ์ไส้อั่วท่ีทดแทนเนื้อหมูด้วยโปรตีนเกษตร ร้อยละ 40 โดยน้ าหนัก คือ สูตรท่ีดีท่ีสุดของการศึกษานี้ 

โดยสูตรดังกล่าว มีปริมาณโปรตีน ร้อยละ 23.90 ซึ่งสูงกว่าสูตรดังเดิมท่ีมีปริมาณโปรตีน ร้อยละ 23.02 ดังนั้น 

การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า การแทนท่ีเนื้อหมูด้วยโปรตีนเกษตรสามารถเพิ่มปริมาณโปรตีนและช่วยปรับปรุงให้

ผลิตภัณฑไ์ส้อ่ัวได้รับการยอมรับทางประสาทสัมผัสเพิ่มขึ้นได้ 

ค าส าคัญ:  ไส้อ่ัว, โปรตนีเกษตร, 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 
 

บทน า 

“ไส้อ่ัว” เป็นไส้กรอกชนดิหนึ่งท่ีมีลักษณะไมเ่ป็นอิมัลชัน เป็นอาหารพื้นเมอืงในตอนเหนอืของประเทศไทยเป็น

มีท่ีนิยมท้ังจากชาวไทยและชาวต่างชาติ และมีเอกลักษณะโดดเด่นจากรสชาติรวมถึงเคร่ืองปรุงและสมุนไพรท่ี

หลากหลาย มสี่วนประกอบหลัก คือ เนื้อหมูและมันหมู และสมุนไพรหลายชนดิ เชน่ พริกแหง้ ตะไคร ้หอมแดง มะกรูด 

และขมิ้น ซึ่งส่วนผสมของเคร่ืองแกงเหล่านี้อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและสารออกฤทธ์ิชีวภาพ [13] อาจมี

ส่วนผสมอื่น ๆ ขึน้อยูก่ับท้องถิ่น เชน่ กระดูกหมูอ่อน ตับ และเลอืดหมู เป็นต้น โดยไส้อ่ัวจะมีลักษณะ คือ มีรูปทรงและ

ขนาดใกล้เคียงกัน มกีารคลายตัวของส่วนประกอบท่ีใช้อย่างสม่ าเสมอ มสีีและกลิ่นรสตามธรรมชาติของส่วนประกอบ

ท่ีใช้ ไส้อั่วท่ีดีต้องไม่ไหม้เกรียม มีกลิ่นหอมของเครื่องเทศ ไม่มีกลิ่นรสไมพ่ึงประสงค์ เช่น กลิ่นหืน กลิ่นอับ กลิ่นเหม็น 

รสเปรีย้ว เนื้อสัมผัสไมร่่วนแข็งกระดา้ง [8] 

จากข้างตน้จะเห็นได้ว่าองคป์ระกอบส าคัญของไส้อั่ว คือ เนือ้หมู ซึ่งเป็นสว่นประกอบหลักท่ีให้เนื้อสัมผัสและ

รสชาติแก่ไส้อั่ว อีกท้ังยังอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการจากโปรตีน แต่ปัจจุบันราคาเนื้อหมูในท้องตลาดมีแนวโนม้

สูงขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจและมีแนวโน้มสูงขึ้นเร่ือย ๆ ท าให้ราคาขายของไส้อั่วเพิ่มสูงขึ้นตามซึ่งสวนทางกับความ

ต้องการของผู้บริโภคท่ีมีรายได้คงท่ีในขณะท่ีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นสินค้าท่ีมีราคาต่ าจึงยังคงเป็นท่ีต้องการของ

ผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ดังนั้นการลดต้นทุนการผลิตจึงเป็นทางหนึ่งของการตลาดท่ีท าให้สินค้าสามารถแข่งขันในตลาดได้ดี

ยิ่งขึน้ และหากยังคงคุณค่าทางโภชนาการแก่ผลิตภัณฑ์ได้ก็จะยิ่งท าให้ผลิตภัณฑน์า่สนใจมากยิ่งขึ้น โปรตนีเกษตรเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลิตโปรตีนท่ีเหลือจากการสกัด

น้ ามันจากถั่วเหลืองผลิตขึ้นเพื่อใช้เป็นอาหารโปรตีนสูง ไขมันต่ า ราคาถูก มีเนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์และ

สามารถใช้ทดแทนเนื้อสัตว์ต่าง ๆ ในการประกอบอาหารโดยมีคุณค่าทางโภชนาการเทียบเท่ากับการบริโภคเนื้อสัตว์ 

[10] นอกจากนี้ยังอยูใ่นรูปของของแห้งท าให้ง่ายตอ่การขนส่งและจัดเก็บจึงสะดวกต่อการใชเ้ป็นวัตถุดิบในการแปรรูป 
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มีการน าโปรตีนเกษตรนี้ไปแปรรูปต่อเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น กุนเชียงจากเนื้อหมูผสมโปรตีนเกษตร และไส้กรอกแฟรง

เฟอร์เตอร์ เป็นต้น [1, 3] และแน่นอนว่าเมื่อทดแทนเนื้อหมูด้วยโปรตีนเกษตรจะสามารถลดต้นทุนการผลิตของ

ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้รวมถึงในผลิตภัณฑ์ไส้อั่วด้วย จากข้างต้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาต ารับไส้อั่ว

ทดแทนเนื้อหมูด้วยโปรตีนเกษตรบางส่วน และศึกษาอิทธิพลของการทดแทนเนื้อหมูด้วยโปรตีนเกษตรในผลิตภัณฑ์  

ไส้อ่ัวและผลต่อความชอบของผู้ทดสอบ (panel) รวมถึงคา่สี (CIE-Lab) และองค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์ท่ีผลิต

จากต ารับพื้นฐานและตัวอย่างท่ีพัฒนาขึ้น 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

1. คัดเลอืกต ารับไส้อ่ัวต ารับพื้นฐานเพื่อใชใ้นการศึกษา 

2. ศกึษาผลของการทดแทนเนื้อหมูบางส่วนด้วยโปรตนีเกษตรตอ่ค่าสีและคุณสมบัตทิางประสาทสัมผัส 

3. ศกึษาองคป์ระกอบทางแคมีของไส้อ่ัวต ารับพื้นฐานและต ารับท่ีพัฒนาขึ้น 

การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ทางสถิติ 

 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Complete Randomized Design, CRD) ส าหรับการวเิคราะห์คา่ทางกายภาพ

และเคมี วิเคราะห์ค่าแต่ละค่า 3 ซ้ า น าค่าท่ีได้ไปค านวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวน 

(Analysis of Variance, ANOVA) แล้วน าข้อมูลท่ีได้ไปเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test และ

วางแผนการทดลองแบบบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Completely Block Design, RCBD) ส าหรับการประเมนิความชอบจาก

การประเมินทางประสาทสัมผัส (Sensory Evaluation) จากผู้ทดสอบท่ีผ่านการฝึกฝนและมีความรู้เกี่ยวกับการประกอบ

อาหาร (Panel) จ านวน 50 คน ด้วยการเก็บข้อมูลด้วยการให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9 Points Hedonic Scale Method) 

โดย 9 หมายถึง ชอบมากท่ีสุด 5 หมายถึง เฉย ๆ และ 1 หมายถึง ไม่ชอบมากท่ีสุด ต่อคุณลักษณะต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ 

คือ คุณลักษณะด้านกลิ่นโดยรวม ลักษณะปรากฏ สี รสชาติโดยรวม ความเผ็ด และความชอบโดยรวม น าข้อมูลท่ีได้ไป

ค านวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) แล้วน าข้อมูลท่ีได้ไป

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวธีิของดันแคน (Duncan’s New Multiple Range Test, DNMRT) 

การเตรียมตัวอย่างไส้อั่ว ขั้นตอนและวิธกีารศึกษา และการวิเคราะห์ตัวอย่าง 

 เตรียมไส้อั่วและส่วนผสมตามต ารับพื้นฐานจ านวน 5 ต ารับ เพื่อคัดเลือกต ารับพื้นฐานท่ีจะน าไปใช้ในการศึกษา

ด้วยการประเมินทางประสาทสัมผัส เลือกต ารับไส้อั่วท่ีได้ไปใช้เป็นตัวอย่างควบคุมและศึกษาการทดแทนเนื้อหมูบางส่วน

ด้วยโปรตีนเกษตรท่ีระดับการทดแทนร้อยละ 0 (ตัวอย่างควบคุม), 10, 20, 30 และ 40 ของน้ าหนักหมูในตัวอย่างควบคุม 

ตามล าดับ น าตัวอย่างท่ีได้ไปวัดค่าสี (CIE-Lab) ด้วยเคร่ืองวัดค่าสี (Minolta chroma meter: Model CR-300, Japan)  

ซึ่งค่าท่ีวัดประกอบด้วยค่าความสว่าง (L*) ค่าความเป็นสีแดง (a*) และค่าความเป็นสีเหลือง (b*) และทดสอบความชอบ

ของผู้ทดสอบ เพื่อคัดเลือกตัวอยา่งท่ีได้รับคะแนนความชอบสูงท่ีสุด แล้วน าตัวอย่างควบคุมไปวิเคราะห์องค์ประกอบทาง

เคมี คือ ร้อยละของปริมาณโปรตีนด้วยวิธีเคลดาห์ล (Kjeldahl Method) ไขมันด้วยวิธีซอล์กเลต (Soxhlet) ความชื้นโดยใช้

ตู้อบลมร้อน เถ้าด้วยการเผาในเตาเผาไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 525-550 องศาเซลเซียส คาร์โบไฮเดรตและค่าพลังงานท่ีได้รับ

จากค าควณจากตัวอยา่ง 100 กรัมตามสมการด้านล่าง และกากใยอาหารของไส้อ่ัว [14]  
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 พลังงานจากโปรตนี (กโิลแคลอร่ี/100 กรัม) = ร้อยละปริมาณโปรตนี × 4 กิโลแคลอรี .........................................1 

   พลังงานจากคารโ์บไฮเดรต (กโิลแคลอร่ี/100 กรัม) = (ร้อยละปริมาณคารโ์บไฮเดรต-กากใย) × 4 กิโลแคลอรี ...2 

   พลังงานไขมัน (กโิลแคลอร่ี/100 กรัม)  = ร้อยละปริมาณไขมนั × 9 กิโลแคลอรี ..................................................3 

   พลังงานท้ังหมด (กิโลแคลอร่ี/100 กรัม) = สมการท่ี 1 + 2 + 3 ...........................................................................4 

   พลังงานท่ีไม่รวมไขมัน (กโิลแคลอร่ี/100 กรัม) = สมการท่ี 4 – 3 .........................................................................5 

 

 จากการประเมินทางประสาทสัมผัสด้วยวิธีการให้ความชอบคะแนน 9 ระดับ (9-points hedonic scaling method) 

ตอ่คุณลักษณะตา่ง ๆ ของผลิตภัณฑ์ไส้อ่ัวต ารับพื้นฐาน 5 ต ารับ คือ ด้านกลิ่นโดยรวม ลักษณะปรากฏ สี รสชาตโิดยรวม 

ความเผ็ด และความชอบโดยรวม โดยผู้ทดสอบ (panel) จ านวน 50 คน ใช้การวางแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ 

(Randomized Completely Block Design, RCBD) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธีของดันแคน (Duncan’s New Multiple 

Range Test) พบว่า ไส้อั่วต ารับพื้นฐานต ารับท่ี 4 (ตารางที่ 1) ได้รับคะแนนความชอบด้านความชอบโดยรวม ความเผ็ด 

รสชาตโิดยรวม และสี (7.27, 7.23, 7.43 และ 7.10 ตามล าดับ) สูงท่ีสุด แตกตา่งอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิต ิ(p≤0.05) แตไ่ม่

พบความแตกต่างของคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏและกลิ่นโดยรวมกับตัวอย่างไส้อ่ัวต ารับพื้นฐานต ารับท่ี 3 คือ 

6.87 และ 6.70 ส าหรับต ารับท่ี 3 และ 7.20 และ 7.20 ส าหรับต ารับท่ี 4 ตามล าดับ (p>0.05) ไส้อั่วต ารับพื้นฐานต ารับท่ี 4 

จึงถูกเลอืกใชเ้ป็นต ารับพื้นฐานในการศกึษาตอ่ไปในงานวจิัยนี้ 

 จากข้างต้น เมื่อน าตัวอย่างไส้อั่วต ารับพื้นฐาน (ต ารับท่ี 4) ไปซึ่งค่าการทดแทนเนื้อหมูบางส่วนด้วยโปรตีน

เกษตรร้อยละ 0 (ตัวอยา่งควบคุม), 10, 20, 30 และ 40 ตามล าดับ น าตัวอยา่งที่ได้ไปวิเคราะห์ ดังตอ่ไปน้ี ค่าสี คือ ค่า

ความสวา่ง (L*) ค่าความเป็นสแีดง (a*) และค่าความเป็นสเีหลอืง (b*) ร้อยละปริมาณผลผลิตท่ีได้ และร้อยละปริมาณ

สูญเสีย โดยการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) ท า 3 ซ้ า น าค่าท่ีได้ไป

ค านวณค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธีของดันแคน (Duncan’s New Multiple Range 

Test) (ตารางท่ี 2) พบว่า การทดแทนเนื้อหมูบางส่วนด้วยโปรตีนเกษตรร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 ส่งผลให้ค่าความ

สว่างของไส้อั่วเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(p≤0.05) คือ 57.99, 57.72, 59.12 และ 59.62 ตามล าดับ ซึ่งผกผัน

กับค่าความเป็นสีแดงท่ีลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) คือ 9.66, 8.83, 8.36 และ 9.62 ตามล าดับ ซึ่ง

ส ามารถดู ไ ด้ จ ากภาพตั ดขวา งตั วอย่ า ง ไส้ อั่ ว ท้ั ง  5 ต า รับ ในภาพ ท่ี  1 แต่ ไ ม่ พบความแตกต่ า งของ 

ค่าความเป็นสีเหลืองระหว่างผลิตภัณฑ์ในทดแทนเนื้อหมูด้วยโปรตีนเกษตรและตัวอย่างควบคุม (p>0.05) และเมื่อ

พจิารณารอ้ยละปริมาณผลผลิตท่ีได้เมื่อทดแทนเนื้อหมูด้วยโปรตีนเกษตรในสัดส่วนร้อยละ 10 ถึง 40 ส่งผลให้ร้อยละ

ปริมาณผลิตท่ีได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างควบคุม  และแปรผกผันกับร้อยละ

ปริมาณสูญเสีย (p≤0.05) แต่ไม่พบความแตกตา่งของร้อยละปริมาณผลผลิตท่ีได้และปริมาณสูญเสียระหว่างตัวอย่าง

ท่ีทดแทนเนื้อหมูดว้ยโปรตนีเกษตรร้อยละ 10 ถึง 40 (p>0.05) 
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ตารางที่ 1 คะแนนความชอบตอ่คุณลักษณะไส้อ่ัวต ารับพื้นฐานของผู้ทดสอบ (panel)  จ านวน 50 คน 

คุณลักษณะ

ของผลิตภัณฑ์

ไส้อั่ว 

ไส้อั่วต ารับพื้นฐาน 

1 [2] 2 [4] 3 [5] 4 [6] 5 [11] 

กลิ่นโดยรวม 6.70b±0.95 6.63b±1.09 6.87ab±0.73 7.20a±0.61 6.20c±0.61 

ลักษณะปรากฏ 6.57bc±1.14 6.43bc±0.91 6.70ab±0.92 7.20a±0.85 6.07c±1.14 

ส ี 6.37b±0.93 6.40b±0.93 6.86b±0.82 7.10a±0.80 6.03b±1.03 

รสชาติโดยรวม 6.33bc±0.84 6.53bc±0.78 6.70b±0.87 7.43a±0.68 6.13c±0.82 

ความเผ็ด 6.23b±0.97 6.20b±0.89 6.57b±0.77 7.23a±0.68 5.77c±0.86 

ความชอบ

โดยรวม 
6.40bc±0.72 6.57b±0.82 6.67b±0.66 7.27a±0.74 6.07c±0.81 

หมายเหตุ: คา่ที่แสดงในตาราง คือ ค่าเฉลี่ย±ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

   : ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกันในแถว หมายถึง ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(p≤0.05) 

 
ภาพที่ 1 ภาพตัดขวางไส้อ่ัวท่ีไดจ้ากการทดแทนเนื้อหมูดว้ยโปรเตนีเกษตรร้อยละ 0 (ตัวอยา่งควบคุม),  

10, 20, 30 และ 40 โดยน้ าหนกัของเนื้อหมู (ตามล าดับจากซ้ายไปขวา) 

 จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยผู้ทดสอบ (panel) จ านวน 50 คน ด้วยวิธี 9 ระดับคะแนน (9 point 

hedonic scale) ต่อความชอบคุณลักษณะต่าง ๆ ของไส้อั่วทดแทนเนื้อหมูด้วยโปรตีนเกษตรบางส่วนร้อยละ 0 (ตัวอย่าง

ควบคุม), 10, 20, 30 และ 40 (ตารางท่ี 3) คือ กลิ่นโดยรวม ลักษณะปรากฏ สี รสชาติโดยรวม เนื้อสัมผัส ความเผ็ด 

และความชอบโดยรวม ใชก้ารวางแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ (Randomized Completely Block Design, RCBD) 

และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธีของดันแคน (Duncan’s New Multiple Range Test) พบวา่ การทดแทนเนื้อหมูดว้ยโปรตีน

เกษตรในปริมาณร้อยละ 0 ถึง 40 ไม่ส่งผลต่อระดับความชอบของผู้ทดสอบต่อคุณลักษณะด้าน กลิ่นโดยรวม รสชาติ

โดยรวม และความเผ็ด (p>0.05) แต่ส่งผลต่อความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม  

เมือ่ทดแทนโปรตนีเกษตรในไส้อ่ัวร้อยละ 10 ถึง 40 ท าให้คะแนนความชอบของผู้ทดสอบมากกวา่ตัวอยา่งควบคุมอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างตัวอย่างไส้อั่วทดแทนเนื้อหมูด้วยโปรตีนเกษตรร้อยละ 10 

ถึง 40 (p>0.05) ดังนั้นจึงสามารถทดแทนเนื้อหมูด้วยโปรตีนเกษตรได้ถึงร้อยละ 40 โดยน้ าหนักของหมู โดยช่วยเพิ่ม

คะแนนความชอบของผู้ทดสอบตอ่ลักษณะปรากฏ สี เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม 
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ตารางที ่2 ค่าสี ร้อยละปริมาณผลผลิตท่ีได้และปริมาณสูญเสียของตัวอยา่งไส้อ่ัวทดแทนเนื้อหมูดว้ยโปรตนีเกษตร

บางส่วน 

ร้อยละปริมาณ

ทดแทน 

เนือ้หมดู้วยโปรตนี

เกษตร (ร้อยละ) 

ค่าสี (CIE Lab) 
ปริมาณ

ผลผลิตที่ได ้

(ร้อยละ) 

ปริมาณ

สูญเสีย  

(ร้อยละ) 

ค่าความ

สวา่ง 

(L*) 

ค่าความเปน็สี

แดง (a*) 

ค่าความเปน็สี

เหลือง (b*)ns 

0 50.86c±1.94 11.36a±1.93 40.97±1.44 73.91b±1.03 35.52b±1.90 

10 57.99ab±1.95 9.66ab±2.62 48.12±1.25 77.74a±1.78 28.68a±2.92 

20 57.72b±1.69 8.83ab±3.03 46.66±1.84 77.94a±0.52 28.30a±0.84 

30 59.12ab±1.48 8.36b±1.96 49.06±1.86 77.02a±.83 29.85a±1.40 

40 59.62a±2.39 9.62b±2.01 48.28±2.32 76.80a±0.60 30.20a±1.01 

หมายเหตุ: ค่าท่ีแสดงในตาราง คือ ค่าเฉลี่ย±ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

   : ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกันในคอล้มน์ หมายถึง ค่าเฉลี่ยมีความแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทาง 

สถิต ิ (p≤0.05) 

   : ns หมายถงึ ค่าเฉลี่ยไมม่คีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
 

ตารางที่ 3 คะแนนความชอบตอ่คุณลักษณะไส้อั่วต ารับทดแทนเนื้อหมูดว้ยโปรตนีเกษตรบางส่วนของผู้ทดสอบ 

(panel) จ านวน 50 คน 

คุณลักษณะ

ของผลิตภัณฑ์

ไส้อั่ว 

ปริมาณการทดแทนเนื้อหมดูว้ยโปรตนีเกษตร (ร้อยละ) 

0 10 20 30 40 

กลิ่นโดยรวมns 6.56±1.48 6.70±1.47 6.72±1.49 6.58±1.40 6.74±1.46 

ลักษณะปรากฏ 6.82a±1.22 7.46b±0.95 7.38b±0.98 7.28b±0.94 7.44b±0.91 

ส ี 6.58a±1.49 7.62b±1.00 7.52b±1.03 7.40b±0.96 7.62b±0.90 

รสชาติโดยรวมns 7.40±1.17 7.62±0.87 7.58±0.85 7.68±0.88 7.57±0.79 

เนื้อสัมผัส 6.72a±1.26 7.56b±0.99 7.70b±0.86 7.56b±0.92 7.44b±0.86 

ความเผ็ดns 7.48±1.01 7.44±0.81 7.50±0.70 7.44±0.81 7.52±0.67 

ความชอบ

โดยรวม 
6.96a±1.11 7.70b±0.88 7.74b±0.82 7.54b±0.86 7.54b±0.77 

หมายเหตุ: ค่าท่ีแสดงในตาราง คือ ค่าเฉลี่ย±ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

   : ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกันในแถว หมายถึง ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง 

สถิต ิ(p≤0.05) 

   : ns หมายถงึ ค่าเฉลี่ยไมม่คีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
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 เมื่อน าตัวอย่างไส้อั่วทดแทนเนื้อหมูด้วยโปรตีนเกษตรร้อยละ 0 (ตัวอย่างควบคุม), 10, 20, 30 และ 40  

โดยน้ าหนักของเนื้อหมู (ตารางท่ี 2) ไปค านวณร้อยละปริมาณผลผลิตท่ีได้และปริมาณสูญเสียในกระบวนการผลิต 

พบว่า ตัวอย่างไส้อั่วท่ีทดแทนเนื้อหมูด้วยโปรตีนเกษตรบางส่วนท้ัง 4 อัตราส่วนมีปริมาณร้อยละปริมาณผลผลิตท่ีได้

สูงกว่าตัวอย่างควบคุม (p≤0.05) แต่ไม่พบความแตกต่างกันระหว่างตัวอย่างท่ีทดแทนโปรตีนเกษตรบางส่วน โดยมี

ร้อยละปริมาณผลิตท่ีได้ คือ ร้อยละ 77.74, 77.94, 77.02 และ 76.80 ส าหรับตัวอย่างทดแทนเนื้อหมูด้วยโปรตีน

เกษตรร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 ตามล าดับ และ 73.91 ส าหรับตัวอยา่งควบคุม  

 เมื่อน าตัวอย่างไส้อั่วท่ีทดแทนเนื้อหมูร้อยละ 0 (ตัวอย่างควบคุม) และร้อยละ 40 ไปวิเคราะห์องค์ประกอบ

ทางเคม ี(ตารางที่ 4) คือ ร้อยละปริมาณโปรตีน ไขมัน เถ้า ความชื้น คารโ์บไฮเดรต และกากใยอาหาร ท า 3 ซ้ า น าไป

ค านวณค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่า ไส้อั่วทดแทนเนื้อหมูด้วยโปรตีนเกษตรร้อยละ 40 โดยน้ าหนักมี

ปริมาณโปรตีน (23.90) สูงกว่าตัวอย่างควบคุม (23.02) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ไม่มีความแตกต่างกันของร้อย

ละปริมาณไขมัน คาร์โบไฮเดรต และกากใยอาหาร เมื่อค านวณค่าพลังงาน พบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างตัวอย่าง

ควบคุมและไส้อ่ัวทดแทนเนื้อหมูดว้ยโปรตนีเกษตรร้อยละ 40 ของน้ าหนักหมู 
 

ตารางที่ 4 ปริมาณสารอาหารชนิดต่าง ๆ และพลังงานของไสอ้ั่วทดแทนเนื้อหมูดว้ยโปรตนีเกษตรบางส่วน 

ปริมาณสารอาหารและพลังงาน 
ไส้อั่วทดแทนเนื้อหมูบางส่วน 

P-value 
ร้อยละ 0 ร้อยละ 40 

ปริมาณสารอาหาร    

     โปรตนี (ร้อยละ) 23.02±0.12 23.90±0.17 0.002 

     ไขมัน (ร้อยละ) 14.95±0.54 15.63±0.93 0.332 

     ความชื้น (ร้อยละ) 48.29±1.09 45.60±1.01 0.035 

     เถ้า (ร้อยละ) 8.64±0.07 11.07±0.03 0.000 

     คารโ์บไฮเดรต (ร้อยละ) 5.10±0.84 4.06±0.81 0.198 

     กากใยอาหาร (ร้อยละ) 2.63±0.31 2.55±0.02 0.218 

พลังงาน    

     พลังงานท้ังหมด (กโิลแคลอร่ี/100 กรัมตัวอยา่ง) 235.03±7.67 241.38±7.87 0.373 

     พลังงานท่ีไม่รวมไขมัน (กิโลแคลอร่ี/100 กรัม

ตัวอยา่ง) 

100.46±5.13 100.68±3.70 0.955 

     พลังงานไขมัน (กิโลแคลอร่ี/100 กรัมตัวอยา่ง) 134.57±4.87 140.70±8.31 0.332 

หมายเหต:ุ ค่าท่ีแสดงในตาราง คือ ค่าเฉลี่ย±ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

วิจารณ์และสรุปผล 

1. เมื่อคัดเลือกต ารับไส้อั่วต ารับพื้นฐานเพื่อใช้ในการศึกษาจากการประเมินทางประสาทสัมผัสด้วย  

ต่อคุณลักษณะต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ไส้อั่วต ารับพื้นฐาน 5 ต ารับ คือ ด้านกลิ่นโดยรวม ลักษณะปรากฏ สี รสชาติ

โดยรวม ความเผ็ด และความชอบโดยรวม โดยผู้ทดสอบ พบวา่ ไส้อ่ัวต ารับพื้นฐานต ารับท่ี 4 (ตารางที่ 1) ได้รับคะแนน
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ความชอบด้านความชอบโดยรวม ความเผ็ด รสชาติโดยรวม และสี (7.27, 7.23, 7.43 และ 7.10 ตามล าดับ) สูงท่ีสุด 

แตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) กับผลิตภัณฑอ์ื่น ๆ และใชเ้ป็นต ารับพื้นฐานในการศึกษาต่อไป 

2. จากศึกษาผลของการทดแทนเนื้อหมูบางส่วนด้วยโปรตีนเกษตรต่อค่าสีและคะแนนความชอบของผู้

ทดสอบ พบว่า การทดแทนเนื้อหมูบางส่วนด้วยโปรตีนเกษตรร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 ส่งผลให้ค่าความสว่างของ

ไส้อั่วเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) คือ 57.99, 57.72, 59.12 และ 59.62 ตามล าดับ ซึ่งผกผันกับ 

ค่าความเป็นสีแดงท่ีลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) คือ 9.66, 8.83, 8.36 และ 9.62 ตามล าดับ โดย 

สอดคล้องกับการใช้โปรตีนไอโซเลทจากถั่วเหลืองในไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์มีค่าเพิ่มมาขึ้นเมื่อเทียบกับตัวอย่าง

ควบคุม [15] ซึ่งโดยปกติเนื้อหมูหมูจะประกอบด้วยไมโอโกลบินซึ่งเป็นรงควัตถุสีแดงในเนื้อสัตว์ท าหน้าที่รับออกซิเจน

ไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของเนื้อสัตว์ เมื่อถูกกระบวนการให้ความร้อนจึงเกิดการเสียสภาพทางท าธรรมชาติ ท าให้โครงสร้าง

ของไมโอโกลบนิแปลี่ยนแปลงจนท าให้คา่ความสว่างของเนื้อสัตว์ลดลง [7,16] 

ผลทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยผู้ทดสอบ (panel) จ านวน 50 คน ต่อความชอบคุณลักษณะต่าง ๆ ของไส้

อั่วทดแทนเนื้อหมูด้วยโปรตีนเกษตรบางส่วนร้อยละ 0 (ตัวอย่างควบคุม), 10, 20, 30 และ 40 (ตารางท่ี 3) คือ กลิ่น

โดยรวม ลักษณะปรากฏ สี รสชาติโดยรวม เนื้อสัมผัส ความเผ็ด และความชอบโดยรวม พบว่า การทดแทนเนื้อหมู

ด้วยโปรตีนเกษตรในปริมาณร้อยละ 0 ถึง 40 ไม่ส่งผลต่อระดับความชอบของผู้ทดสอบต่อคุณลักษณะด้านกลิ่น

โดยรวม รสชาติโดยรวม และความเผ็ด (p>0.05) แต่ส่งผลต่อความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี เนื้อสัมผัส และ

ความชอบโดยรวม เมื่อทดแทนโปรตีนเกษตรในไส้อั่วร้อยละ 10 ถึง 40 ท าให้คะแนนความชอบของผู้ทดสอบมากกว่า

ตัวอย่างควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างตัวอย่างไส้อั่วทดแทนเนื้อหมูด้วย

โปรตีนเกษตรร้อยละ 10 ถึง 40 (p>0.05) ดังนั้นจึงสามารถทดแทนเนื้อหมูด้วยโปรตีนเกษตรได้ถึงร้อยละ 40  

โดยน้ าหนักของหมู โดยช่วยเพิ่มคะแนนความชอบของผู้ทดสอบต่อลักษณะปรากฏ สี เนื้อสัมผัส และความชอบ

โดยรวม ซึ่งแตกต่างกับผลการทดลองของกาญจนารัตน์ และคณะ [1] ซึ่งทดสอบการเสริมโปรตีนเกษตรในผลิตภัณฑ์

กุนเชียง แต่กลับพบว่าการเสริมโปรตีนเกษตรตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไปส่งผลให้ความชอบของผู้บริโภคลดลงอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ซึ่งสอดคล้องกับการทดสอบในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกแฟรงเฟอร์เตอร์ เมื่อเสริมโปรตีน

เกษตรร้อยละ 18 โดยน้ าหนักของเนื้อสัตว์ [3] ท าให้คะแนนความชอบของผู้ทดสอบลดลง เนื่องจากธรรมชาติของ

ผลิตภัณฑ์ไส้อั่วจะมีเนื้อสัมผัสหยาบกว่ากุนเชียงท าให้ไม่ส่งผลต่อความชอบของผู้ทดสอบ จึงใช้ไส้อั่วทดแทนเนื้อหมู

ด้วยโปรตนีเกษตรร้อยละ 40 ในการศึกษาต่อไป 

3. ศึกษาองค์ประกอบทางแคมีของไส้อั่วต ารับพื้นฐานและต ารับท่ีพัฒนาขึ้น พบว่า ตัวอย่างไส้อั่วท่ีทดแทน

เนื้อหมูด้วยโปรตีนเกษตรบางส่วนท้ัง 4 อัตราส่วนมีปริมาณร้อยละปริมาณผลผลิตท่ีได้สูงกว่าตัวอย่างควบคุม 

(p≤0.05) แตไ่มพ่บความแตกตา่งกันระหวา่งตัวอยา่งที่ทดแทนโปรตนีเกษตร โดยมีร้อยละปริมาณผลิตท่ีได้ คือ รอ้ยละ 

77.74, 77.94, 77.02 และ 76.80 ส าหรับตัวอย่างทดแทนเนื้อหมูด้วยโปรตีนเกษตรร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 

ตามล าดับ และ 73.91 ส าหรับตัวอย่างควบคุม สอดคล้องกับผลจากการทดลองในตัวอย่างไส้อั่วและไส้กรอก 

แฟรงเฟอร์เตอร์ [3,15] ซึ่งส่งผลดีต่อตน้ทุนการผลิต 

  เมื่อน าตัวอย่างไส้อั่วท่ีทดแทนเนื้อหมูร้อยละ 0 (ตัวอย่างควบคุม) และร้อยละ 40 ไปวิเคราะห์องค์ประกอบ

ทางเคม ีคือ รอ้ยละปริมาณโปรตนี ไขมัน เถ้า ความชื้น คารโ์บไฮเดรต และกากใย ท า 3 ซ้ า น าไปค านวณค่าเฉลี่ยและ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบวา่ ไส้อ่ัวทดแทนเนื้อหมูดว้ยโปรตีนเกษตรร้อยละ 40 โดยน้ าหนักมปีริมาณโปรตนี (23.90) 

สูงกว่าตัวอย่างควบคุม (23.02) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ไม่มีความแตกต่างกันของร้อยละปริมาณไขมัน 

คาร์โบไฮเดรต และกากใยอาหาร เมื่อค านวณค่าพลังงาน พบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างตัวอย่างควบคุมและไส้อ่ัว
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ทดแทนเนื้อหมูด้วยโปรตีนเกษตรร้อยละ 40 ของน้ าหนักหมู  [3]: ทวีสุข และคณะ 2532) มีข้อสังเกตกว่าสัดส่วน

ปริมาณไขมันและพลังงานส่วนใหญ่มาจากไขมันซึ่งอาจส่งผลต่อภาวะทางโภชนาของผู้บริโภคท าให้เกิดโรคเกี่ยวกับ

ความดันโลหิต หรือโรคหัวใจเป็นต้น จึงควรพัฒนาไส้อ่ัวลดปริมาณไขมัน ถึงแมว้า่จะมีงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับการลด

ปริมาณไขมันในไส้อั่วแล้ว [12] แต่เมื่อสัดส่วนและส่วนผสมแตกต่างกันในแต่ละต ารับก็จะส่งผลท่ีแตกต่างกันกับ

ผลิตภัณฑน์ัน้ จึงควรมกีารศึกษาเพ่ิมเตมิ 
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ฤทธิ์ยับยั้งของสารสกัดกระวานต่อการเจริญของเชื้อแบคทีเรียบางชนิด 

Inhibitory effect of Amomum krervanh Pierre. extract against the growth of 

some bacteria 
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บทคัดย่อ 

 กระวานถูกน ามาสกัดด้วยตัวท าละลายเฮกเซนและเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ ด้วยวิธีมาเซอเรชัน สารสกัด

หยาบท้ังสองชนิดถูกน ามาศึกษาฤทธ์ิยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย 5 ชนิด ได้แก่ Baciullus subtilis TISTR 1248, 

Escherichia coli ATCC 25922, Klebsiella pneumoniae TISTR 1 8 67 , Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 แ ล ะ 

Staphylococcus aureus ATCC25923 ด้วยวิธี disc diffusion จากการทดลองพบว่า สารสกัดท้ังสองชนิดมีฤทธ์ิต้านเชื้อ

ทดสอบได้ทุกชนิด โดยสารสกัดเฮกเซนมีประสิทธิภาพสูงกว่าสารสกัดเอทานอลในการยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบ 

ในขณะท่ีแบคทีเรียแกรมบวกไวตอ่สารสกัดเอทานอล  เมื่อทดสอบหาความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดท่ีสามารถยับยัง้

การเจริญของแบคทีเรีย (Minimum Inhibitory Concentration, MIC) และความเข้มข้นต่ าสุดท่ีสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 

(Minimum Bactericidal Concentration, MBC) ด้วยวิธี broth dilution พบว่า สารสกัดเฮกเซนแสดงค่า MIC และ MBC 

ต่ าสุดในการยับยัง้การเจรญิของ S. aureus ATCC 25923 โดยมีคา่ MIC และ MBC เท่ากับ 15.62 และ 31.25 มลิลกิรัม

ต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ ในขณะท่ีสารสกัดเอทานอลแสดงความสามารถในการยับยั้ งการเจริญของเชื้อ S. aureus 

ATCC 25923 ได้ดีท่ีสุด โดยมีคา่ MIC และ MBC เท่ากับ 31.25 และ 62.50 มลิลกิรัมตอ่มิลลิลติร ตามล าดับ  

ค าส าคัญ:  ฤทธ์ิต้านเชื้อแบคทเีรีย, สมุนไพร, กระวาน, สารสกัดจากพชื 

  

                                                           
1 สาขาวิชาจุลชีววทิยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  จังหวัด จันทบุร ี22000 
1 Department of Biology, Faculty of Science and Technology, Rambhai Barni Rajabhat University, Chanthaburi Province 22000 

*Corresponding author e-mail: pc_prat@hotmail.com 



 
 

Proceedings  
539 

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 67 , 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 
 

บทน า 

ประชาชนในยุคปัจจุบันมีความสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพ ตระหนักถึงอันตราย และผลข้างเคียงของสาร

สังเคราะห์มากขึ้น จึงหันมาบริโภคอาหารท่ีไม่ผ่านการปรุงแต่ง ตลอดจนสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ โดย

การน าองค์ความรู้จากภูมิปัญญาหรือปราชญ์ชาวบ้านท่ีมีการถ่ายทอดสืบเนื่องกันมาในการน าผลผลิตจากธรรมชาติ

มาใช้เป็นอาหาร ป้องกัน รักษาโรคสามัญ และเป็นอาหารเสริมในการบ ารุงร่างกายน ามาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์

เพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากสมุนไพรหาได้ง่ายและพบตามธรรมชาตท่ัิวไป มีความปลอดภัยสูง ผลข้างเคียงตอ่ร่างกายนอ้ย 

ราคาถูก ไม่เป็นสารสะสมในร่างกาย สลายตัวได้ในสิ่งแวดล้อม และยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย ตลอดจนมฤีทธ์ิ

ทางเภสัชวิทยาสามารถน ามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในการรักษาโดยธรรมชาติบ า บัดทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน 

ซึ่งเป็นสารเคมีสังเคราะห์ โดยเมื่อใช้เป็นเวลานานจะท าให้เกิดการสะสมของสารพิษและมีผลข้างเคียงต่อสุขภาพ 

รวมท้ังมีราคาแพง เพราะต้องน าเข้าจากต่างประเทศ และเมื่อใช้เป็นระยะเวลานานเชื้อจุลินทรีย์มักดื้อยาท าให้ต้องใช้

ยาสังเคราะห์ท่ีมีความรุนแรงเพิ่มมากขึน้ในการยับยัง้เชื้อจุลินทรีย์  

จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดท่ีมีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น  ส่งผลให้มีความหลากหลายทางชีวภาพและ 

อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะเป็นแหล่งก าเนิดของกระวานซึ่งเป็นพืชสมุนไพรจากธรรมชาติท่ีมี

คุณค่าทางอาหารท่ีภูมิปัญญาชาวบ้านนิยมน ามารับประทานเป็นอาหารตั้งแต่อดีต เพราะอุดมไปด้วยคุณค่าทาง

สารอาหาร ช่วยในการบ ารุงรักษาร่างกาย และมีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาในการรักษาโรคสามัญต่าง ๆ คือใช้ใน  

การขับเสมหะ คลื่นไส้อาเจียน ขับลม บรรเทาอาการปวดท้อง และช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ เป็นต้น ท้ังนี้มี

รายงานวจิัยเป็นจ านวนมากที่สนับสนุนการน ากระวานมาใช้ประโยชน์ เชน่การน าน้ ามันหอมระเหยจากกระวานมาใช้ใน

การยับยั้งการเจริญของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis และ Escherichia coli (ศิริเพ็ญ, 2551; Diao 

et al., 2014) และสารสกัดน้ าและเอทิลอะซิเตทของกระวานยังมีฤทธ์ิต้านเชื้อ Vibrio vulnificus และ Micrococcus luteus 

(Asimi et al., 2013)นอกจากนี้ยังพบวา่ terpenes ซึ่งสกัดได้จากกระวานมีฤทธ์ิในการยับยัง้เชื้อ Plasmodium falciparum 

ซึ่ ง เ ป็นเชื้อก่อโรคมาลาเ รียและสารสกัดจากผลกระวานยังสามารถใช้ ก าจัดตัวอ่อนของยุงร าคาญได้  

(Kamchonwongpaisan et al., 1995; (Pitasawat et al., 1998) รายงานการวิจัยยังสนับสนุนว่า สารสกัดเอทานอล 
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จากเมล็ดกระวานมีฤทธ์ิต้าน Salmonella spp. ถึง 19 serotypes และน้ ามันหอมระเหยจากกระวานสามารถยับยั้ง 

Salmonella spp. ได้ทุก serotypes ท่ีน ามาทดสอบ นอกจากนี้สารสกัดเอทานอลของเมล็ดและน้ ามันหอมระเหยจาก

กระวานยังมีฤทธ์ิยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียท่ีพบในล าไส้ท้ัง 5 ชนิด คือ 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 รายงานวา่ 

กระวานและสมุนไพรวงศ์ขิง มีฤทธ์ิในการต้านจุลินชีพ และยังมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง จากเหตุผลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า 

การน ากระวานซึ่งเป็นพืชสมุนไพรในท้องถิ่นมาบ าบัดและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีนา่สนใจ เนื่องจาก

เป็นการพึ่งพาตนเองทางด้านยา ตลอดจนเป็นการเพิ่มมูลค่าของสมุนไพรในท้องถิ่น สนับสนุนการใช้สมุนไพรไทยและ

น าไปสู่การเพิ่มพูนรายได้ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในครัวเรือนซึ่งมีผลการวิจัยและผ่านกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ท่ีถูกต้องและเหมาะสม  

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงท าการศึกษาสารสกัดกระวานในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียบางชนิดเพื่อส่งเสริม

การใช้สารออกฤทธ์ิทางชวีภาพจากสมุนไพรในท้องถิ่น 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การเตรยีมตัวอย่างกระวาน 

เก็บและรวบรวมกระวานบริเวณเขตอ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จากนั้นน ามาล้างให้สะอาดและน าไปอบท่ี

อุณหภูมิ 50 – 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48-72 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแห้ง จากนั้นน ามาบดจนละเอียดก่อน

ท าการศกึษาในขั้นต่อไป 

การสกัดสารออกฤทธิ์ 

ท าการสกัดสารออกฤทธ์ิด้วยวิธีมาเซอเรชัน (Maceration) โดยใช้เฮกเซนและเอทานอล 95  % เป็น 

ตัวท าละลาย โดยใชอ้ัตราส่วนน้ าหนักแห้งของกระวานต่อตัวท าละลายเท่ากับ 1 : 4 ท าการสกัดเป็นเวลา 3 วัน จากนัน้

น าสารละลายท่ีได้มากรองด้วยกระดาษกรอง Whatman  No. 1 และระเหยตัวท าละลายออกด้วยเคร่ือง rotary 

evaporator จนได้สารสกัดหยาบ ท าการค านวณผลผลิตร้อยละ (percentage yield) จากนั้นน าสารสกัดหยาบ 

มาละลายด้วย dimethyl sulphoxide (DMSO) ให้มีความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และเก็บไว้ท่ี 4 0C ในขวด 

สีชาที่ปลอดเชื้อเพื่อเป็นสารสกัดเร่ิมตน้ในการทดลองขั้นตอ่ไป 

การทดสอบความสามารถในการยับย้ังการเจริญของแบคทีเรียด้วยวิธี agar disc diffusion  

น าเชื้อแบคทีเรียทดสอบท่ีเลี้ยงในอาหาร Mueller Hinton broth (MHB)ซึ่งมีอายุประมาณ 18 - 24 ชั่วโมง  

มาปรับความขุ่นแบคทีเรียท่ีทดสอบให้มีค่าเทียบเท่ากับ McFarland standard เบอร์ 0.5 ซึ่งมีปริมาณเชื้อประมาณ  

1.5 x 108 CFU/ml ใช้ไม้พันส าลีปลอดเชื้อจุ่มลงในหลอดเพาะเชื้อแต่ละชนิดและน ามาเกลี่ยบนอาหาร Mueller Hinton 

agar (MHA) เติมสารสกัด, DMSO และยาปฏิชีวนะ gentamycin ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ลงใน paper disc ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร จากนั้นน าแต่ละดิส์กไปวางบนผิวหน้าอาหารแข็งท่ีท าการเกลี่ยเชื้อไว้ และน าไปบ่มท่ี

อุณหภูม ิ37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง บันทึกผลโดยการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการยับยัง้ 
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การหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดกระวานที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อทดสอบ 

(Minimum Inhibitory Concentration, MIC) 

ท าการเจือจางสารสกัดกระวานและยาปฏิชีวนะ gentamycin แบบสองเท่าล าดับส่วน (two-fold serial 

dilution) ในอาหาร MHB จากนั้นท าการเติมแบคทีเรียทดสอบท่ีปรับปริมาณเซลล์แล้วลงในหลอดทดลองร่วมกับ 

สารสกัดในอัตราส่วน 1:1 ก่อนน าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ท าการอ่านผลโดยสังเกต

การเกิดความขุน่ของเชื้อในหลอดทดลองด้วยตาเปล่าเทียบกับหลอดควบคุม  

การหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดกระวานที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียทดสอบได้ (Minimum 

Bactericidal Concentration, MBC) 

น าหลอดทดสอบจากการทดสอบหาค่า MIC ท่ีไม่เห็นการเจริญของเชื้อมาท าการ streak plate ลงบนอาหาร 

MHA จากนั้นน าจานเพาะเชื้อทดสอบไปบ่มท่ีอุณหภูมิ  37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง  และอ่านผลโดยดู 

การเจรญิของเชื้อทดสอบ โดยความเข้มข้นท่ีสามารถฆ่าเชื้อทดสอบได้ 99.99% คือ ค่า MBC 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS (Trial Version) ในการตรวจสอบความแตกต่างระหว่าง Treatment  

โดยวธีิ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์โดยท าการทดลองจ านวน 3 ซ้ า 
 

ผลการศึกษา 

ผลการสกัดสารสกัดหยาบจากกระวาน 

 จากการศึกษาการสกัดสารออกฤทธ์ิจากกระวานด้วยวิธีมาเซอเรชัน โดยใช้เฮกเซนและเอทานอล 95 

เปอร์เซ็นต์ เป็นตัวท าละลาย พบว่า สารสกัดเฮกเซนและเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ แสดงค่าผลผลิตร้อยละ เท่ากับ 

2.82 และ 15.84 ตามล าดับ ลักษณะสารสกัดหยาบแสดงดังภาพท่ี 1  
 

 

ภาพที่ 1 ลักษณะสารสกัดกระวานท่ีสกัดดว้ยเฮกเซน (A) และเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ (B) 

ผลการศกึษาฤทธิ์ในการยับย้ังเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบกระวาน โดยวิธ ีdisc diffusion 

 เมื่อน าสารสกัดเฮกเซนและเอทานอลของกระวานมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย

ท้ัง 5 ชนิด ด้วยวิธี disc diffusion พบว่า สารสกัดจากกระวานสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทดสอบได้ทุกชนิด โดยสารสกัด

เฮกเซนสามารถยั บยั้ งการเจ ริญของเชื้ อ  K. pneumoniae TISTR 1867 ได้ดี ท่ี สุ ด โดยมี เส้ นผ่ าศูนย์ กลาง 

วงใสของการยับยัง้เท่ากับ 22.00 ± 0.00 มลิลิเมตร รองลงมาคือ E. coli ATCC 25922 แสดงเส้นผ่าศูนยก์ลางวงใสของการ

ยั บยั้ ง เ ท่ ากั บ  16.50 ± 0.70 มิ ลลิ เมตร และสามารถยั บยั้ งการเจ ริญของ S. aureus ATCC 25923 และ 

P. aeruginosa ATCC 27853 ได้เท่ากัน โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการยับยั้งเท่ากับ 10.67 ± 1.50 และ 10.67 ± 0.60 

A B 
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มิลลิเมตร ตามล าดับ ท้ังนี้สารสกัดเฮกเซนสามารถต้านการเจริญของเชื้อ B. subtilis TISTR 1248 ได้น้อยท่ีสุด โดยมี

เส้นผ่าศูนยก์ลางวงใสของการยับยัง้เท่ากับ 9.33 ± 1.20 มลิลิเมตร  

 ในขณะท่ีสารสกัดเอทานอลของกระวานสามารถยับยั้ งการเจริญของเชื้ อ B. subtilis TISTR 1248 และ 

S. aureus ATCC 25923 ได้สูงท่ีสุด โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการยับยั้งเท่ากับ 11.33 ± 0.60 และ 11.33 ± 2.10 

มิลลิเมตร ตามล าดับ 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 ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม สาร

ส กั ด 

กระวานมปีระสิทธิภาพต่ ากวา่ยาปฏชิีวนะ ผลการยับยัง้เชื้อแบคทีเรียทดสอบท้ัง 5 ชนดิ แสดงดังตารางท่ี 1 และภาพท่ี 2  

ตารางที ่1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการยบัยัง้การเจริญเตบิโตของเชื้อแบคทีเรียด้วยสารสกัดกระวานโดยวธีิ disc diffusion 

หมายเหต:ุ   1) ค่าท่ีแสดงในตารางเป็นค่าเฉลี่ยท่ีได้จากการทดลอง 3 ซ้ า 

     2) ค่าเฉลี่ยท่ีก ากับดว้ยตัวอักษรแตกตา่งกันในแนวตัง้ แสดงวา่แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิต ิ

(p≤0.05) 

  

สารทดสอบ 

เส้นผา่นศนูย์กลางบรเิวณยับยั้ง (mean±SD)  

(มลิลิเมตร) 

แกรมบวก แกรมลบ 

B. subtilis 

TISTR 1248 

S. aureus 

ATCC 25923 

E. coli  

ATCC 25922 

K. pneumoniae 

TISTR 1867 

P. aeruginosa 

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 
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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  
 

ผลการทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อทดสอบ (Minimum 

Inhibitory Concentration, MIC) และค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถฆ่าเชื้อทดสอบ (Minimum Bactericidal 

Concentration, MBC)  

 เมื่อน าสารสกัดกระวานท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียไปหาค่า MIC ด้วยวิธี Broth dilution จากนั้น 

น าหลอดท่ีไม่พบการเจริญของเชื้อไปเขี่ยลงบนผิวหน้าอาหารเพื่อหาค่า MBC ผลการทดลองพบว่า สารสกัดกระวาน

ทุกความเขม้ขน้สามารถยับยัง้การเจริญของแบคทีเรียทดสอบได้ทุกชนิด โดยสารสกัดเฮกเซนมีฤทธ์ิตา้นการเจริญของ

เชื้อ S. aureus ATCC 25923 ได้สูงสุด โดยมีค่า MIC และ MBC เท่ากับ 15.62 และ 31.25 ตามล าดับ เช่นเดียวกับสาร

สกัดเอทานอลท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. aureus ATCC 25923 ได้สูงสุดโดยมีค่า MIC และ MBC เท่ากับ 

15.62 และ 31.25 ตามล าดับ ทัง้นี้ฤทธ์ิยับยัง้การเจรญิของเชื้อแบคทเีรียด้วยวธีิ broth dilution แสดงดังตารางท่ี 2 
 

  



 
 

Proceedings  
544 

ตารางที่ 2 ค่าความเข้มข้นต่ าสุดท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อทดสอบ (MIC) และค่าความเข้มข้นต่ าสุด 

ท่ีสามารถฆ่าเชื้อทดสอบ (MBC) โดยสารสกัดกระวานท่ีสกัดดว้ยเฮกเซนและเอทานอล  

สารสกัด 

ความเข้มข้น (มลิลิกรัมต่อมิลลิลิตร) 

B. subtilis 

TISTR 1248 

S. aureus  

ATCC 25923 

E. coli  

ATCC 25922 

K. pneumoniae 

TISTR 1867 

P. aeruginosa 

ATCC 27853 

MIC MBC MIC MBC MIC MBC MIC MBC MIC MBC 

Hexane >250 >250 15.62 31.25 31.25 62.5 62.5 125 >250 >250 

Ethanol >250 >250 31.25 62.5 62.5 125 62.5 125 >250 >250 

Gentamicin 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากการศึกษาฤทธ์ิต้านการเจริญของแบคทีเรียจ านวน 5 ชนิด ได้แก่ E. coli ATCC 25922, B. subtilis TISTR 

1248, P. aeruginosa ATCC 27853, S. aureus ATCC 25923 และ K. pneumoniae TISTR 1867 ของสารสกัดกระวานท่ี

ใช้เฮกเซนและเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ เป็นตัวท าละลาย พบว่า สารสกัดเอทานอลมีปริมาณผลผลิตร้อยละสูงกว่า

สารสกัดเฮกเซน แสดงว่า องค์ประกอบหรือสารส าคัญในกระวานส่วนใหญ่เป็นสารท่ีมีขั้วสูง ส่วนสีของสารสกัดท่ีได้มี

ความแตกต่างกันคือ สีของสารสกัดเอทานอลจะมีสีเข้มกว่าเฮกเซน อาจเนื่องมาจากเอทานอลสามารถละลายสารสี 

(pigment) ได้ดีกว่าเฮกเซน (วนิดา เล่าซี้, 2557) เมื่อน าสารสกัดเอทานอลและเฮกเซนมาท าการศึกษาประสิทธิภาพ 

ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียด้วยวิธี disc diffusion พบว่า สารสกัดท้ังสองชนิดมีฤทธ์ิต้านเชื้อทดสอบ 

ทุกชนิด โดยสารสกัดเฮกเซนมีประสิทธิภาพสูงกว่าสารสกัดเอทานอลในการยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบ ตรงข้ามกับ

แบคทีเรียแกรมบวกท่ีไวต่อสารสกัดเอทานอล จะเห็นได้ว่าสารสกัดกระวานท่ีใช้ตัวท าละลายคนละชนิดมีผลในการ

ยับยั้งแบคทีเรียต่างกัน ท้ังนี้อาจขึ้นอยู่กับชนิดและสัดส่วนขององค์ประกอบในสารสกัด องค์ประกอบทางเคมีท่ีได้จาก

การสกัด รวมถึงความมีขั้วและไม่มีขั้วของตัวท าละลายท่ีใช้ในการสกัดท่ีท าให้คุณสมบัติของสารส าคัญและ

ส่วนประกอบอื่น ๆ ท่ีส าคัญในกระวานสามารถละลายได้ในตัวท าละลายท่ีแตกต่างกัน เช่น สารจ าพวก ketones, 

phenolic และ ผลึก calcium oxalate สามารถละลายได้ดใีนเอทานอล ในขณะท่ีสารจ าพวก anthraquinones, resin และ 

glycosides จะละลายได้ดีในเฮกเซน (นันทนา สิทธิชัย, 2547) ซึ่งจะส่งผลให้องค์ประกอบทางเคมีท่ีได้มีฤทธ์ิ 

ทางเภสัชวิทยาต่างกัน (รัตนา อินทรานุปกรณ์, 2547) โดยจะไปมีผลต่อต าแหน่งและกลไกภายในเซลล์แบคทีเรีย  

ท าให้ผนังเซลล์เสียรูปร่าง หรือท าให้เยื่อหุ้มไซโทพลาสซึมเกิดการฉีกขาดแล้วเกิดการร่ัวของสารในไซโทพลาสซึม   

ท าให้เกิดตกตะกอนของสารในไซโทพลาสซึม หรือรบกวนการท างานของเอนไซม์ท่ีสร้างพลังงานและสังเคราะห์

องคป์ระกอบของเซลล์ (ศริินทร์รัตน์ สุโนภักดิ์ และคณะ, 2557; วรรณพร ศรีสุคนธรัตน์, 2558) 

 เมื่อท าการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดกระวานในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทดสอบด้วยวิธี broth 

dilution แสดงดังค่าความเข้มข้นต่ าสุดท่ีสามารถยับยั้ งการเจริญของเชื้อได้ (MIC) และค่าความเข้มข้นต่ าสุด 

ท่ีสามารถฆ่าเช้ือได้ (MBC) พบว่า สารสกัดเฮกเซนและเอทานอลสามารถยับยั้งการเจริญ S. aureus ATCC 25923 ได้ดี

ท่ีสุด รองลงมาคือ E. coli ATCC 25922 และ K. pneumoniae TISTR 1867 อย่างไรก็ตามพบว่า สารสกัดเอทานอล 

ไม่สามารถยับยั้ งและฆ่าเชื้อ B. subtilis และ P. aeruginosa ATCC 27853 ได้ ค่า MIC และ MBC แสดงให้เห็นว่า 

สารสกัดเฮกเซนมีแนวโน้มในการยับยั้งแบคทีเรียได้สูงกว่าเอทานอล แต่ยังคงมีประสิทธิภาพต่ ากว่ายาปฏิชีวนะ 
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gentamicin เมื่อพิจารณาผลการทดสอบด้วยวิธี disc diffusion พบว่า สารสกัดเอทานอลสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ  

S. aureus ATCC 25923 ได้ดี ในขณะท่ีการทดสอบด้วยวิธี broth dilution สารสกัดเฮกเซนสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ 

S. aureus ATCC 25923 ดีกวา่ ท้ังนี้อาจเนื่องมากจากในการทดสอบด้วยวธีิ disc diffusion สารส าคัญท่ีมีอยูใ่นกระวานต้อง

สามารถแพร่หรือเคลื่อนท่ีผ่านตัวกลางซึ่งเป็นอาหาร MHA ซึ่งสารนี้อาจถูกดึงดูดโมเลกุลหรือท าปฏิกิริยากับตัวกลาง จึง

ท าให้ไม่สามารถออกฤทธ์ิได้อยา่งเต็มประสิทธิภาพ แตกต่างกับการทดสอบด้วยวิธี broth dilution ท่ีใช้อาหาร MHB ท่ีสาร

สกัดสามารถท าปฏิกิริยากับเชื้อโดยตรง การทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า เมื่อเปลี่ยนวิธีในการทดสอบประสิทธิภาพของ

สารส าคัญในกระวานจะแสดงฤทธ์ิต้านเชื้อแตกตา่งกัน (เอื้อมพร เอี่ยมแพร และคณะ, 2557) ผลการทดลองประสิทธิภาพ

ของสารสกัดต่อเชื้อแบคทีเรียด้วยวิธี broth dilution สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญญา แปลงโสม ในปี 2555 ซึ่งพบว่า  

สารสกัดหยาบจากกระวานมีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของเชื้อ P. aeruginosa ATCC27853 และยังมีประสิทธิภาพใน

การยับยั้งการเจริญของ Salmonella spp. จ านวน 9 ชนิด รวมท้ังสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ Citrobacter freundii, 

Enterobacter aerogenes, E. coli และ K. pneumoniae ได้ (Nanasombat and Lohasupthawee, 2005) นอกจากนี้สารสกัด

ปิโตรเลียมอีเทอร์ของกระวานยังสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. aureus, E. coli และ Candida albicans แต่ไม่สามารถ

ยับยั้งการเจริญของเชื้อ P. aeruginosa ได้ (วัชรินทร์ กันหา, 2551) และยังมีรายงานการศึกษาท่ีพบว่าเมล็ดกระวานมี

ความสามารถในการฆ่าลูกน้ ายุงล าคาญ (Culex quinquefasciatus) ซึ่งเป็นพาหะน าโรคไข้สมองอักเสบสู่มนุษย์ (Pitasawat 

et al., 1998) และสารสกัดเมล็ดกระวานท่ีใช้เฮกเซนเป็นตัวท าละลายยังมีฤทธ์ิยับยั้งเชื้อ Plasmodium falciparum ซึ่งเป็น

สาเหตุของโรคมาลาเรียได้อีกด้วย (Kamchonwongpaisan et al.,1995) จากการทดลองพบว่า สารสกัดจากกระวาน

สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียได้ สอดคล้องรายงานการวิจัยเป็นจ านวนมากท่ีพบวา่ สาระส าคัญในกระวานมี

ฤทธ์ิในการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ เช่น zingiberene,  6-gingerol, 1, 8 cineol, L-pinene, P-pinene, L-terpineol, 

myrcene, sesquiterpenes, monoterpene, tricyclene, camphene, limonene, linalool และ flavonoids (สมใจ นครชัย และ

คณะ, 2538; วัชรินทร์ กันหา, 2551; Sabulal et al., 2006; Mailina et al., 2007) รวมท้ัง α-pinene, γ-terpinene, geranyl 

acetate, camphor และ geraniol (Nanasombat and Lohasupthawee, 2005)   

 ข้อมูลจากรายงานการวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาถึงประสิทธิภาพโดยรวมของสารสกัดหยาบท่ีได้จากกระวาน 

พบว่า กระวานเป็นพืชสมุนไพรท่ีมีฤทธ์ิในการยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบได้ ดังนั้นควรมีการน าสารสกัด

หยาบจากกระวานไปท าการแยกองค์ประกอบทางเคมีเพื่อวเิคราะห์ชนิดของสารท่ีออกฤทธ์ิในการยับยั้งการเจริญของ

เชื้อว่าเป็นสารชนิดใด ซึ่งจะน าไปสู่การจ าแนกสารส าคัญท่ีมีคุณสมบัติต้านจุลินทรีย์ แล้วน ามาพัฒนาเป็นเป็น

ผลิตภัณฑย์าสมุนไพรและสามารถใช้แทนยาแผนปัจจุบันได้ 
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ปฏิสัมพันธ์ของยสีต์และแบคทีเรียสายพันธุ์การค้าท่ีมีผลต่อการลดปริมาณกรดในการหมัก

ไวน์สับปะรดแบบมาโลแล็กทิก 

Commercial yeast-bacterial interactions reduced acidity content during 

co-inoculation of Malolactic Fermentation in pineapple wine 

วันเพ็ญ จติรเจรญิ1* พัชรยีา เครือวงเป็ง1 และ อนุสิทธิ์ ยศแผ่น1 

Wanphen Jitjaroen1*, Patchareeya Khruewongpeng1 and Anusit Yotpan1 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการลดปริมาณกรดในไวน์สับปะรดผ่านกระบวนการหมักแบบมาโล-

แล็กทิก โดยใช้ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae สายพันธ์ุการค้า V1116 ร่วมกับมาโลแล็กทิกแบคทีเรีย Oenococcus 

oeni สายพันธ์ุการค้าจ านวน 3 ชนิด  (Ellios1 , VP41 , Alpha) เติมลงในช่วงแรกของการหมัก (Co-inoculation) 

เปรียบเทียบกับตัวอย่างควบคุม (ไม่เติมแบคทีเรีย) โดยน้ าหมักเร่ิมต้นมีปริมาณกรด 1 กรัมต่อลิตร และปริมาณ

ของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมด 200 กรัมตอ่ลติร หมักท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส วเิคราะห์ผลทางสถิตคิุณภาพทางเคมี

โดยใช้ Analysis of Variance วางแผนแบบ Completely Randomized Design และคุณภาพทางประสาทสัมผัสแบบ 

Randomized Complete Block Design พบว่า การหมักแบบมาโลแล็กทิกไม่มีผลต่อปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมด 

ตัวอย่างควบคุมมีปริมาณกรด 3.29 กรัมต่อลิตร ค่าพีเอช 3.84 ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมด 4.6 องศาบริกซ์ 

และแอลกอฮอล์ร้อยละ 11.50 (โดยปริมาตร) ตัวอย่างท่ีใช้แบคทีเรียสายพันธ์ุ VP41 และ Alpha มีปริมาณกรดต่ ากว่า

การใช้แบคทีเรียสายพันธ์ุ Ellios1 คือ 3.15 และ 3.01 กรัมต่อลิตร สอดคล้องกับค่าพีเอชท่ีเพิ่มขึ้น 0.22 และ 0.19 

หน่วย ตามล าดับ เช่นเดียวกับผลคะแนนคุณลักษณะด้านกลิ่น รสชาติ และรสชาติหลังการชิมอยู่ในระดับดีและไม่

แตกตา่งกับตัวอย่างควบคมุ ใชเ้วลาในการหมักประมาณ 60 วัน 

ค าส าคัญ: สับปะรด, การหมักแบบมาโลแล็กทิก, มาโลแล็กทิกแบคทเีรีย, ปริมาณกรด 

                                                           
1 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ล าปาง จังหวัด ล าปาง 52000  
1 Faculty of Agro-Industry Rajamangala University of Technology Lanna Lampang, Lampang Province 52000  
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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 
 

บทน า 

สับปะรดมีส่วนประกอบของปริมาณกรดและน้ าตาลท่ีค่อนข้างสมดุลเหมาะสมต่อการหมักไวน์ แต่สับปะรด

บางพันธ์ุ เช่น พันธ์ุปัตตาเวีย เป็นพันธ์ุท่ีปลูกกันมากในประเทศไทย มีปริมาณกรดค่อนข้างสูง 4.84 กรัมต่อลิตร  

เมื่อน ามาท าไวน์แล้วมีปริมาณกรดสูงขึ้นเป็น 7.35 กรัมต่อลิตร ได้ไวน์ท่ีมีรสเปร้ียวเกินไป [1] การหมักแบบมาโล-

แล็กทิกเป็นอีกเทคนิคหนึ่งท่ีสามารถลดปริมาณกรดในไวน์ได้ โดยจะเปลี่ยนกรดแอล-มาลิก (L-malic acid) ท่ีมีรส

เปรีย้วแหลมให้เป็นกรดแอล-แล็กทิก (L-lactic acid) [2] ซึ่งมีรสเปร้ียวท่ีนุ่มนวลขึน้ ท าให้ไวนม์คีวามคงตัวจากจุลินทรีย ์

และเป็นการเพิ่มกลิ่นรสท่ีดใีห้แกไ่วน ์[3] นอกจากนี้ยังขึน้กับปัจจัยอ่ืนท่ีส าคัญหลายประการ เชน่ ส่วนประกอบของน้ า

หมัก และปริมาณอากาศท่ีมีอยูใ่นขณะท่ีการหมักแบบมาโลแล็กทิกก าลังด าเนนิอยู ่[4] สายพันธ์ุมาโลแล็กทิกแบคทเีรีย 

และความสามารถอยู่ร่วมกันได้ของสายพันธ์ุยีสต์และแบคทเีรียท่ีใช ้[5]  

พัชรียาและอนุสิทธ์ิ (2559) ได้ศึกษาการลดปริมาณกรดในการผลิตไวน์สับปะรดด้วยกระบวนการหมักแบบ

มาโลแล็กทิกดว้ยวธีิ Sequential inoculation ซึ่งจะเตมิมาโลแล็กทกิแบคทีเรีย O. oeni สายพันธ์ุการคา้ Ellios1 หลังจาก

ท่ียีสต์สายพันธ์ุการคา้ V1116 ยุติการหมักแล้ว สามารถท าให้ไวนม์ปีริมาณกรดลดลงประมาณ 1.40-1.45 กรัมตอ่ลติร 

แสดงให้เห็นว่าการหมักแบบมาโลแล็กทิกมีศักยภาพในการลดกรดในไวน์สับปะรดไม่แตกต่างจากการท ามาโลแล็กทิก

ในไวน์องุ่นท่ีปริมาณลดลงได้ประมาณ 1-3 กรัมต่อลิตร [6] แต่เนื่องจากการท ามาโลแล็กทิกในไวน์สับปะรดใช้เวลา

ค่อนข้างนานประมาณ 4 เดือน ในขณะท่ีวิธี Co-inoculation ซึ่งเป็นการหมักโดยเตมิมาโลแล็กทิกแบคทีเรียพร้อมยสีต์ 

จะสามารถลดระยะเวลาในการหมัก [7] และสร้างสารให้กลิ่นของดอกไมแ้ละผลไม้สูง [8]  

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีการลดปริมาณกรดในไวน์สับปะรด โดยอาศัยกระบวนการหมัก

ร่วมกันของยีสต์ S. cerevisiae และแบคทีเรีย O. oeni คัดเลือกสายพันธ์ุท่ีมีการใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตไวน์ โดยใช้

วิธี Co-inoculation ซึ่งน่าจะส่งผลดีในการลดระยะเวลาการหมัก และพัฒนาคุณภาพกลิ่นรสของไวน์สับปะรด อันจะ

เป็นประโยชนใ์นการลดตน้ทุนการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตไวนส์ับปะรด 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ 

1. สับปะรดพันธ์ุปัตตาเวียจากไร่สับปะรดในเขตพื้นท่ีต าบลบ้านเสด็จ อ าเภอเมอืง จังหวัดล าปาง     

 2. ยีสต์สายพันธ์ุการค้า S. cerevisiae-V1116 และแบคทีเรียสายพันธ์ุการค้า 0. oeni ได้แก่ Ellios1, VP41 

(Lallemand, Australia) และ Alpha (ErbslÖh, Germany) 

 3. ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (Merck, Germany) ไทอามีนไฮโดรคลอไรด์ และโพแทสเซียมเมแทไบซัลไฟต์ 

(Labchem, Australia)  

 4. เอนไซม์เพกตเินส (Lallyzyme C max, Lallemand, Australia) และน้ าตาลซูโครส  

 5. สารเสริมการเจริญของมาโลแล็กทิกแบคทีเรียประเภทกรดอะมิโน โพลิแซ็กคาไรด์ (polysaccharide) และ

เซลลูโลส ได้แก่ Actiml และ Optimalo plus (Lallemand, Australia)   

6. อุปกรณก์ารหมัก ได้แก่ ขวดแก้วกลม หลอดแกว้ดักอากาศ และตูบ่้ม (Accuplus, Thailand) 

 7. เครื่องบีบแยกกากแบบไฮดรอลิก (Hydraulic press) (ผลิตในประเทศไทย) 

 8. เคร่ืองมือวิเคราะห์ ได้แก่ เคร่ืองวัดพีเอช (Docu-pH; Sartorius, Germany) รีแฟรกโตมิเตอร์แบบพกพา 

(Hand refractometer) (Atago, Japan) และชุดเครื่องแกว้ส าหรับวิเคราะห์ปริมาณกรดท้ังหมด ปริมาณไนโตรเจนท่ียีสต์

สามารถย่อยได้ (Yeast assimilable nitrogen, YAN) และโครมาโทรกราฟกีระดาษ 

วิธีการศกึษา 

1. ศกึษาคุณภาพทางเคมีและกายภาพของน้ าสับปะรด 

 เตรียมสับปะรดพันธ์ุปัตตาเวียท่ีเก็บเกี่ยวใน พ.ศ. 2558 ได้จากแหล่งปลูกท่ีต าบลเสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัด

ล าปาง มีความสุกร้อยละ 70 ของท้ังผล ท าการปอกเปลือก หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วบีบแยกน้ าสับปะรดด้วยเคร่ืองบีบ

แบบไฮดรอลิก น าไปแช่แข็งท่ีอุณหภูมิ -35 องศาเซลเซียส และละลายท่ีอุณหภูมิหอ้งกอ่นการใชง้าน [9] 

 วเิคราะห์คุณภาพทางเคมขีองน้ าสับปะรด ดังนี้ ค่าพเีอช โดยใชเ้ครื่องวัดพเีอช ปริมาณกรดท้ังหมด (เทียบกับ

กรดซิตริก) โดยวิธีการไทเทรต [6], ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมด โดยใช้เคร่ืองรีแฟรกโตมเิตอร์แบบพกพา และ

ปริมาณ Yeast assimilable nitrogen (YAN) โดยวิธีฟอร์มัลไทเทรชัน [10]  

2. ศกึษาความสัมพันธ์ของยสีตแ์ละแบคทเีรียท่ีเหมาะสมในการท ามาโลแล็กทิกไวนส์ับปะรด 

2.1 การเตรียมหัวเชื้อยีสต์ ละลายผงยีสต์สายพันธ์ุ V1116 0.03 กรัมต่อลิตร ในน้ า บ่มท่ีอุณหภูมิ 35 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที แล้วเตมิลงในขวดหมักข้อ 2.3 [9] 

2.2 การเตรียมหัวเชื้อแบคทีเรีย ละลายผงแบคทีเรียท่ีต้องการศึกษา 0.018 กรัมต่อลิตร ในน้ า บ่มท่ี

อุณหภูม ิ20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที แลว้เตมิลงในขวดหมักข้อ 2.3 [6] 

2.3 การเตรียมน้ าหมักส าหรับการผลิตไวนส์ับปะรด 

น าน้ าสับปะรดท่ีเตรียมได้จากข้อ 1 มาปรับปริมาณกรดท้ังหมดด้วยน้ าให้เป็น 1 กรัมตอ่ลติร {11} และปรับ

ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมดเป็น 200 กรัมต่อลิตร บรรจุลงในขวดแก้วปริมาณ 700 มิลลิลิตร ปรับปริมาณ 

YAN เป็น 225 มิลลิกรัมต่อลิตร ด้วยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต เติมไทอามีน 0.6 มิลลิกรัมต่อลิตร เอนไซม์เพกติเนส 

0.01 กรัมต่อลิตร และยีสต์สายพันธ์ุการค้า V1116 ตามล าดับ ปิดด้วยหลอดแก้วดักอากาศ บ่มท่ีอุณหภูมิ 20 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 1 วัน จากนั้นเตมิแบคทเีรียสายพันธ์ุการคา้ที่ตอ้งการศกึษาจ านวน 3 ชนิด ลงในขวดหมักท่ีแตกต่าง

กัน ได้แก่ Elios 1, VP41 และ Alpha พร้อมกับสารเสริมการเจริญของมาโลแล็กทิกแบคทีเรีย ได้แก่ Actiml และ 
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Optimalo plus อย่างละ 0.2 กรัมต่อลิตร บ่มต่อท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ท าการชั่งน้ าหนักทุกวันจนน้ าหนักเร่ิม

คงที่ [12] แลว้บ่มตอ่ไปจนกระทั่งปริมาณกรดหรือค่าพีเอชไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว จึงยุติการหมักโดยเตมิซัลเฟอร์ได

ออกไซด์ปริมาณ 0.06 มลิลกิรัมตอ่ลติร [9]  

 วิเคราะห์คุณภาพทางเคมีในระหว่างการหมัก ได้แก่ ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดโดยใช้รีแฟรก 

โตมิเตอร์แบบพกพา ค่าพีเอชโดยใช้เครื่องวัดพีเอช ปริมาณกรดทั้งหมด (เทียบกับกรดซิตริก) โดยวิธีการไทเทรต 

[6] และทดสอบการเปลี่ยนแปลงชนิดของกรดมาลิกและกรดแล็กทิกโดยใช้โครมาโทกราฟีกระดาษ [10] หลังจากท่ี

บ่มตัวอย่างไวน์ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส แล้วเป็นเวลา 45 วัน น าไปทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสเชิง

พรรณนา (Qualitative analysis) ด้านกลิ่น รสชาติ รสชาติหลังชิม และการยอมรับโดยรวมโดยใช้ผู้ทดสอบชิมที่มี

ประสบการณ์ซึ่งเป็นคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง และบริษัท  

ชาละวันไวน์เนอรีจ ากัด รวม 12 คน  

 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้านคุณภาพทางเคมีของตัวอย่างแบบ Analysis of variance โดยใช้แผนการทดลอง

แบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design) ส าหรับด้านคุณภาพทางประสาทสัมผัสใช้แผนการทดลองแบบ

บล๊อคสุ่มสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design) วเิคราะห์คา่ความแตกต่างระหว่างสิ่งทดลองโดยใช ้Duncan’ 

s new multiple rang test และทดสอบจ านวน 3 ซ้ า  
 

ผลการศึกษา 

1.  คุณภาพทางเคมขีองน้ าสับปะรดส าหรับท าไวน์ 

ผลการศึกษาคุณภาพทางเคมีของตัวอย่างน้ าสับปะรดพันธ์ุปัตตาเวีย พบว่า มีค่าพีเอช 3.84 ปริมาณกรด 

4.84 กรัมตอ่ลติร (เทียบกับกรดซิตริก) ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมด 13.25 องศาบริกซ์ (ไมไ่ด้แสดงขอ้มูล)  บาง

รายงานวจิัย พบวา่ น้ าสับปะรดพันธ์ุปัตตาเวียมคี่าพเีอช 3.98 ปริมาณกรดท้ังหมด 4.80 กรัมตอ่ลิตร ปริมาณของแข็ง

ท่ีละลายได้ท้ังหมด 15 องศาบริกซ์ [13]  

ผลไม้แต่ละชนิดจะมปีริมาณ YAN ท่ีแตกต่างกัน เช่น น้ าองุ่นมีปริมาณ YAN 60-500 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อ

ลิตร มีค่าเป็นช่วงกว้างขึ้นกับสายพันธ์ุองุ่น [14] น้ าลิ้นจี่มีปริมาณ 196  มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร [11] โดยน้ าหมัก

เร่ิมต้นท่ีใช้ในการท าไวน์ควรมีปริมาณ YAN ต่ าสุดอยู่ในช่วง 150-200 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร [6] ส าหรับในน้ า

สับปะรดตัวอย่างมีปริมาณ YAN 207.20 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปริมาณขั้นต่ าสุดท่ีเหมาะสมต่อ

การหมัก [15] แต่เนื่องจากมีปริมาณกรดท่ีค่อนข้างสูง จึงได้ปรับด้วยน้ าให้มีปริมาณกรดเป็น 1 กรัมต่อลิตร ส่งผลให้

น้ าหมักมีปริมาณ YAN ลดลง การศึกษานีจ้ึงได้ปรับให้น้ าหมักมปีริมาณ YAN 225 มลิลกิรัมตอ่ลติร เพื่อให้เพยีงพอต่อ

การเจรญิของยีสต์ในระหว่างการหมัก [6] และได้ปรับค่าปริมาณน้ าตาลท้ังหมดเป็น 200 กรัมต่อลิตร (19 องศาบริกซ์) 

เพื่อให้สร้างปริมาณแอลกอออลต์ามตอ้งการ 
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ตารางที่ 1 คุณภาพทางเคมีของไวน์สับปะรดท่ีได้จากการหมักยีสต์ V1116 ร่วมกับมาโลแล็กทิกแบคทีเรียสายพันธ์ุ

การค้าท่ีแตกต่างกันดว้ยวธีิ Co-inoculation 

Quality Co-Inoculation of yeast V1116 and MLB1 

no MLB 

addition 

MLB 

Elios 1 

MLB 

VP41 

MLB 

Alpha 

Total soluble solids (°Brix) 4.60±0.01ns 4.60±0.01 4.60±0.01 4.60±0.01 

Reducing sugar2 (g/L)  nd3 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) 

2. คุณภาพระหว่างการหมัก 

 ผลการศึกษา พบว่า การหมักไวน์สับปะรดด้วยยีสต์ร่วมกับมาโลแล็กทิกแบคทีเรียสายพันธ์ุท่ีแตกต่างกัน  

มีผลต่ออัตราการสร้างปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระหว่างการหมัก โดยมีค่าผลรวมของการสร้างก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในช่วง 90-95 กรัมต่อลิตร ใช้เวลาในการหมักอยู่ในช่วง 15-18 วัน คุณภาพทางเคมีของ

ตัวอย่างไวน์ควบคุมหลังการหมักด้วยยีสต์แล้วมีค่าพีเอช 3.84 ปริมาณกรด 3.29 กรัมต่อลิตร (ไม่ได้แสดงข้อมูล) 

ปริมาณแอลกอฮอล์ 11.63 %vol. และปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์อิสระ 10.88 กรัมต่อลิตร (ตารางท่ี 1) ชี้ให้เห็นว่า

ไวน์มีสภาวะทั่วไปเหมาะสมต่อการหมักแบบมาโลแล็กทิก คือ ปริมาณกรดอยูใ่นช่วง 2-4 กรัมต่อลิตร แอลกอฮอล์ไม่

เกินร้อยละ 13 และปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์อิสระอยู่ในช่วง 8-12 กรัมต่อลิตร [16] ยกเว้นค่าพีเอชท่ีต่ ากว่า 3.4 

อาจมีผลเชงิลบตอ่คุณภาพการหมักได้ 

หลังจากท าการหมักแบบมาโลแล็กทิกด้วยวิธี Co-Inoculation เกิดการปฎิสัมพันธ์ของยีสต์ V1116 และ

แบคทีเรียสายพันธ์ุการค้าท้ัง 3 ชนิด พบว่า ทุกสิ่งทดลองมีค่าพีเอช ปริมาณกรด ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมด 

ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ และปริมาณแอลกอฮอล์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) (ตารางท่ี 1) ยกเว้นปริมาณ 

YAN ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์อิสระ และค่าความขุ่น สิ่งทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(p≤0.05) (ตารางท่ี 1) พบว่าตัวอย่างไวน์มีปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมด 4.6 องศาบริกซ์ ตรวจไม่พบน้ าตาล

รีดวิซ์ ชี้ให้เห็นว่ายสีต ์S. cerevisiae สามารถเมแทบอไลตน์้ าตาลกลูโคส ฟรักโทส และซูโครส ให้กลายเป็นแอลกอฮอล์

โดยผ่านกระบวนการหมักได้อย่างสมบูรณ์ [6] จนกระท่ังได้รับปริมาณแอลกอฮอล ์11.4-11.6%vol. แตต่ัวอยา่งยังคงมี

ปริมาณ YAN เหลืออยู่ในช่วง 37-62.3 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร แสดงให้เห็นว่ายีสต์ไม่สามารถย่อยไนโตรเจนใน

กระบวนการเมแทบอลิซึมเปลี่ยนน้ าตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ได้หมด [17] ดังนั้นในกระบวนการผลิตสามารถลดปริมาณ

การเตมิไนโตรเจนลงได้อกี เป็นการลดตน้ทุนการผลิต 
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ตัวอย่างไวน์มีปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์อิสระ 10.88-34.24 กรัมต่อลิตร ไวน์ผลไม้ท่ัวไปควรมีซัลเฟอร์ 

ไดออกไซด์อสิระเหลืออยู่อย่างน้อย 30-50 มลิลกิรัมตอ่ลติร [18] เพื่อให้เพยีงพอต่อการยับยัง้การเจริญของจุลินทรีย์

ท่ีไม่ต้องการ [6] สามารถปรับได้ด้วยการเตมิซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด [19]  

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบปริมาณกรดและค่าพีเอชของตัวอยา่งไวนส์ับปะรดกอ่นและหลังการหมักด้วยยีสต์สายพันธ์ุ

การค้า V1116 กับแบคทเีรียสายพันธ์ุการคา้ท่ีแตกต่างกันดว้ยวธีิ Co-inoculation ท่ี 20 องศาเซลเซียส 

Treatments Titratable acidity1 (g/L)  pH 

Yeast MLB2 before after ∆T3 %different  before after ∆T %different 

V1116 -  3.29 - - -   3.84 - - - 

V1116 Elios 1 3.29 ns 3.15 0.14 0.014  3.84 ns 4.04 0.20 0.020 

V1116 VP41 3.29 ns 3.01 0.28 0.028  3.84 ns 4.07 0.22 0.022 

V1116 Alpha 3.29 ns 3.01 0.28 0.028   3.84 ns 4.02 0.19                        0.019 
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 

       (standard)        must    (control)     Ellios1     VP41        Alpha       (standard) 

  ภาพที ่1 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณกรดมาลกิและแล็กทกิในตัวอยา่งไวนส์ับปะรด ตรวจสอบโดยใช้ 

โครมาโตรกราฟฟีกระดาษ (    คือ ปริมาณของกรดมาลิก,     คือ ปริมาณของกรดแล็กทิก) 
 

การเติมมาโลแล็กทิกแบคทีเรียมีผลต่อการเปลี่ยนปริมาณกรดมาลิกไปเป็นกรดแล็กทิกท่ีแตกต่างกัน  

เมื่อทดสอบโดยวิธีโครมาโทรกราฟีกระดาษ (ภาพท่ี 1)  ซึ่งเป็นวิธีท่ีง่ายแต่ได้ผลรวดเร็ว ใช้ต้นทุนต่ า และยังคงนิยมใช้

ในโรงงานไวน์ท่ัวไป พบว่ามาโลแล็กทิกแบคทีเรีย Elios1 สามารถย่อยกรดมาลิกได้เพียงบางส่วน จึงยังมีกรดมาลิก

เหลืออยู่ในขณะท่ีกรดแล็กทิกมีความเข้มมากขึ้น ส่วน VP41 และ Alpha สามารถย่อยสลายกรดมาลิกแล้วเปลี่ยนเป็น

กรดแล็กทกิได้คอ่นข้างสมบูรณ์ 
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ภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรด พีเอช และปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมดของตัวอย่างไวน์สับปะรดก่อน

และหลังการหมักด้วยยีสต์สายพันธ์ุการค้า V1116 และแบคทีเรียสายพันธ์ุการค้าท่ีแตกต่างกันด้วยวิธี  

Co-inoculation ท่ี 20 องศาเซลเซียส 
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การหมักแบบมาโลแล็กทิกมีข้อดี คือสามารถลดปริมาณกรดลงได้ประมาณ 1-3 กรัมต่อลิตร ส่งผลท าให้ไวน์มี

ค่าพเีอชเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีเพิ่มขึ้นประมาณ 0.1-0.3 หนว่ย [6] ผลการศกึษาพบวา่ตัวอยา่งไวนส์ับปะรดท่ีผ่านการ

หมักแบบมาโลแล็กทิกด้วยวิธี Co-inoculation โดยใช้มาโลแล็กทิกแบคทีเรียสายพันธ์ุการค้าที่แตกต่างกันในระหว่างการ

หมักเป็นเวลา 60 วัน มผีลตอ่การเปลี่ยนแปลงของปริมาณกรดและพีเอช แตไ่มม่ผีลตอ่ปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายได้ 

[ภาพท่ี 2] ปริมาณกรดในตัวอย่างไวน์ท่ีหมักด้วยมาโลแล็กทิกแบคทีเรียมีแนวโน้มลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่าง

ควบคุม ตัวอย่างท่ีใช้แบคทีเรียสายพันธ์ุ VP41 และ Alpha มีปริมาณกรดต่ ากว่าการใช้แบคทีเรียสายพันธ์ุ Ellios1 คือ  

3.15 และ 3.01 กรัมต่อลิตร ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับค่าพีเอชท่ีเพิ่มขึ้นจากน้ าหมัก 3.84 เป็น 4.02-4.07 (หรือ 0.19-

0.22 หน่วย) (ตารางท่ี 2) และสอดคล้องกับผลการศึกษาไวน์สับปะรดท่ีหมักด้วยแล็กทิกแอซิดแบคทีเรียและออโตโคนัส 

ไอโซเลทท้ังรูปแบบเชื้อเดี่ยวและผสมกับ O. oeni สายพันธ์ุการค้า Alpha ด้วยวิธี Sequential inoculation มีปริมาณกรด

ลดลงจากน้ าหมัก 0.39 กรัมต่อลิตร เป็น 0.36-0.38 กรัมต่อลิตร (หรือลดลงอยู่ในช่วง 0.1-0.3 กรัมต่อลิตร) และค่าพี

เอชเปลี่ยนแปลงเล็กนอ้ยจากน้ าหมัก 3.67 เป็น 3.64-3.72 (คิดเป็น 0.01-0.05 หนว่ย) [20] 

เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยการหมักมาโลแล็กทิกด้วยวิธี Sequential inoculation ของพัชรียาและอนุสิทธ์ิ 

(2559) พบวา่ หลังจากหมักด้วยยีสต์แล้ว ไวนม์ปีริมาณกรดสูงขึ้นจากน้ าหมักเร่ิมต้นอยูใ่นช่วง 1.07-1.72 กรัมตอ่ลิตร 

เมื่อต่อเนื่องด้วยการท ามาโลแล็กทิกด้วยแบคทีเรียสายพันธ์ุ Ellios1 ไวน์มีปริมาณกรดลดลงอยู่ในชว่ง 1.40-1.45 กรัม

ต่อลิตร ใช้เวลาในการหมักประมาณ 4 เดือน ส่วนผลการศึกษานี้ ชี้ให้เห็นว่าการหมักมาโลแล็กทิกด้วยวิธี  

Co-inoculation สามารถลดปริมาณกรดในตัวอย่างไวน์ได้เพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างควบคุมอยู่ในช่วง 

0.14-0.28 กรัมต่อลิตร โดยมีปริมาณกรดสูงขึ้นจากน้ าหมักเร่ิมต้นอยู่ในช่วง 2.05- 2.15 กรัมต่อลิตร ซึ่งมีอัตราการ

เกิดกรดสูงกว่าการใช้ Sequential inoculation แต่ใช้เวลาในการหมักลดลงเหลือเพียงประมาณ 60 วัน โดยการใช้ 

Sequential inoculation แบคทีเรียสามารถเจริญและปรับตัวให้เข้ากับสภาวะท่ีมีเอทานอล และช่วยลดความเสี่ยงจาก

การเจริญของแบคทีเรียชนิดอื่น เช่น แบคทีเรียท่ีสร้างกรดแอซีตกิและกรดดี-แล็กทกิ (d-lactic acid, ให้รสเปร้ียวแบบ

โยเกิร์ต) [21] ส่วนการใช ้Co-inoculation นัน้ อาจท าให้การหมักเกิดการยุตกิระทันหัน แบคทเีรียท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังนี้

ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะของน้ าหมัก  

อย่างไรก็ตามการเติมมาโลแล็กทิกแบคทีเรียพร้อมกับยีสต์มีข้อดีอยู่หลายประการ เช่น ช่วยลดระยะเวลาใน 

การหมัก [6] และสร้างสารแอซีเทตเอสเทอร์ซึ่งให้กลิ่นดอกไม้และผลไม้สูง [7] การท างานร่วมกันระหว่างยีสต์และ

แบคทีเรียนัน้ ยสีต์สายพันธ์ุเดียวกันสามารถเป็นได้ท้ังตัวยับยัง้หรือกระตุน้แบคทีเรียแตล่ะสายพันธ์ุแตกตา่งกัน นอกจากนี้

การยับยั้งบางส่วนอาจเกิดจากการท างานท่ีค่อนข้างซับซ้อนร่วมกันของเอทานอล ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ กรดไขมัน  

และสารอาหารในน้ าหมักท่ีพร่องลงไป แตก่็ยังไมม่หีลักฐานแสดงท่ีชัดเจนนัก [22] ดังนัน้จึงควรท าการศกึษาความสามารถ

ของมาโลแล็กทิกแบคทีเรียสายพันธ์ุอ่ืนท่ีสามารถหมักพร้อมยสีตไ์ด้ดี ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง 

ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้านความชอบท่ีมีต่อตัวอย่างไวน์สับปะรด (ภาพท่ี 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

ของผลไมต้ระกูลส้ม 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 ซึ่งอาจเนื่องมาจากตัวอย่างไวน์ท่ีใช้แบคทีเรีย VP41 และ Alpha มีปริมาณกรดลดลงได้มากกว่า
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การใช้แบคทีเรีย Ellios1 จึงท าให้ไวน์มีรสชาติท่ีสมดุลและมีความซับซ้อนของกลิ่นรสมากขึ้น โดยผู้ทดสอบชิมให้ความ

พอใจไมแ่ตกตา่งจากตัวอยา่งควบคุม (มกีลิ่นรสของผลไมต้ระกูลส้ม ผลไมสุ้ก ดอกไม ้และสมุนไพร) 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสดา้นความชอบท่ีมีต่อตัวอยา่งไวนส์ับปะรด 

วิจารณ์และสรุปผล 

การศึกษาการลดปริมาณกรดในไวน์สับปะรดโดยใช้เทคนิคการหมักแบบมาโลแล็กทิกแบบ Co-inoculation 

เติมยีสต์ V1116 และมาโลแล็กทิกแบคทีเรียสายพันธ์ุการค้า จ านวน 3 ชนิด คือ Elios 1, VP41 และ Alpha ชี้ให้เห็นว่า

การปฏิสัมพันธ์ของยีสต์และแบคทีเรียท่ีแตกต่างกันมีผลท าให้ตัวอย่างไวน์มีปริมาณกรดลดลงและค่าพีเอชเพิ่มขึ้น  

โดยการท างานร่วมกันของยีสต์ V1116 และแบคทีเรีย VP41 หรือ Alpha สามารถย่อยสลายกรดมาลิกไปเป็นกรด

แล็กทิกได้ค่อนขา้งสมบูรณ์ ใชเ้วลาในการหมัก 60 วัน และได้รับคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสด้านคุณลักษณะ

กลิ่น รสชาติ และรสชาติหลังการชิมไม่แตกต่างกับตัวอย่างควบคุม การศึกษาคร้ังนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการลด

ปริมาณกรดในการผลิตไวน์สับปะรด อย่างไรก็ตามควรท าการศึกษาต่อเนื่องด้านชนิดของกรดอินทรีย์และสารให้ 

กลิ่นรสท่ีส าคัญท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการหมักแบบมาโลแล็กทิก ตลอดจนท าการตรวจสอบความสัมพันธ์ของยีสต์และ 

มาโลแล็กทิกแบคทเีรียชนิดอ่ืนเพิ่มเตมิ 
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พื้นที่เสี่ยงภาวะน้้าท่วมและภาวะแห้งแล้ง เขตอ้าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

Flood and Drought Risk Areas in Sansai District, Chiang Mai Province  

อรทัย มิ่งธิพล1* ยุทธภูมิ เผา่จนิดา1 ยศสรัล ศรสีุข1 และ สุระพงษ์ เตชะ1 

Orathai Mingtipon1*, Yuttapoom Powjinda1, Yotsarun Srisuk1 and Surapong Techa1   
 

บทคัดย่อ 

 สันทราย อยู่ในเขตขยายตัวของเมืองเชียงใหมท่ี่ก าลังพัฒนาด้านพื้นท่ีพาณิชยกรรมและพื้นท่ีอยูอ่าศัยชั้นด ีขนาน

ไปกับปัญหาน้ าท่วมในปท่ีีมีฝนตกหนักและภาวะแห้งแล้งในช่วงฤดูแลง้ของทุกป ีจากการเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน

เชงิพาณิชย์ ท่ีสวนทางกับการเป็นพื้นท่ีเกษตรชัน้ดท่ีีสามารถผลิตอาหารเลีย้งประชากรในเขตเมอืงเชียงใหม่ งานวจิัยนี้จึงมี

วัตถุประสงค์ ประเมินพื้นท่ีเสี่ยงภาวะน้ าท่วมและภาวะแห้งแล้งในพื้นท่ีอ าเภอสันทราย โดยวิธีการศกึษาวิจัยเร่ิมจากการ

ส ารวจ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และบันทึกลงในฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) จากนั้นพัฒนาดัชนีร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและชาวบ้านตามสถานการณ์จริงท่ีเกิดขึ้นเพื่อประเมินพื้นท่ีเสี่ยงเชงิขอบเขตและระดับความรุนแรง   

 พื้นท่ีอ าเภอสันทรายประสบภาวะแห้งแล้งและน้ าท่วมในระดับต่ า โดยพื้นท่ีตอนกลางจะประสบภาวะขาด

แคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่มีปริมาณความต้องการมากขึน้จากการขยายตัวของเมอืง ผนวกกับเงื่อนไขลักษณะทาง

กายภาพพื้นท่ีเกษตรท่ีดอนประเภทไม้ผลประเภทท่ีตอ้งการน้ าในฤดูแล้ง รวมท้ังการขยายตัวของธุรกิจสนามกอล์ฟขนาด

ใหญ่ ขณะท่ีจ านวนและขนาดแหล่งกักเก็บน้ าธรรมชาติลดลงและอ่างเก็บน้ าตื้นเขินสามารถกักเก็บน้ าได้น้อยลง 

เชน่เดียวกับพื้นท่ีตอนล่างท่ีมีลักษณะทางกายภาพเป็นพื้นท่ีลุ่มประสบปัญหาอุทกภัยในปีท่ีมีปริมาณน้ าฝนมากกว่า 1,400 

มลิลเิมตร บริเวณพื้นท่ีบรรจบของล าน้ าแมปิ่งและแมก่วง ที่อยูใ่นสภาพแคบ ตื้นเขิน และมีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ า อกีทั้ง

พื้นท่ีริมน้ าถูกเปลี่ยนเป็นท่ีอยูอ่าศัย จึงสง่ผลให้ภาวะอุทกภัยมรีะดับความรุนแรงและเสี่ยงท่ีจะขยายวงกวา้งมากขึ้น   
 

ค้าส้าคัญ: การจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ, ภาวะน้ าทว่ม, ภาวะแหง้แลง้ 
 

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 
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1 Faculty of Architecture and Environmental Design Maejo University Chiang Mai Province 50290 

*Corresponding author : orathai@mju.ac.th, orathaim@live.com  



 
 

Proceedings  

559 
 

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 
 อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่ มอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 13 แห่ง ล้วนมศีักยภาพด้านการผลิตภาค

เกษตรท่ีหลากหลายและให้ผลผลิตสูง ด้วยลักษณะทางกายภาพและภูมิอากาศท่ีเหมาะสม ผนวกกับความอุดมสมบูรณ์

ของทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ าที่เป็นปัจจัยเอือ้ตอ่กระบวนการผลิต โดยเฉพาะข้าว มะมว่ง และล าไยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ

หลักท่ีสร้างรายได้มากกว่า 2,410 ล้านบาทต่อปี ปัจจุบัน อ าเภอสันทรายซึ่งอยู่ในเขตชลประทานแม่งัดสมบูรณ์ชลและ

แมก่วงอุดมธาราประสบปัญหาภาวะแห้งแล้งท่ียาวนานจากภาวะฝนท้ิงช่วงและฝนตกน้อยผิดปกตติัง้แตปี่พ.ศ. 2555 เป็น

ต้นมา ส่งผลให้ปริมาณน้ าต้นทุนในเขื่อนท้ังสองแห่งลดต่ าลง จนขาดภาวะสมดุลระหว่างปริมาณน้ าใช้เพื่อการเพาะปลูก

พืชฤดูแล้ง นอกจากนั้น ในปีพ.ศ. 2553 และ 2554 ยังประสบปัญหาภาวะน้ าท่วมรุนแรงในเขตพื้นท่ีตอนกลางและ

ตอนล่าง จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีได้รับอทิธิพลจากการขยายตัวของเมอืงเชยีงใหม่ จนมีผลกระทบต่อ

ระบบกักเก็บและระบายน้ าตามธรรมชาติ ส าหรับ แนวทางแก้ไขปัญหาให้สัมฤทธ์ิผลในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระดับจังหวัด และหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางยังไม่ปรากฏเป็นรูปธรรมแบบองค์รวม ส่วนใหญ่เป็นแผนการแก้ไขปัญหา

เฉพาะหนา้ที่ไมส่ามารถปรากฏผลในระยะยาว เพราะเป็นการก าหนดนโยบายและแผนจากบนลงล่าง (Top-down) ของแต่

ละหน่วยงานท่ีได้รับนโยบายมาจากรัฐบาล อีกท้ัง ยังขาดฐานข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและการคาดการณ์

พื้นท่ีเสี่ยงภาวะน้ าท่วมและภาวะแห้งแล้งเชิงพื้นท่ีอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน มาชว่ยสนับสนุนการตัดสินใจแก้ไขปัญหา ท า

ให้การรับมอืกับภาวะน้ าทว่มและภาวะแห้งแล้งมคีวามยากล าบากมากขึ้น 
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จากการศกึษา ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินพื้นท่ีเสี่ยงภาวะน้ าท่วมและภาวะแห้งแล้ง 

(ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555; ส านักป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทาง

การเกษตร, 2555; ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) พบว่า การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงส่วนใหญ่ใช้วิธีแบบเหมารวม (Lump 

sum model) เน้นการวเิคราะห์ข้อมูลตรวจวัดจัดเก็บ ทางอุตุนิยมวิทยาและการแทนค่าตัวแปรในสมการคณิตศาสตร์ ซึ่งอาจมี

เพียงตัวแปรเดียวหรือหลายตัวแปรพิจารณาร่วมกัน เช่น การใช้ปริมาณน้ าฝนรายปีหรือรายเดือนเป็นดัชนีอธิบายภาวะแห้ง

แล้ง และการน าปริมาณน้ าฝนสะสมและศักยภาพของระบบระบายน้ ามาใช้ประเมินพื้นท่ีเสี่ยงน้ าท่วม เป็นต้น ผลการประเมิน

จึงเป็นเพียงการแสดงให้รู้ว่าพื้นท่ีนั้นอยู่ในเขตพื้นท่ีเสี่ยงมากน้อยเพียงใด เพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น ซึ่งมิใช่เป็น

การประเมินเพื่อให้ได้ดัชนีต้นเหตุของปัญหาและขอบเขตเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข ดังนั้น ผู้วิจัยจึงพัฒนาดัชนจีากเหตุ

ปัจจัยเชิงพื้นท่ีและพัฒนาวิธีประเมินพื้นท่ีเสี่ยง โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) 

มาเป็นเคร่ืองมือร่วมกับเทคนิคการซ้อนทับข้อมูล (Overlay Analysis) เพื่อให้ได้ดัชนีท่ีบ่งชี้เหตุปัจจัยและอธิบายสถานการณ์ท่ี

ใกล้เคียงความจริง  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการ

ตัดสินใจวางแผนแก้ไขปัญหาภาวะน้ าท่วมและภาวะแห้งแล้งในพื้นท่ีอ าเภอสันทราย 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
พัฒนาดัชนี และประเมินพื้นท่ีเสี่ยงภาวะน้ าทว่มและภาวะแห้งแล้งในพืน้ท่ีอ าเภอสันทราย 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

 กระบวนการวิจัยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนตัวแทนท่ัวท้ังอ าเภอสันทรายร่วม

วเิคราะห์สถานการณ์ภาวะน้ าท่วมและภาวะแห้งแล้ง โดยทีมงานวิจัยอธิบายเหตุปัจจัยและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นอย่างเชื่อมโยง

ด้วยข้อเท็จจริงท่ีเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์  จากนั้นน าข้อมูลท้ังหมดมาคัดกรองเพื่อพัฒนาดัชนี วิธีการประเมิน และประเมิน

พื้นท่ีเสี่ยง สุดท้ายของการวิจัยคือ ฐานข้อมูลในรูปแบบของแผนท่ีประเมินพื้นท่ีเสี่ยงภาวะน้ าท่วมและภาวะแห้งแล้งตามระดับ

ความรุนแรงท่ีสามารถระบุเหตุปัจจัยเชิงพื้นท่ี ซึ่งเป็นฐานข้อมูลส าคัญในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นท่ีระดับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และหนว่ยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง โดยมรีายละเอยีดกระบวนการวจิัย ดังนี้  

 1. ทบทวนดัชนีและวิธีการประเมินความเสี่ยงภาวะน้ าท่วมและภาวะแห้งแล้ง จากแนวคิดและทฤษฎีทางอุตุนิยม 

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (Palmer, 1965; Yao, 1969; ชลัมภ์, 2550; นิตยา, 2551; ศูนย์วิจัยป่าไม้, 2537) รวมถึงข้อมูลการ

ประเมินพื้นท่ีเสี่ยงจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น  GISTDA กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน รวมท้ังกรมป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย เป็นต้น จากนั้นทดสอบดัชนีและวิธีประเมินในพื้นท่ีอ าเภอสันทราย เพื่อเทียบผลการประเมินกับสถานการณ์

ปัญหาท่ีเกิดขึน้จริง และคัดเลอืกดัชนเีชงิพื้นท่ีท่ีสะท้อนเหตุปัจจัยท่ีสง่ผลต่อภาวะน้ าท่วมและภาวะแห้งแล้งท่ีอยา่งชัดเจน 

 2. ศึกษาสถานการณ์ปัญหาภาวะน้ าท่วมรุนแรงในปีพ.ศ.2553-2554 และภาวะแห้งแล้งในปีพ.ศ.2555-2559 

เร่ิมต้นจากการท าแผนท่ีร่วมกับชุมชนตัวแทนแตล่ะเทศบาล ระบุขอบเขตพื้นท่ีประสบปัญหา ผลกระทบตามระดับความรุนแรง 

และพื้นท่ีท่ีคาดว่าเป็นต้นเหตุของปัญหา จากนั้นส ารวจสถานการณ์ปัญหาเชิงพื้นท่ีท้ังระบบกักเก็บและระบายน้ าธรรมชาติ

และชลประทาน ระบบผลิตภาคเกษตรท่ีได้รัยผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากการขยายตัวของเมือง

เชียงใหม่ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ปัญหาเชิงพื้นท่ีท่ีส่งผลต่อระดับความรุนแรงของภาวะน้ าท่วมและภาวะแห้งแล้ง จากนั้นน ามา

พจิารณาคัดเลอืกร่วมกับดัชนท่ีีได้จากการทบทวนวรรณกรรม 
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 3. การแบ่งเขตพื้นท่ีอ าเภอสันทรายตามลักษณะทางกายภาพ บทบาททางอุทกวิทยา เขตการบริหารจัดการ 

การใช้ท่ีดินและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพื่อจ าแนกประเด็นปัญหา ระดับความรุนแรงของ

ปัญหาตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง ศึกษาความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงกันของปัญหาเชิงพื้นท่ีตั้งแต่ตอนบน 

ตอนกลาง และตอนลา่งที่เพื่อหลีกเลี่ยงการศึกษาสถานการณปั์ญหาแบบเหมารวม ดังแสดงในภาพท่ี 1 

 
 

 
 

 

 
 

จ าแนกเขตพื้นท่ีตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง การใช้ประโยชนท่ี์ดนิปีพ.ศ.2557 

 

ภาพที่ 1 พื้นท่ีศึกษาอ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ่
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 4. การพัฒนาดัชนแีละวิธีการประเมินพื้นท่ีเสี่ยงภาวะน้ าทว่มและภาวะแห้งแล้ง 

 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยท่ีมีผลต่อภาวะน้ าท่วมและภาวะแห้งแล้ง สามารถน าข้อมูลมา

พัฒนาดัชนีและวิธีประเมินพื้นท่ีเสี่ยงภาวะน้ าทว่มและภาวะแห้งแล้งในพืน้ท่ีอ าเภอสันทรายได้ดังนี้ 

  4.1 การคัดกรองดัชนบ่ีงช้ีพื้นท่ีเสี่ยงภาวะน้ าทว่มและภาวะแห้งแล้ง 

  ดัชนีบ่งชี้พื้นท่ีเสี่ยงภาวะน้ าท่วมและภาวะแห้งแล้งท่ีพัฒนาขึ้นจากการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นดัชนีบ่งชี้เชิงกายภาพพื้นท่ี โครงสร้างระบบชลประทาน และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ซึ่งเมื่อผ่าน

ขั้นตอนของการประเมินจะแสดงให้เห็นถึงดัชนีต้นเหตุของปัญหาเชงิพื้นท่ีได้อย่างชัดเจน สามารถพัฒนาเป็นแผนงานหรือ

โครงการเพื่อรับมือกับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ซึ่งต่างจากดัชนีด้านสภาพอากาศท่ีเป็นปัจจัยท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุม (uncontrolled factor) ยากตอ่การบริหารจัดการ รายละเอียดของกระบวนการ (ภาพท่ี 2 ) และหลักการพิจารณา

คัดเลอืกดัชนมีดีังนี้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 กระบวนการพัฒนาดชันีภาวะน้ าทว่มและภาวะแห้งแล้ง 

 

   4.1.1 ดัชนีบ่งชี้พื้นท่ีภาวะน้ าท่วม พิจารณาจากฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นท่ีประสบภาวะน้ าท่วม ณ 

เวลาท่ีเกิดน้ าท่วมตั้งแต่ปีพ.ศ.2548-2553ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA รวมท้ัง

ข้อมูลทางด้านอุทกวิทยาและข้อมูลทางวิชาการจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และข้อมูลจากการส ารวจการเกิด ขอบเขต และ

ระดับความรุนแรงของพื้นท่ีท่ีได้ผลกระทบจากภาวะน้ าท่วมคร้ังรุนแรงในปีพ.ศ.2553-2554 ซึ่งพบว่าดัชนีภาวะน้ าท่วม

(1) ศึกษาสถานการณ์
ปัญหาจริงเชิงพื้นท่ี

(2) พิจารณาคัดกรองดัชนี
ประเมินพื้นที่เสี่ยงภาวะน้้า

ท่วมและแห้งแล้ง

(3) ประเมินพื้นที่เสี่ยง
ภาวะน้้าท่วมและภาวะแห้ง
แล้งในพื้นที่อ้าเภอสันทราย

(4) ศึกษาทบทวนดัชนีและ
วิธีประเมินความเสี่ยงภาวะ

น้้าท่วมและแห้งแล้ง

ทดสอบดัชนี และวิธีการประเมิน
ที่รวบรวมมาได้ ในพื้นที่สันทราย 
เพื่อหาความสอดคล้องระหว่าง
ผลการประเมินกับสถานการณ์
ปัญหาที่เกิดข้ึนจริง 

A. ดัชนี  และวิธีป ระเมินที่ ไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ จะ
ไม่ถูกน ามาพิจารณา 

 จัดท าแผนที่ร่วมกับชุมชน (Community Mapping) ระบุขอบเขต
พื้นที่ประสบปัญหาตามระดับความรุนแรง 

 สัมภาษณ์และส ารวจพื้นที่รวมกับชุมชน ได้แก่ ป่าต้นน้ า ระบบกักเก็บ
และระบายน้ าธรรมชาติและชลประทาน ระบบผลิตภาคเกษตร และ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของ
เมืองเชียงใหม่ -การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ 

A. ดัชนีภาวะแห้งแลง้ 
1. ปริมาณน้ าต้นทุนและการกระจายน้ า 

- เขตชลประทาน - แหล่งกักเก็บน้ า
ส ารอง 

- ระบบกระจาย
คลองส่งน้ า 

- รอบเวรและ
ระยะเวลาจัด            
สรรน้ าในฤดูแล้ง 

- ล าน้ าธรรมชาติ 
2. ปริมาณความต้องการใช้น้ า 

- ลักษณะพื้นท่ี - ประเภทพืชท่ี
ต้องการน้ ามาก
ในฤดูแล้ง 

- เขตจัดสรรน้ า 
 

 

B. ดัชนภีาวะน้้าท่วม 
1. ลักษณะกายภาพ  2. ประเภทการใช้ท่ีดิน   
3. พื้นท่ีรับน้ าหลาก 4. สิ่งกีดขวางทางน้ า 

 เวทีประชุม (community meeting) 
ร่วมกัน คัดเลือกดัชนีที่เป็นสาเหตุ หรือ
ต้นเหตุของปัญหา 

 ก าหนดเกณฑ์คะแนนประเมิน ส าหรับ
ดัชนีภาวะแห้งแล้ง และค่าถ่วงน้ าหนัก
ส าหรับดัชนีภาวะน้ าท่วม 

 ตรวจสอบความสอดคล้องของผลการประเมินกับสถานการณ์ปัญหาจริง 

 ผลิตแผนที่พื้นที่เสี่ยงภาวะแห้งแล้ง  และน้ าท่วม ในพื้นที่อ าเภอสันทราย 

B. ดัชนีและวิธีการประเมิน ที่
สอดคล้องกับ สถานการณ์จริง 
จะถูกน ามาพิจารณา ร่วมกับ 
เหตุ และปัจจัยที่ เกิดข้ึนจริง
จากการส ารวจพ้ืนที่ 
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ปรากฏในพื้นเกษตรท่ีลุ่มและชุมชนท่ีลุ่มต่ า รวมไปถึงพื้นท่ีท่ีถูกปิดกั้นทางระบายน้ าหลาก ด้วยการปรับถมพื้นท่ีเพื่อสร้าง

โครงการบ้านจัดสรรและการขยายปรับพื้นผิวถนนให้สูงขึ้น ดังนั้น ดัชนีท่ีถูกคัดกรองประกอบด้วย 4 ดัชนี ได้แก่ (1) 

ลักษณะกายภาพพื้นท่ี (2) ประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดนิท่ีมมีผีลกระทบตอ่พื้นท่ีกักเก็บน้ าธรรมชาติ เช่น พื้นท่ีเกษตรกรรม 

พื้นท่ีชุ่มน้ า บ่อน้ าท้ายล าเหมือง และล าเหมืองดั้งเดิม เป็นต้น (3) พื้นท่ีรับน้ าหลากหรือแหล่งกักเก็บน้ า และ (4) สิ่งกีด

ขวางทางระบายน้ าน้ า เชน่ พื้นท่ีปรับถมและเส้นทางคมนมคม เป็นต้น 

   4.1.2 ดัชนีบ่งชี้พื้นท่ีภาวะแห้งแล้ง  พิจารณาคัดเลือกจากสถานการณ์ขาดแคลนน้ าเพื่อการ

เกษตรกรรมท้ังในและนอกเขตชลประทานตั้งแต่ปีพ.ศ.2555-2559 จากการสัมภาษณ์ สอบถาม และวงเขตพื้นท่ีประสบ

ภาวะแห้งแล้งบนแผนท่ี ร่วมกับผู้น าชุมชนและตัวแทนชาวบ้าน (community mapping)  ก่อนน ามาพิจารณาร่วมกับการ

วเิคราะห์ข้อมูลเชิงวชิาการ พบวา่ เหตุปัจจัยท่ีมีผลตอ่ภาวะแห้งแล้งมี 2 ดัชนีหลัก  ประกอบด้วยกลุ่ม 8 ดัชนยี่อย (ภาพท่ี 

1) ท้ังนี้ ดัชนีท่ีพัฒนาขึ้นจะไม่ถูกก าหนดค่าถ่วงน้ าหนัก ด้วยเหตุผลจากการร่วมให้ความคิดเห็นของชุมชนวา่ ดัชนทุีกตัวมี

ความส าคัญเท่ากัน แตห่ากเขา้สู่กระบวนการประเมิน ดัชนใีดท่ีมีอทิธิพลตอ่ภาวะแห้งแล้งจะมีค่าคะแนนสูงนั่นหมายความ

วา่พืน้ท่ีกริด นัน้มคีวามเสี่ยงตอ่ภาวะแห้งแลง้รุนแรง และดัชนดีังกล่าวจะกลายเป็นดัชนบ่ีงช้ีเหตุของปัญหา 

  4.2 การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงภาวะน้ าทว่มและภาวะแห้งแล้ง 

   การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงภาวะน้ าท่วมและภาวะแห้งแล้ง ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์ (ArcGIS) ชว่ยในการประเมนิ เร่ิมต้นจากการแบ่งเขตพื้นท่ีศกึษาออกเป็นช่องกริด (Grid) ขนาด 200x200 เมตร 

(25 ไร่) จากนัน้ ใส่ค่าคะแนนของแตล่ะดัชนีตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ลงในชอ่งกริดให้ครบทุกดัชนี และท าการซ้อนทับแผนท่ี

ทุกค่าดัชนี ผลการกระเมินเพื่อให้ได้พื้นท่ีเสี่ยงภาวะน้ าท่วมและภาวะแห้งแล้งตามระดับความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะพื้นท่ี 

บทความวิจัยฉบับนี้ได้น าตัวอย่างการประเมินพื้นท่ีเสี่ยงภาวะน้ าท่วมและภาวะแห้งแล้ง ดังภาพท่ี 3 เพื่อความเข้าใจ

ขั้นตอนและวธีิการประเมิน แก่นักวจิัยท่ีสนใจพัฒนาดังน้ี 

   4.2.1 การประเมินความเสี่ยงภาวะแห้งแล้ง : การแบ่งช่องกริดในพื้นท่ีประเมินความเสี่ยงภาวะแห้ง

แล้งจะกันเขตพื้นท่ีป่าต้นน้ าออกจากพื้นท่ีประเมิน เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตน้ าต้นทุนและไม่ใช่พื้นท่ีท่ีจะประสบภาวะแห้ง

แล้งด้านการใช้น้ าเพื่อการเกษตรกรรม ดังนั้นช่องกริดท่ีใช้ประเมินจะมีท้ังหมด 5,528 ชอ่งกริด (ภาพท่ี 3:A2) จากนั้นจึง

ท าการประเมินดัชนีท้ัง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปริมาณน้ าต้นทุนและการกระจายน้ าและกลุ่มปริมาณความต้องการใชน้้ าที่มดีัชนี

ยอ่ยท้ังหมด 9 ดัชน ีดังนี้ 

    1) ให้ค่าคะแนนแต่ละดัชนีลงในช่องกริดให้ครบทุกดัชนี  (ภาพท่ี 3:B4) ซึ่งแต่ละดัชนีจะมีการ

ก าหนดค่าคะแนนไวแ้ล้ว เช่น ดัชนีเขตชลประทาน หากช่องกริดใดอยู่ในเขตพื้นท่ีชลประทานจะได้ค่าคะแนนเท่ากับ 0 นั่น

หมายถึงไม่มีความเสี่ยงภาวะแห้งแล้ง ตรงกันข้ามหากช่องกริดใดอยู่นอกเขตชลประทานจะได้คะแนนเท่ากับ 1 นั่น

หมายถงึมคีวามเสี่ยงท่ีจะเกดิภาวะแหง้แลง้  

    2) รวมคะแนนท่ีประเมินได้ในแต่ละช่องกริด ซึ่งคะแนนเต็มจะเท่ากับ 21 คะแนน ท้ังนี้ คะแนน

รวมท่ีได้จากการประเมินในแต่ละชอ่งจะมคี่าสูงต่ าไมเ่ท่ากันในแต่ละชอ่งกริด เพราะความแตกตา่งของคะแนนประเมินท่ีได้

จากสถานการณปั์ญหาจริงในเชงิพื้นท่ี 

    3) แบ่งช่วงชั้นของคะแนนรวมดังกล่าวออกเป็น 4 ระดับ เพื่อประเมินความระดับความรุนแรง

ของความเสี่ยงภาวะแห้งแล้งในแตล่ะชอ่งกริด (ภาพท่ี 3:B5) ท้ังนี้ได้มีการน าเข้าผลการประเมินลงในโปรแกรมสารสนเทศ

ทางภูมศิาสตร์และใชเ้ทคนิคการซ้อนทับข้อมูล (Overlay Analysis) เพื่อให้งา่ยตอ่การประเมิน (ภาพท่ี 3:B6) 
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ภาพที่ 3 วธีิการประเมินความเสี่ยงภาวะน้ าทว่มและภาวะแหง้แลง้ 

(A) ก้าหนดพื้นที่เพื่อการประเมินตามเงื่อนไขทาง

กายภาพและลักษณะภูมิอุทกวิทยาลุ่มน้้า  

(B) ประเมนิภาวะแห้งแล้งและภาวะน้้าท่วม  

ด้วยรูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 

 การค้านวณด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ 

ภาพท่ี A1 พ้ืนท่ีประเมินความเสี่ยงภาวะน้้าท่วม โดยกันเขตพ้ืนท่ีป่า 

และพ้ืนท่ีลาดเชิงเขาออกจากการประเมนิ เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกล่าว

ไม่เกดิภาวะน้้าท่วม รวมถึงภาวะน้้าปา่ไหลหลาก 

(B1)  

ดัชน ี

คะแนน 

เต็ม 

ค่าถ่วง 

น้้าหนัก 

Grid 200x200 m. 

1 2 ....... 4,403 

(A(…)) (W(…)) (A
) (1

) 

A (
1)
 W

(1
) 

(A
) (2

) 

A (
2)
 W

(2
) 

(A
) (…

) 

A (
...

) W
(…

) 

(A
) (4

,4
03

) 

A (
4,

40
3)
 W

(4
,4

03
) 

1. ลักษณะกายภาพ 3 5 1 5 2 10 .. .... 3 15 

2. ประเภทการใช้

ที่ดิน 
3 4 2 8 3 12 .. .... 2 8 

3. พื้นที่รับน้ าหลาก 3 3 1 3 3 9 .. .... 3 9 

4. สิ่งกดีขวางทางน้ า 3 3 3 9 1 3 .. .... 3 9 

รวมคะแนน 

45 25 34 ..... 41 
 

ระดับประเมิน 3 1 2 ..... 3 

ระดับความ

รุนแรง 
รุนแรง ต้่า 

ปาน

กลาง 
..... รุนแรง 

      

การประเมนิพื้นที่เส่ียงภาวะน้้าท่วม 

จ้าแนกเงื่อนไขและระดับความรุนแรงออกเป็น 3 ระดับ ตามการจัดช่วงชั้นของคะแนนประเมิน 

(B2) ระดับการประเมิน ระดับความเสี่ยงภาวะน้้าท่วม 

สูงกว่า 40 3 พื้นที่เสี่ยงภาวะน้ าท่วมระดับรุนแรง 

26-39 2 พื้นที่เสี่ยงภาวะน้ าท่วมระดับปานกลาง 

ต่ ากว่า 25 1 พื้นที่เสี่ยงภาวะน้ าท่วมระดับต่ า 

 

(B3) 

การซ้อนทับดัชนีเชิงพื้นที่บน 

ArcGIS 

ภาพท่ี A2 พ้ืนท่ีประเมินความเสี่ยงภาวะแห้งแลง้ โดยกันเขตพ้ืนท่ีป่าต้นน้้าออก

จากการประเมนิ เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตน้า้ต้นทุน จึงไม่เกดิภาวะแห้งแล้ง 

(B4)  

ดัชน ี

คะแนน 

เต็ม 

Grid 200x200 m. 

1 2 .. 5,528 

1. เขตชลประทาน 1 0 1 .. 0 

2. รอบเวรและระยะเวลา

จัดสรรน้ าในฤดูแล้ง 
3 0 2 .. 0 

3. ระบบกระจายคลองสง่น้ า 3 0 3 .. 0 

4. แหล่งกกัเก็บน้ าส ารอง 3 2 2 .. 0 

5. ล าน้ าธรรมชาต ิ 2 2 2 .. 1 

6. ลักษณะพ้ืนที ่ 3 1 2 .. 1 

7. เขตจัดสรรน้ า 3 0 3 ..  0 

8. ประเภทพชืที่ต้องการน้ า

มากในฤดูแล้ง 
3 2 2 .. 2 

รวมคะแนน 21 7 17 .. 4 

ระดับประเมิน 4  2 4 .. 1 

ระดับความรุนแรง รุนแรง ปานกลาง รุนแรง .. ต้่า 

      
 

จ้าแนกเงื่อนไขและระดับความรุนแรงออกเป็น 4 ระดับ ตามการจัดช่วงชั้นของคะแนนประเมิน 

(B5) ระดับการประเมิน ระดับความเสี่ยงภาวะแห้งแล้ง 

มากกว่า 15 4 พื้นที่เสี่ยงภาวะแห้งแล้งระดับรุนแรง 

10-15 3 พื้นที่เสี่ยงภาวะแห้งแล้งระดับค่อนข้างรุนแรง 

5-10 2 พื้นที่เสี่ยงภาวะแห้งแล้งระดับปานกลาง 

ต่ ากว่า 5 1 พื้นที่เสี่ยงภาวะแห้งแล้งระดับต่ า 

 

การประเมนิพื้นที่เส่ียงภาวะแห้งแล้ง 

(B6) 
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   4.2.2 การประเมินความเสี่ยงภาวะน้ าท่วม : การแบ่งช่องกริดในพื้นท่ีประเมินความเสี่ยงภาวะน้ าท่วม

ได้มีการกันเขตพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีลาดเชิงเขาออกจากพืน้ท่ีประเมิน เนื่องจากพื้นท่ีดังกล่าวไม่เกิดภาวะน้ าท่วม รวมถึงภาวะ

น้ าป่าไหลหลาก ดังนัน้ช่องกริดท่ีใช้ประเมนิจะมีท้ังหมด 4,403 ชอ่งกรดิ (ภาพท่ี 3:A1) จากนัน้จึงท าการประเมนิดัชนีท้ัง 4 

ดัชน ีลงในแตล่ะชอ่งกริด โดยวิธีการเดียวกันกับการประเมินพืน้ท่ีเสี่ยงภาวะแห้งแลง้ในขอ้ท่ี 1 แตเ่นื่องด้วยดัชนีความเสี่ยง

ภาวะน้ าท่วมมีส่งผลต่อการเกิดน้ าท่วมท่ีแตกต่างกัน จึงตอ้งมีค่าถ่วงน้ าหนักตามล าดับความส าคัญของแต่ละดัชนี ดังนั้น

เมื่อให้คา่คะแนนของดัชนแีล้วจะตอ้งน าไปคูณกับค่าถ่วงน้ าหนักก่อนท่ีจะรวมคะแนนท่ีประเมินได้ในแต่ละช่องกริด (ภาพท่ี 

3:B1) เมื่อได้ค่าคะแนนรวมของแต่ละช่องกริดแล้วจึงท าการแบ่งช่วงชั้นของคะแนนรวมดังกล่าวออกเป็น  3 ระดับ เพื่อ

ประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงภาวะน้ าท่วมในแต่ละช่องกริด (ภาพท่ี 3:B2) โดยใช้โปรแกรมสารสนเทศ

ทางภูมศิาสตร์ช่วยในการประเมินเชน่เดียวกัน (ภาพท่ี 3:B3) 

ผลการศึกษา 

1. สถานการณ์ปัญหาและความสัมพันธ์ของ

 เห ตุ ปั จ จัยที่ ส่ งผล ต่ อ ภ าวะน้้ าท่ วม

 และภาวะแห้งแล้ง 

  ภาวะน้ า ท่วม  (ภาพ ท่ี  4 ) ในปีพ .ศ .

2553-2554 มีความรุนแรงไม่มากนักในเขต

อ าเภอสันทรายตอนบน เนื่องจากมีพื้นท่ีเกษตร

ขนาดใหญ่ท่ีมีศักยภาพในการรองรับและระบาย

ลงสู่ล าน้ าปิง ส่วนพื้นท่ีราบริมน้ าปิงท่ีล าน้ าแคบ

และตื้นเขินจากตะกอนหิน ดิน ทรายทับถมจน

เกิดสันดอนกลางน้ า มักเกิดภาวะน้ าเอ่อล้นตลิ่ง

ท่ีเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็วภายหลังจากฝน

ตกหนักในระยะเวลาไม่เกิน 4-5 ชั่วโมง แต่ใน

ส่วนของพื้นท่ีอ าเภอสันทรายตอนกลางและ

ตอนล่างเกิดภาวะน้ าท่วมค่อนข้างรุนแรง โดยมี

สาเหตุจากอิท ธิพลการขยายตัวของเมือง

เชยีงใหมท่ี่มีผลให้พื้นท่ีรับ กักเก็บ และระบายน้ า

ถู กท าลายด้ วยการป รับถมพื้ น ท่ี  ท างน้ า

ธรรมชาติ ล าเหมืองดั้งเดิม และนาร้าง อีกท้ัง 

โครงการบ้านจัดสรรแต่ละแห่งพยายามผลักดัน

น้ าให้ออกจากพื้นท่ีเร็วท่ีสุดเพื่อป้องกันปัญหาน้ า

ท่วม น้ าจึงถูกผลักดันไปท่วมในเขตชุมชนดั้งเดิม

และพื้น ท่ี เกษตรกรรม ท่ีลุ่มต่ า  ส ร้างความ

เสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรและการ
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ด ารงชวีติ นอกจากนั้น ถนนสายเชยีงใหม่-พร้าว 

และเชียงใหม่-ดอยสะเก็ดตัดขวางทางหลาก

ของน้ าด้วยการยกผิวถนนให้สูงขึ้น  มวลน้ า

ปริมาณมากในช่วงฤดูฝนไม่สามารถไหลผ่าน

พื้นท่ีเกษตรกรรมลงสู่ล าน้ าแม่กวงและน้ าแม่ปิง

ได้สะดวก จึงเป็นเหตุให้ภาวะน้ าท่วมมีระดับ

รุนแรงขึน้ 

  ส าห รับภาวะแห้ งแล้ ง  (ภาพ ท่ี  5 ) 

สาเหตุหลักเกิดขึ้นจากฝนท้ิงชว่งและฝนตกน้อย

ยาวนานติดต่อกันตั้ งแต่ ปีพ .ศ .2555-2559 

ส่งผลให้น้ าในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและเขื่อน

แม่กวงอุดมธาราเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนมีปริมาณกัก

เก็บเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 25 ของความจุ ซึ่งไม่

สามารถจัดสรรเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปรัง

ในช่วงฤดูแล้งได้อย่างเพียงพอ ซึ่งปกติปริมาณ

น้ ากักเก็บในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและเขื่อน

แม่กวงอุดมธาราเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนต้องมีปริมาณ

มากกว่าร้อยละ 70 ของความจุ จึงจะสามารถ

จัดสรรน้ าได้อย่างเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืช

ฤดูแล้ง  โดยพื้นท่ีท่ีประสบปัญหาเป็นพื้นท่ี

เกษตรกรรมในเขตอ าเภอสันทรายตอนกลาง

และตอนลา่งที่อยู่ไกลจากคลองส่งน้ า อกีทัง้ขาด

ระบบเหมืองฝายดั้งเดิมช่วยกระจายน้ าเข้าสู่

พื้นท่ี รวมไปถึงแหล่งเก็บน้ าประเภทบ่อน้ าท้าย

ล าเหมือง บ่อน้ าธรรมชาติ และพื้นชุ่มน้ าขนาดเล็กขาดการฟื้นฟูดูแลรักษา เช่นเดียวกันกับอ่างเก็บน้ าห้วยโจ้ อ่างเก็บน้ า

ห้วยแก้ว อ่างเก็บน้ าห้วยฮัก และอ่างเก็บน้ าห้วยเกี๋ยงท่ีอยู่นอกเขตชลประทานมีสภาพตื้นเขิน รกร้างไม่สามารถกักเก็บน้ า

ได้ตามความจุของอ่างฯ อีกท้ังขาดการวางแผนการใช้น้ าจากกลุ่มเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการดูแล

สวนไม้ผลประเภทมะม่วงและล าไยให้ได้ผลผลิตและมีคุณภาพดีตลอดท้ังปี รวมถึงน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคท่ีประสบ

ปัญหาขาดแคลนน้ าในชุมชนท่ีเกิดขึ้นใหมบ่นท่ีลาดเชงิเขา 

 จากสถานการณ์ปัญหาภาวะน้ าท่วมและภาวะแห้งแล้งท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีอ าเภอสันทราย สามารถอธิบาย

ความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีลุม่น้ าตอนบน ตอนกลาง และตอนล่างท้ังด้านพื้นท่ีป่าตน้น้ า ระบบกักเก็บและ

ระบายน้ า ระบบผลิตภาคเกษตร และการใชป้ระโยชนท่ี์ดนิ ดังแสดงในภาพท่ี 6 
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ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ของเหตปัุจจัยท่ีสง่ผลตอ่ภาวะน้ าทว่มและภาวะแห้งแล้ง 
 

  2. พื้นที่เสี่ยงภาวะน้้าท่วมและภาวะแห้งแล้ง 

 ภาวะน้ าท่วมและภาวะแห้งแล้งมีเหตุปัจจัยร่วมกันท้ังด้านกายภาพ ศักยภาพการกักเก็บน้ า โครงข่ายระบบน้ า

ธรรมชาติและชลประทาน การใช้ประโยชนท่ี์ดนิเพื่อการเกษตร และการเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชนท่ี์ดินจากการขยายตัว

ของเมอืงเชยีงใหม ่โดยผลการประเมินสามารถแสดงเหตุปัจจัยของปัญหาตามระดับความรุนแรงในพืน้ท่ีท่ีแตกต่างกันดังน้ี 

 2.1 พื้นที่เสี่ยงภาวะน้้าท่วม  

 เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับความรุนแรงท่ีแตกต่างกัน ดังนี้ (1) พื้นท่ีเสี่ยงภาวะน้ าท่วมรุนแรง 

เกิดขึ้นในเขตพื้นท่ีลุ่มต่ าหรือราบน้ าท่วมถึง ซึ่งเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม ชุมชนดั้งเดิม และบ้านจัดสรรเก่าท่ีไม่มีพื้นท่ีรับน้ า

หลากหรอืถูกปรับถมพื้นท่ีเพื่อก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ และยา่นพาณิชยก์รรม หรือเป็นพืน้ท่ีท่ีมีเส้นทางคม

นามคมกีดขวางทางหลากของน้ าในช่วงฤดูฝน ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวจึงท าให้พื้นท่ีตอนล่างมีพื้นท่ีเสี่ยงมากถึง 7,000 ไร่ 

ส่วนพืน้ท่ีตอนบนมพีื้นท่ีเสี่ยง 1,875 ไร่ มักเกิดขึ้นบริเวณพื้นท่ีราบริมน้ าปงิ (2) พื้นท่ีเสี่ยงภาวะน้ าท่วมปานกลาง เกิดขึ้นใน

เขตพื้นท่ีตอนล่างมากถึง 29,650 ไร่ พื้นท่ีตอนกลางและตอนบน 17,925 ไร่ และ 12,600 ไร่ ตามล าดับ เนื่องจากลักษณะ

ทางกายภาพเป็นท่ีลุ่มน้ าขัง มีพื้นท่ีรับน้ าหลากขนาดเล็กอยู่เหนือพื้นท่ี เช่น แหล่งชุ่มน้ า บ่อน้ าธรรมชาติ หรือบ่อยืมดิน 

เป็นต้น รวมไปถึงพื้นท่ีในเขตบ้านจัดสรรใหม่และย่านพาณิชย์กรรมท่ีมีการออกแบบโครงสร้างระบบระบายน้ าในพื้นท่ี

โครงการ แต่พื้นท่ีโครงการดังกล่าวยังคงอยู่บนถนนสายหลักที่กีดขวางทางะบายน้ าธรรมชาติ และ (3) พื้นท่ีเสี่ยงภาวะน้ า

ท่วมต่ า เกิดขึ้นท่ัวทุกพื้นท่ีท่ีเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีชุ่มน้ า และแหล่งน้ าขนาดใหญ่บริเวณท่ีราบ ซึ่งท าหน้าท่ีรับน้ า

หลาก และระบายน้ าออกตามเส้นทางระบายน้ าธรรมชาติ ท่ีไมม่สีิ่งกดีขวางทางน้ า ท้ังถนน บ้านจัดสรร ยา่นพาณิชยก์รรม 

และท่ีปรับถม เป็นต้น ท าให้ระบายน้ าลงสูล่ าน้ าปงิได้สะดวก รวมไปถึงพื้นท่ีในเขตบ้านจัดสรรใหม่และยา่นพาณิชยก์รรมท่ี

พื้นที่อ้าเภอสันทรายตอนบน 

พื้นที่ป่าต้นน้้า 

ระบบกักเก็บและ

ระบายน้้า 

ระบบผลิตภาค

การเกษตร 

การใช้ประโยชน์

ที่ดิน 

ป่าตน้น้ าประเภทเต็งรัง ขนาดเล็ก ดูดซับและกักเก็บน้ าได้น้อย, ล าห้วยสายสัน้ๆ ท้องน้ าลาดชันสูงปริมาณน้ าไหลเร็วในฤดูฝน 

พื้นที่อ้าเภอสันทรายตอนกลาง พื้นที่อ้าเภอสันทรายตอนล่าง 

อ่างเก็บน้ าห้วยแก้ว มีน้ าไหลเขา้อ่างน้อย  

และตืน้เขนิ จากตะกอนหนิ ดนิ ทราย  

กักเก็บน้ าได้น้อย 

ขาดแหลง่น้ าส ารอง เพื่อการผลิตไม้ผล และการเพาะปลูกพชื 

พื้นที่ราบลุ่มเพาะปลกูขา้วนาปรงั และพื้นที่ลาดเชิงเขาเพาะปลูกไม้ผลประเภทมะม่วงและล าไย เพื่อการคา้เป็นหลักและมีความต้องการใช้น้ าตลอดทัง้ป ี

ล าเหมือง บ่อน้ าท้ายล าเหมือง และพื้นที่ชุ่มน้ าขาดการฟื้นฟูดูแลรักษาเพื่อใช้เกบ็และกระจายน้ า 

ปริมาณน้ าในเขื่อนแม่งัดฯ ลดลง ไม่สามารถจัดสรรเพื่อการเกษตรฤดูแล้ง  

พื้นที่ปลายคลองส่งน้ าขาดแคลนน้ าเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 

ปริมาณน้ าในเขื่อนแม่กวงฯ ลดลง  

ไม่สามารถจัดสรรเพื่อการเกษตรฤดูแล้ง 

อ่างเก็บน้ าห้วยโจ้มีน้ ามากในฤดูฝนและลดลงในฤดูแล้ง จาก

การใช้เพื่อเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค/  

ขาดการบริหารจัดการน้ า 

การปรบัถมพื้นที่เกษตรกรรม ทางน้ าธรรมชาต ิแหลง่พื้นที่ชุ่มน้ า (พื้นที่รับน้ าเล็กลง) / การรุกล้ าพื้นที่ริมน้ า 

การสร้างถนนขวางทางน้ า จ านวนท่อลอดและขนาดไม่เพียงพอและอุดตัน ความสามารถในการระบายน้ าต่ าลง 

อ่างเก็บน้ าห้วยฮักและห้วยเกีย๋ง ตืน้เขนิ จาก

ตะกอนหนิ ดิน ทราย เก็บน้ าได้น้อย 

ภาวะน้้าท่วมขัง ในเขตชุมชนดั้งเดมิ/ โครงการบา้นจัดสรรเก่าท่ีลุ่มต่้า/ โครงการบ้านจัดสรรใหม่ท่ีขาดการวางแผน

ระบบระบายน้้า/ พ้ืนท่ีเกษตรกรรมในเขตพ้ืนท่ีตอนกลางและตอนล่าง 

เกดิปัญหาภาวะขาดแคลนน้า้เพ่ือการเพาะปลูกข้าวและการผลติไม้ผลในช่วงฤดูแล้ง รวมถึงขาดแคลนน้้าอุปโภคบริโภคในชุมชนท่ีเกดิข้ึนใหมบ่นท่ีดอน 
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มีการออกแบบโครงสร้างระบบระบายน้ าในพื้นท่ีโครงการ 

แต่พื้นท่ีโครงการดังกล่าวยังคงอยู่บนถนนสายหลักท่ีกีด

ขวางทางะบายน้ าธรรมชาติ (ตารางที ่1 และภาพท่ี 7) 

 2.2 พื้นที่เสี่ยงภาวะแห้งแล้ง   

 อ าเภอสันทรายท้ังตอนบน ตอนกลาง และ

ตอนล่างต่างมีความเสี่ยงต่อภาวะแห้งแล้ง ผลการประเมิน

พื้นท่ีเสี่ยงภาวะแห้งแล้งตามระดับความรุนแรง พบว่ามี 4 

ระดับ ดังนี้  (1) พื้นท่ีเสี่ยงระดับรุนแรง เกิดขึ้นในพื้นท่ี

เกษตรกรรมท่ีลาดเชิงเขานอกเขตชลประทานเพาะปลูก

ล าไยและมะม่วงเป็นหลัก แตข่าดแหล่งเก็บน้ าส ารองและไม่

มีล าน้ าธรรมชาติไหลผ่านพื้นท่ี ถึงแม้จะมีอ่างเก็บน้ าขนาด

เล็ก แต่สภาพรกร้างและตื้นเขิน  ส าหรับปริมาณน้ าต้นทุน

ไม่เพียงพอต่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในชุมชนท่ี

เกิดขึ้นใหม่บนท่ีลาดเชิงเขา ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าว ส่วน

ใหญ่ จึ งเกิดขึ้นในเขตพื้น ท่ีตอนบนมากถึง 7,575 ไร่ 

รองลงมาคือพื้นท่ีตอนกลางและตอนลา่ง ขนาดพื้นท่ี 4,425 

ไร่ และ 2,750 ไร่ ตามล าดับ (2) พื้นท่ีเสี่ยงระดับค่อนข้าง

รุนแรง หากปรากฏอยู่นอกเขตชลประทานจะมีเหตุปัจจัย

เช่นเดียวกันกับพื้นท่ีเสี่ยงรุนแรง แต่ยังเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถ

ใชน้้ าจากล าห้วยธรรมชาติได้บ้างในช่วงฤดูแล้ง แต่หากเป็น

พื้นท่ีในเขตชลประทานจะเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมปลายคลอง

ส่งน้ าและไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าระดับไร่นา และเนื่องจาก

พื้น ท่ีตอนกลางและตอนล่ างเป็นพื้ น ท่ี เกษตรกรรม

ชลประทานขนาดใหญ่ท่ีเกิดปัญหาด้านการเข้าถึงแหล่งน้ า

จึ งมีพื้ น ท่ี เสี่ ยงมากถึ ง 20,450 ไร่ และ 23,900 ไร่ 

ตามล าดับ  (3) พื้น ท่ี เสี่ ยงระดับปานกลาง เป็นพื้น ท่ี

เกษตรกรรมในเขตชลประทานท่ีมีปลูกข้าวนาปรังตลอดท้ัง

ปี แหล่งกักเก็บน้ าส ารองมีน้อย และหากปีใดฝนตกน้อย

ปริมาณน้ าในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและเขื่อนแม่กวงอุดม

ธารามีปริมาณต่ าว่าร้อยละ 25 ของความจุ จะสามารถส่ง

น้ าผ่านคลองส่งน้ าสายหลักเพื่อเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้ไม่

ตารางที ่2 ผลการประเมินพื้นท่ีเสี่ยงภาวะแหง้แลง้ 

พ้ืนท่ีอ้าเภอสันทราย 

ระดับพ้ืนท่ีเสี่ยงภาวะแห้งแลง้ (ไร่) รวม

พ้ืนท่ี

เสี่ยง 
ต้่า 

ปาน

กลาง 
สูง 

สูง 

มาก 

1. พ้ืนท่ีอ้าเภอสันทรายตอนบน 

 1) เทศบาลต าบลแม่แฝก 4,050 12,625 4,725 4,175 25,575 

 2) เทศบาลต าบลเจดยีแ์ม่ครัว 1,725 5,425 3,150 3,400 13,700 

รวมพื้นที่เสี่ยงตอนบน 5,775 18,050 7,875 7,575 39,275 

2. พ้ืนท่ีอ้าเภอสันทรายตอนกลาง 

 1) เทศบาลต าบลป่าไผ่ 1,525 2,850 10,225 1,325 15,925 

 2) เทศบาลต าบลหนองหาร 350 5,525 6,125 3,100 15,100 

 3) เทศบาลเมืองแม่โจ ้ 1,525 10,075 4,100 0 15,700 

รวมพื้นที่เสี่ยงตอนกลาง 3,400 18,450 20,450 4,425 46,725 

3. พ้ืนท่ีอ้าเภอสันทรายตอนล่าง 

 1) เทศบาลต าบลเมืองเลน็ 725 3,700 1,500 50 5,975 

 2) เทศบาลต าบลสันทรายน้อย 125 1,050 3,875 0 5,050 

 3) เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 0 925 2,600 0 3,525 

 4) เทศบาลต าบลสันนาเม็ง 350 1,425 3,200 0 4,975 

 5) เทศบาลต าบลสันป่าเปา 100 1,925 2,450 0 4,475 

 6) เทศบาลต าบลสันพระเนตร 50 450 1,650 2,475 4,625 

 7) เทศบาลต าบลหนองจ๊อม 1,725 4,000 4,950 0 10,675 

 8) เทศบาลต าบลหนองแหยง่ 1,550 7,450 3,675 225 12,900 

รวมพื้นที่เสี่ยงตอนล่าง 4,625 20,925 23,900 2,750 52,200 

รวมพ้ืนท่ีเสี่ยงภาวะแห้งแล้ง 13,800 57,425 52,225 14,750 138,200 
 

 

  ตารางที ่1 ผลการประเมินพื้นท่ีเสี่ยงภาวะน้ าทว่ม 

พ้ืนท่ีอ้าเภอสันทราย 
ระดับพ้ืนท่ีเสี่ยงภาวะน้้าท่วม (ไร่) รวมพ้ืนท่ี

เสี่ยง ต้่า ปานกลาง สูง 

1. พ้ืนท่ีอ้าเภอสันทรายตอนบน 

 1) เทศบาลต าบลแม่แฝก 9,050 7,550 1,125 17,725 

 2) เทศบาลต าบลเจดยีแ์ม่ครัว 4,875 5,050 750 10,675 

รวมพื้นที่เสี่ยงตอนบน 13,925 12,600 1,875 28,400 

2. พ้ืนท่ีอ้าเภอสันทรายตอนกลาง 

 1) เทศบาลต าบลป่าไผ่ 4,625 3,600 200 8,425 

 2) เทศบาลต าบลหนองหาร 4,575 5,375 100 10,050 

 3) เทศบาลเมืองแม่โจ ้ 6,100 8,950 650 15,700 

รวมพื้นที่เสี่ยงตอนกลาง 15,300 17,925 950 34,175 

3. พ้ืนท่ีอ้าเภอสันทรายตอนล่าง 

 1) เทศบาลต าบลเมืองเลน็ 2,700 2,525 375 5,600 

 2) เทศบาลต าบลสันทรายน้อย 250 4,275 525 5,050 

 3) เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 1,075 2,225 225 3,525 

 4) เทศบาลต าบลสันนาเม็ง 225 2,900 1,850 4,975 

 5) เทศบาลต าบลสันป่าเปา 1,225 2,975 275 4,475 

 6) เทศบาลต าบลสันพระเนตร 225 2,775 1,625 4,625 

 7) เทศบาลต าบลหนองจ๊อม 2,000 7,175 1,500 10,675 

 8) เทศบาลต าบลหนองแหยง่ 3,150 4,800 625 8,575 

รวมพื้นที่เสี่ยงตอนล่าง 10,850 29,650 7,000 47,500 

รวมพ้ืนท่ีเสี่ยงภาวะน้้าท่วม 40,075 60,175 9,825 110,075 
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เกิน 4 คร้ังต่อเดือน แต่ละคร้ังจัดสรรน้ าได้เพียง 3-4 วัน และ (4) พื้นท่ีเสี่ยงภาวะแห้งแล้งต่ าจะอยู่บริเวณตอนบนในเขต

ชลประทาน ซึ่งเป็นพืน้ท่ีแรกที่ได้รับน้ าที่จัดสรรผ่านคลองส่งน้ าสายหลักหรอืเป็นพืน้ท่ีท่ีมแีหลง่กักเก็บน้ าส ารองขนาดใหญ่

สามารถน ามาใช้เพื่อการเพาะปลูกขา้วนาปรังได้ตลอดท้ังปี (ตารางที่ 2 และภาพท่ี 8)  

  
ภาพที่ 7 ผลการประเมินพื้นท่ีเสี่ยงภาวะน้ าทว่มในเขตพื้นท่ีอ าเภอสันทราย 
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 ก. ประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินภาคเกษตรในเขตพื้นที่เส่ียงภาวะแห้งแล้งสูงพื้นที่ตอนบน 

 ข. ประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินภาคเกษตรในเขตพื้นที่เส่ียงภาวะแห้งแล้งสูงพื้นที่ตอนกลาง 

 ค. ประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดินภาคเกษตรในเขตพื้นที่เส่ียงภาวะแห้งแล้งสูงพื้นที่ตอนล่าง 

 

 

ภาพที่ 8 ผลการประเมินพื้นท่ีเสี่ยงภาวะแห้งแลง้ในเขตพื้นท่ีอ าเภอสันทราย 

ก 

ข 

ค 
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สรุปผลและอธิปรายผล 

1. ดัชนีบ่งชี้ส้าคัญของเหตุปัจจัยที่มผีลต่อภาวะน้้าท่วมและภาวะแห้งแล้ง 

 ปัจจัยท่ีมีผลต่อภาวะน้ าท่วมและภาวะแห้งแล้งในพื้นท่ีอ าเภอสันทราย ได้แก่ ปริมาณน้ าฝน เพราะฝนท่ีตกหนัก 

มวลน้ าปริมาณมากจะไหลเข้าท่วมขังในพื้นท่ีเกษตรกรรมและชุมชนท่ีลุ่มต่ า  โดยเฉพาะ พื้นท่ีท่ีถูกปิดกั้นด้วยเส้นทาง

คมนาคมและพื้นท่ีปรับถมท่ีส่งผลให้น้ าไมส่ามารถระบายผ่านไปได้สะดวก ในทางตรงกันข้าม หากปีใดมีฝนตกน้อยและทิ้ง

ช่วงยาวนานได้ส่งผลต่อปริมาณน้ ากักเก็บในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ซึ่งหากสิ้นสุดฤดูฝนมี

ปริมาณน้ ากักเก็บต่ ากว่าร้อยละ 25 ของความจุ จะไม่สามารถจัดสรรน้ าเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้ แต่ท้ังนี้ ปัจจัย

บ่งช้ีด้านปริมาณน้ าฝนอยู่นอกเหนอืการควบคุมและไมส่ามารถบริหารจัดการได้ 

 ดังนัน้ ดัชนีบ่งชี้ส าคัญท่ีส่งผลต่อภาวะน้ าท่วมจึงมุ่งเนน้ไปท่ีดัชนเีชงิพื้นท่ี ได้แก่ เขตพื้นท่ีลุ่มน้ า การเปลี่ยนแปลง

การใช้ประโยชน์ท่ีดินจากการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่เป็นปัจจัยเสริมเพิ่มระดับความรุนแรง ด้วยการปรับถมพื้นท่ี

เกษตรกรรมซึ่งเคยท าหน้าท่ีเป็นแก้มลิงรองรับน้ าหลากในช่วงฤดูฝน การปรับถมแหล่งน้ าธรรมชาติ บ่อน้ าท้ายล าเหมือง 

ล าเหมืองดั้งเดิม หรือแม้กระท่ังการรุกล้ าพื้นท่ีริมน้ า  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้ขนาดของพื้นท่ีรับน้ าลดลง ดังนั้น 

เมื่อเกิดภาวะฝนตกหนักหรือมีปริมาณน้ าฝนสะสม ณ ช่วงเวลาดังกล่าวสูงกวา่ 100 มิลลิเมตร มวลน้ าปริมาณมากท่ีขาด

พื้นท่ีรองรับ กอปรกับทางหลากของน้ าถูกปิดกั้นด้วยเส้นทางคมนาคมและพื้นท่ีปรับถม ไมส่ามารถระบายออกจากพื้นท่ีได้

สะดวก จึงมผีลให้ภาวะน้ าทว่มระดับมีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น ส่วนดัชนบ่ีงช้ีส าคัญของเหตุปัจจัยเชงิพื้นท่ีท่ีมี

ผลต่อภาวะแห้งแล้งในพื้นท่ีอ าเภอสันทราย ได้แก่ พื้นท่ีเพาะปลูกและระบบผลิตภาคเกษตรท่ีเป็นตัวแปรส าคัญของ

ปริมาณความต้องการใช้น้ าท่ีต้องพจิารณาควบคูไ่ปกับดัชนบ่ีงช้ีด้านการบริหารจัดการน้ าเชิงโครงสร้างกายภาพเพื่อให้เกิด

ภาวะสมดุลระหว่างปริมาณน้ าตน้ทุนและปริมาณความต้องการใช้น้ าเพื่อการเพาะปลูกพชืฤดูแล้ง 

  2. ความน่าเชื่อถอืของการประเมนิเชงิพื้นที่ 

 การประเมินพื้นท่ีเสี่ยงภาวะน้ าท่วมและภาวะแห้งแล้งในพื้นท่ีอ าเภอสันทราย ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง และเมื่อ

น าแผนท่ีท่ีมผีลการประเมินพื้นท่ีเสี่ยงระดับรุนแรง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จริงเชิงพื้นท่ีซ้อนทับกับแผนท่ีสถานการณ์จริง พบว่า 

ผลการประเมินภาวะน้ าท่วมมีค่าความถูกต้องร้อยละ 77.95 สอดคล้องใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงเช่นเดียวกัน เนื่องจาก

พื้นท่ีท่ีประสบภาวะน้ าท่วมรุนแรงนั้นเป็นผลมาจากลักษณะทางกายภาพเป็นท่ีลุ่มต่ า มีการลดลงของพื้นท่ีรับน้ าหลากจากการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากที่เกษตรกรรมปรับถมเป็นโครงการบ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ และเส้นทาง

คมนาคมปิดกั้นสิ่งกีดขวางทางระบายน้ าตามธรรมชาติ ส่วนผลการประเมินพื้นท่ีเสี่ยงภาวะแห้งแล้งมีค่าความถูกต้องร้อยละ 

85.37 สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังในและนอกเขตชลประทาน โดยพื้นท่ีนอกเขตชลประทานท่ีประสบภาวะแห้ง

แล้งรุนแรงเกี่ยวของกับลักษณะทางกายภาพท่ีเป็นท่ีลาดเชิงเขา ขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ าส ารอง ส่วนภาวะแห้งแล้งในเขต

ชลประทานเกิดขึน้จากพื้นท่ีท่ีอยูไ่กลจากคลองส่งน้ า ไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากน้ าท่ีจัดสรได้อยา่งเต็มท่ี และแหล่งกักเก็บน้ า

ส ารองมนีอ้ย อกีท้ังยังเป็นพื้นท่ีท่ีมีความตอ้งการใชน้้ าสูงตลอดท้ังปีจากการปลูกข้าวนาปรัง  

 กล่าวได้ว่า การพัฒนาดัชนีจากการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริง และการประเมินพื้นท่ีโดย

ประยุกต์ใช้โปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ร่วมกับเทคนิคการซ้อนทับแผนท่ี  ส่งผลให้ผลการประเมินสอดคล้อง

ใกล้เคียงกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงในพื้นท่ีอ าเภอสันทราย และสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อแก้ไข

ปัญหาภาวะน้ าทว่มและภาวะแห้งแล้งอย่างเป็นรูปธรรม 



 
 

Proceedings  

572 
 

  3. ผลผลิต (output) หรือผลลัพธ์ของโครงการ (outcome)  

 การวิจัย ปรากฏผลผลิตหรือผลลัพธ์ของโครงการท่ีเกิดจากการกลั่นกรองร่วมกันของกลุ่มองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จนได้ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงซึ่งหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 

สามารถน าไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ด้านด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ท้ังเทคนิคการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา

แบบมีส่วนร่วมเชิงพื้นท่ี น าไปสู่การบริหารจัดการแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  ยิ่งไปกว่านั้นผลงานวิจัย

และข้อมูลเชิงพื้นท่ี สามารถเป็นฐานข้อมูลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจภาพความสัมพันธ์ของปัญหาเชิงพื้นท่ี

ร่วมกัน  รวมท้ังปัญหาของพื้นท่ีใกล้เคียง ตัวอย่างเช่น การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมแบบแยกส่วน ด้วยการผลักดันน้ าออกจาก

พื้นท่ีของตนเอง เป็นการผลักดันปัญหาไปสู่ชุมชนตอนล่างให้เผชิญมากขึ้น ขณะเดียวกัน ตนเองกลับประสบสถานการณ์

ภัยแลง้ในปีถัดมา เพราะขาดการวางแผนและพื้นท่ีกักเก็บมวลน้ าไว้ใชใ้นฤดูแลง้ 

 4. การน้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ัง 13 แห่ง ในพื้นท่ีอ าเภอสันทรายมีฐานข้อมูลเชิงประจักษ์พื้นท่ีเสี่ยงภาวะน้ าท่วม

และภาวะแห้งแล้งในพื้นท่ีอ าเภอสันทรายตามระดับความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศ (GIS) ซึ่งสามารถ

น าไปใชป้ระโยชนด์้านการวางแผนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเชงิพื้นท่ี นอกจากนั้นแลว้ งานวจิัยคร้ังน้ียังได้มีการจัดท า

แผนการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการท่ีผ่านการมสี่วนร่วมของชุมชน (ภาพท่ี 9) ซึ่งเป็นผู้ชี้เป้าของปัญหาและเสนอแนว

ทางแก้ไข โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทีมนักวิจัยเป็นผู้สร้างความเชื่อมโยงเหตุ  ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กันของ

สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงพิจารณาความเป็นไปได้ของแนวทางการแก้ไขท่ีชุมชนน าเสนอภายใตเ้งื่อนไขศักยภาพ

พื้นท่ีและเงื่อนไขทางกฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะน้ าท่วมและภาวะแห้งแล้งท่ีสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้จริงใน

พื้นท่ี และเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการท่ีมีน้ าหนักและความน่าเชื่อถือ

น าเสนอตอ่หนว่ยงานภาครัฐทั้งระดับท้องถิ่นและส่วนกลาง หรือองคก์รเอกชนท่ีมีบทบาทในการบริหารจัดการพื้นท่ีอ าเภอ

สันทราย เพื่อเชื่อมโยงแผนบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการในพื้นท่ีอ าเภอสันทรายเข้าไว้ด้วยกันกับแผนยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงานท่ีเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงแผน เพื่อเพิ่มน้ าหนักและความน่าเชื่อถือ ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีหรือ

คณะกรรมการทรัพยากรน้ า (กนช.) เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งกลไกหนึ่งท่ีสามารถเป็นแนวทางในการเชื่อมต่อ

แผนการบริหารจัดการน้ าสู่การปฏบัิตกิารในพื้นท่ี 

ส าหรับแผนการบริหารจัดการน้ าเพื่อป้องกันปัญหาภาวะน้ าท่วมและภาวะแห้งแล้งตามระดับความรุนแรง  ดัง

แสดงในตารางที ่3 
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ตารางที่ 3 แผนกา รบริหารจัดกา รน ้าเพ่ือป้องกันปัญหาภาวะน ้าท่วมและภาวะแหง้แลง้ตามระดับความรุนแรง 

แผนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา 

ภาวะน ้าท่วมและภาวะแห้งแล้ง 

แบบบูรณาการเชิงพื นที ่

พื นที่เสี่ยงภาวะน ้าท่วมและเหตุปัจจัยเชิงพื นที ่ พื นที่เสี่ยงภาวะแห้งแล้ง 

รุนแรง ปานกลาง ต่้า รุนแรง ค่อนข้างรุนแรง ปานกลาง ต่้า 

- พื นที่เก ษต รก รร ม ชุมชน

ด ั งเด ิม แ ล ะบ้านจัดส ร ร

เก ่าใน เขตทีล่ ุ่มต ่้า  

- พื นที่ร ับน  ้าถ ูกปร ับถ มเพื่อ

ส ร ้าง โครง ก าร บ้าน จดั ส รร  

แ ล ะยา่น พาณิชย์กร ร ม   

- เส ้นทาง คมน ามคมขยาย

ก ีดขวาง ทางน  ้า 

- พื นที่ร ับน  ้าขน าด เลก็ 

- บ้าน จัดส ร ร ใหมแ่ ล ะ

ยา่น พาณิชยก์ รร ม

อยูบ่น ถน น ส ายหลกั

ที่ก ีดขวาง ทาง ะบาย

น  ้าธร ร มชาต ิ

- เก ิดขึ นทั่วทุก พื น ที่พื น ที่

เก ษตร กร ร ม พื น ที่ชุ่ม

น  ้า แ ล ะแหล ่งน  ้า

บร ิเวณทีร่ าบ  ซ่ึงท้า

หน ้าที่รับน  ้าหล าก แล ะ

ร ะบายน ้าออก ต าม

เส ้นทางร ะบายน ้า

ธร ร มชาต ิ

- พื นที่ล าด เชิงเขาน อก เขต

ชล ปร ะทาน ขาด แ หลง่ เก ็บน  ้า

ส ้าร อง แล ะไม่มีล้าน ้าไหล ผ่าน   

- อ่าง เก ็บน  ้าขนาดเลก็  ส ภาพ

ร ก ร ้าง ต ื น เขนิ  ปร ิมาณน  ้าไม่

เพยีงพอต ่อก ารเก ษต ร แล ะ

ก าร อุปโภคบริโภคใน ชุมชน ที่

เก ิดขึ นให ม่บนทีล่ าด เชิงเขา 

- พื นที่น อกเขตชล ปร ะทาน

ส ามาร ถ ใช้น ้าจากล ้าห้วย

ธร ร มชาต ิ ได ้บา้งในฤ ด ูแล ้ง 

- พื นที่เก ษต ร ขนาด ให ญ่ใน

เขตชล ปร ะทาน แต ่อยู่

ปล ายคล องส ่งน  ้า แล ะไม่มี

แ หล ่งเก ็บน  ้าร ะด ับไร ่นา   

- พื นที่ปลกู ขา้วนาปร ัง

ขนาด ให ญ่ ตล อด ทั ง ปี  

ใช้น ้าที่จัด สร ร ผ่าน

คลองชลปร ะทานส าย

หล ัก ซ่ึง มีปัญหาในช่วง

ปีที่มีฝน ต กน ้อย 

- แ หล ่งกกั เก ็บน  ้าส ้าร อง

มีน้อย   

- พื นทีแ่ รก ที่ได ้รับน  ้าจาก

คลองสง่ น  ้าส ายหล ัก 

- มีแห ล ่งกกั เก ็บน  ้าส ้าร อง

ขนาด ให ญ่สามารถ ใช้เพ่ือ

ก าร เพาะปล ูก ขา้วน าปร ัง

ได ้ตล อด ทั งป ี

- ขาด แ คลนน  ้าบาง ช่วง เวล า

ใน ปีที่มีฝน ตก น ้อย 

1. แ ผน ก าร ทร ัพยากร ป่าไม้ในพื น ที่อ้าเภอสนั ทร าย 

แผ นการ บ ร ิหาร จัดการร ่วมกันเ พือ่ แก้ไขป ัญหาด้านการ ใช้ท ร ัพยากร ป ่าไม ้จนเ กินค วามสามาร ถในการ ท ดแท น  

ซึ่งเ ป ็นป ัจจัยส้าค ัญท ี่ส่งผลตอ่ ภาวะน ้าท ่วมและภาวะแห้งแล้งในพื นท ี่อ ้าเภ อ สันท ร าย 

1) จัด ท้าแ น วเขต ป้องก ันก าร บกุ รกุ พื นที่ป่า 

2) ก ้าหนด ก ิจก รร มเพื่อก าร อน ุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู ดแู ล

ร ัก ษาพื นทีป่่าต ้นน  ้า 

3 ) จัด ต ั ง กล ุ่มอน ุรกั ษ์แล ะฟื้น ฟูปา่ตน้ น  ้า 

2. แ ผน พัฒน าร ะบบร ะบายน ้าธร ร มชาต ิ

1) ปร ับปรงุ ล ้าน  ้า บร ิเวณจุด เส ี่ยง ที่ไหล ผ่าน

ชุมชน หร ือพื นที่เก ษตร กร ร ม        

2) แ น วปอ้งก ันก าร รกุ ล  ้าพื นที่ริมน  ้า        
3 . แ ผน ก าร พัฒน าร ะบบร ะบายน ้าด ้านโครงส ร ้าง 

1) ปร ับปรงุ ร ะบบร ะบายน ้าโคร งก าร บ้าน จดั สร ร        
2) ขยายหร ือเพิ่มจ้านวน ท่อล อด ของ เส ้นทาง

คมน าคมที่ก ีดขวาง ทางร ะบายน ้า        

4. แ ผน ก าร ปร ับปรงุ อ่าง เกบ็น  ้า        

5 . แ ผน ก าร พัฒน าแ หลง่ น  ้าอุปโภคบริโภค        
6. แ ผน พัฒน าร ะบบเหมอืง ฝายแล ะแ หล ่งเก ็บน  ้าธรร มชาต ิ 

1) พัฒน าเหมอืง ฝายด ั งเด ิม        
2) ขยายบอ่น  ้าท้ายล ้าเหมอืง        
3 ) ขยายแล ะฟื้น ฟูระบบน ิเวศแหล ่งชุ่มน  ้า        

7. แ ผน ก าร พัฒน าร ะบบผล ิตภาคเกษต ร 

1) ส ่งเสร ิมร ะบบผลติ แ บบวน เก ษต ร        

2) ปร ับร ะบบผลติ ไม้ผล น อก เขตชลปร ะทาน        

3 ) ปร ับร ะบบผลติ พชื (ไม้ดอก ) ใน เขตชล ปร ะทาน        

4) ปร ับร ะบบผลติ พชื (พชืผัก ) ใน เขตชล ปร ะทาน        

หมายเหตุ   แผนบริหารจัด การหล ัก   แผนบริหารจัด การรอง 
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ภาพที่ 9 แผนการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการในเขตพื้นท่ีอ าเภอสันทราย 
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การกระจายพันธุ์และการติดผลของต้นไม้ในแปลงศกึษาป่าถาวร มหาวทิยาราชภัฏเชียงราย 

Distributions and fruit productivities of some trees in CRRU’s forest permanent plot 

จุฑามาศ ช าหา1, นิตยา สวัสดี1, สุทธิ มลทิอง2 และ สมบูรณ์  ค าเตจา1* 

Jutamart Chamha1, Nittaya Sawutdee1, Sutti Malithong2 and Somboon  Kamtaeja1* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาการกระจายพันธ์ุและการติดผลของต้นไม้ในพื้นท่ีป่าปกปักพันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 2560 โดยการเก็บข้อมูลการติดผลและข้อมูลการกระจายของ

ตน้ไม้ (GBH > 15 ซม.) ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ ของพืช 6 ชนิด จ านวน 533 ตน้ ได้แก่ เหมอืด จ านวน 309 ตน้ กอม 

จ านวน 100 ต้น ตองเต๊า จ านวน 67 ต้น หมีเหม็น จ านวน 26 ต้น มะหาด จ านวน 18 ต้น และหว้า จ านวน 13 ต้น 

พบว่า กอม และตองเต๊า มีอัตราการติดผลของต้นไม้สูงมาก ท่ี 95% และ ตองเต๊า 89.6% ของจ านวนต้นท่ีพบ

ตามล าดับ และอัตราการตดิผลน้อยกวา่ 35% ของจ านวนตน้ท่ีพบ ได้แก่ หมเีหม็น (34.6%) หวา้ใหญ่ (23.1%) มะหาด 

(22.2%) และเหมือด (15.5%) ตามล าดับ และจากข้อมูลความหนาแน่นและการกระจายตัวของต้นไม้ท้ัง 6 ชนิด พบ

ต้นไม้ชนิดเด่นของพื้นท่ี 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.) และต้นไม้ท่ีเป็นพบนอ้ย ได้แก่ หมีเหม็น (0.5 x 10-3 ต้น/ตร.ม.) มะหาด (0.4 x 10-3 ต้น/ตร.ม.) 

และหวา้ (0.3 x 10-3 ตน้/ตร.ม.)  

ค าส าคัญ:  อัตราการตดิผล, การกระจาย, ความหนาแนน่ของตน้ไม้, ป่าเบญจพรรณ  

  

                                                           
1 สาขาชีววิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57100 
2 สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57100 
2 Biology, Faculty of Education, Chiangrai Rajabhat University, Chiangrai Province57100  
2 The institute of Biodiversity and Environment for local and asean development, Chiangrai Rajabhat University, Chiangrai Province 57100 
* Corresponding author e-mail: sbkamtaeja@gmail.com 



 
 

Proceedings  
577 

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 
 

บทน า 

การออกผลของพันธ์ุไม้ป่าผลัดใบได้รับอิทธิพลจากปัจจัยจ ากัดทางสิ่งแวดล้อมหลายประการ [1, 2] เช่น 

ความชื้นในดนิ ปริมาณน้ าฝน อุณหภูม ิแสง ความสูงจากระดับน้ าทะเล ธาตุอาหารในดนิ และรูปแบบการสืบพันธ์ุของ

ต้นไม้แต่ละชนิด เป็นต้น ท าให้ต้นไม้แต่ละชนิดหรือต้นไม้ชนิดเดียวกันซึ่งขึ้นในสิ่งแวดล้อมท่ีต่างกัน มีชีพลักษณ์ท่ี

แตกตา่งกันออกไป หรือพชืชนิดเดียวกันแต่กระจายอยู่ต่างพืน้ท่ีมักมีผลผลิตไมเ่ท่ากัน เช่น พืชชนิดเดียวกันท่ีขึ้นหากอยู่

ต่างทวีปก็มีปริมาณผลไม่เท่ากัน หรือแม้กระท่ังพืชชนิดเดียวกันแต่หากขึ้นในป่าต่างกันก็มักจะมีปริมาณผลไม่เท่ากัน 

[3] การศึกษาปริมาณการติดผลของต้นไม้สามารถให้ข้อมูลส าคัญในการเรียนรู้การท างานของระบบนิเวศป่าผลัดใบ 

ท าให้สามารถคาดคะเนระยะเวลาการกระจายเมล็ดและการสืบพันธ์ุของต้นไม้  ระยะเวลาการสุกของผล  

การเปลี่ยนแปลงลักษณะของพื้นท่ีในแต่ละฤดูกาล การติดผลของต้นไม้บางชนิดมีความส าคัญต่อความหลากหลาย

ของนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในป่า การติดผลมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นตัวของป่าเขตร้อน โดยเฉพาะข้อมูล

ชนิดพันธ์ุไมม้ท่ีีติดผลมากและติดผลเป็นระยะเวลานาน สามารถน าไปใชใ้นการคัดเลอืกเมล็ดพันธ์ุไมแ้ละการเก็บเมล็ด

พันธ์ุเพื่อการฟ้ืนฟูป่า [1, 4] การศึกษาชพีลักษณ์ของพชืในป่าผลัดใบส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการเก็บข้อมูลในระดับ

ชนิดของพืชท่ีศึกษา โดยการสุ่มต้นไม้ท่ีเป็นตัวแทนของแต่ละชนิดท่ีก าลังศึกษา ท าให้ต้นไม้ในพื้นท่ีศึกษาหลายต้นไม้

ได้รับการประเมินชีพลักษณ์ [4, 5] โดยเฉพาะต้นไม้บางต้นท่ีไม่มีการออกดอกออกผลในช่วงท่ีท าการศึกษา และขาด

ข้อมูลในเชงิปริมาณของการติดตามชพีลักษณ์ของตน้ไม้ [2] 

งานวิจัยนี้ใช้วิธีการติดตามเก็บข้อมูลการติดผลของต้นไม้เป็นรายต้น ต้นไม้แต่ละต้นถูกบันทึกข้อมูลเชิง

ปริมาณผลอย่างต่อเนื่อง และมีการเก็บข้อมูลการกระจายในพื้นท่ีศึกษาท้ังต้นท่ีติดผลและต้นท่ีไม่ติดผล งานวิจัยนี้

สามารถเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับการศึกษาชีพลักษณ์การติดผลของพันธ์ุไม้ป่าเขตร้อน เพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับ 

การประเมินผลิตของป่าและให้ข้อมูลท่ีส าคัญต่อการน าไปใช้เพื่อการอนุรักษ์และการฟื้นฟูป่าในอนาคต  สามารถใช้

ตดิตามการเปลี่ยนแปลงของป่าได้ในอนาคต และการคาดเดาการเปลี่ยนแปลงของป่าท่ีแม่นย าขึน้ในอนาคต นอกจากนี้

ผลการศึกษานีจ้ะเป็นประโยชนใ์นการฟ้ืนฟูป่าและการอนุรักษพ์ันธ์ุพืช  
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

พื้นท่ีศึกษา (study site): ป่าปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ความสูงจากระดับน้ าทะเล 400-450 เมตร พื้นท่ีมีลักษณะเป็นรูป

สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มีขนาดของพื้นท่ีโดยประมาณ 43,750 ตารางเมตร พิกัด UTM 47Q: 588250-588425 ม., 

2210525-2210775 ม. ลักษณะพื้นท่ีโดยท่ัวไป เป็นป่าเบญจพรรณผสมไผ่ พืชส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นของป่าระดับต่ าของ

ภาคเหนือของประเทศไทย มีพันธ์ุไม้หนุ่มและลูกไม้ค่อนข้างหนาแน่น ปัจจุบันพื้นท่ีนี้ใช้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่า

เขตร้อน และมีการเก็บข้อมูลความหลากหลายของพืชและสัตว์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลและติดตามการ

ฟื้นตัวของป่าระยะยาว  

ข้อมูลชนดิไม ้(fruiting species): งานวจิัยนี้บันทึกข้อมูลการกระจายตัว และข้อมูลเชงิปริมาณการตดิผลของต้นไม้ 

6 ชนิด ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 2560 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงฤดูฝน ได้แก่ เหมือด (Aporosa villosa 

(Wall. ex Lindl.) Baill.) กอม (Microcos paniculata L.) ตองเต๊า (Mallotus barbatus Mull.Arg.) หมีเหม็น (Litsea glutinosa 

(Lour.) C.B.Rob.) มะหาด (Artocarpus lacucha Roxb.) และหว้า (Syzygium cumini (L.) Skeels) ต้นไม้เหล่านี้เป็นชนิดพันธ์ุ

เด่นท่ีพบในพื้นท่ีและเป็นพันธ์ุพืชอาหารท่ีส าคัญของนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กหลายชนิด โดยการติดตาม

ปริมาณการติดผลและต าแหน่งของต้นท่ีติดผล ติดแผ่นป้ายอะลูมิเนียมขนาด 1 x 5 ซม. ซึ่งบอกหมายเลขชนิด 3 หลัก 

ตามด้วยหมายเลขต้น 3 หลัก เช่น ต้นไม้ท่ีมีรหัส 404-001 หมายถึง เหมือดต้นท่ี 001 เป็นต้น บันทึกขนาดเส้นรอบวง

ระดับอก (GBH) ของตน้ไมท่ี้มีขนาดมากกวา่ 15 เซนตเิมตร บันทึกความสูง (เมตร) เส้นผ่านศูนยก์ลางทรงพุม่ (เมตร)  

เก็บข้อมูลปริมาณผลของพืชแต่ละต้น ทุก 2 สัปดาห์ การประเมินปริมาณผลของต้นไม ้จากปริมาณผลท่ีพบของ

ต้นไม้แต่ละต้น ใช้วิธีการประเมินเป็น 4 ระดับ ดังนี้ คะแนน 0 = ไม่มีการติดผล, คะแนน 1 = ติดผลประมาณ ร้อยละ  

1-30, คะแนน 2 = ตดิผลประมาณ ร้อยละ 31-60 และ คะแนน 3 = ตดิผลประมาณร้อยละ 60-100 ตน้ไมท่ี้ถูกวา่บันทึก

วา่มกีารตดิผลในการศกึษาคร้ังนี้มีคะแนนการติดผลตัง้แต ่2 ขึน้ไป หรือมปีริมาณการตดิผลร้อยละ 31 ขึน้ไป บันทึกข้อมูล

การกระจายตัวของพืชและต าแหน่งของต้นไม้แต่ละต้น ด้วยโทรศัพท์มือถือ iPhone 5 ใช้แอพพลิเคชั่น Handy GPS Lite 

บันทึกพกิัดของต้นไม้แต่ละต้นในระบบ UTM datum WGS84 และในแตล่ะคร้ังของการบันทึกค่าพกิัดจะต้องมคี่า accuracy 

ไม่เกิน ±5.0 เมตร น าข้อมูลท่ีบันทึกได้สร้างแผนท่ีการกระจายของพืช โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ QGIS 2.16.1 และ

เปรียบเทียบต าแหน่งการกระจายของตน้ไมแ้ตล่ะชนดิ 
 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาข้อมูลการติดผลของต้นไม้ในพื้นท่ีป่าปกปักพันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

จ านวน 6 ชนิด ซึ่งเป็นพืชชนดิเด่นของป่าปกปักพันธุกรรมพืช จ านวนตน้ของพืชท่ีศึกษาและติดตามการติดผลในครัง้นี้

จ านวน ท้ังสิ้น 533 ต้น พืชชนิดเด่นท่ีพบในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เหมือด จ านวน 309 ต้น กอม จ านวน 100 ต้น และ

ตองเตา๊ จ านวน 67 ต้น (ตารางที่ 1) 

การศึกษาคร้ังนี้พบว่าต้นไม้ท่ีส ารวจมีอัตราการติดผลค่อนข้างต่ า (ตารางท่ี 1) โดยอัตราการติดผลเฉลี่ยท้ัง  

6 ชนิด อยู่ท่ี 46.4% และต้นไม้ส่วนใหญ่มีการติดผลไม่ถึง 35% ได้แก่ หมีเหม็น (34.6%) หว้าใหญ่ (23.1%) มะหาด 

(22.2%) และเหมอืด (15.5%) และตน้ไม้ท่ีมีอัตราการตดิผลสูงมาก ได้แก่ กอม (95%) และตองเตา๊ (89.6%)  
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ภาพที่ 1 ร้อยละของต้นท่ีตดิผล (สีทึบ) และร้อยละของต้นท่ีไมต่ดิผล (สีขาว) ของตน้ไม้ท่ีส ารวจในพืน้ท่ีศึกษา 

ตารางที่ 1 ร้อยละการติดผลของพชืในป่าปกปักพันธุกรรมพชืฯ 

ชื่อสามัญ เส้นรอบวง 

(เมตร) 

ความสูง 

(เมตร) 

ทรงพุม่ 

(เมตร) 

จ านวนตน้

ท้ังหมด 

ร้อยละ 

การตดิผล 

เหมอืด 0.39 6.3 4.3 309 15.5 

กอม 0.31 8.0 2.1 100 95.0 

ตองเตา๊ 0.21 3.3 2.8 67 89.6 

หมเีหม็น 0.51 6.8 4.1 26 34.6 

มะหาด 0.74 8.6 6.6 18 22.2 

หวา้ 0.29 2.6 2.2 13 23.1 
 

การกระจายตัวของพืช 

 การกระจายตัวของพืชในพืน้ท่ีสว่นใหญ่มกีารกระจายตัวท่ีแตกต่างกันในพชืแตล่ะชนิด ดังนี้ 

เหมือด พบจ านวนมากท่ีสุด 309 ต้น มีความหนาแน่นของการกระจายพันธ์ุ เท่ากับ 7.1 x 10-3 ต้น/ตร.ม.  

เป็นตน้ไมท่ี้พบกระจายท่ัวไปในพื้นท่ีศกึษา มร้ีอยละของตน้ท่ีติดผลนอ้ยท่ีสุด ความหนาแนน่ของการกระจายพันธ์ุของต้นท่ี

ติดผล เท่ากับ 1.0 x 10-3 ต้น/ตร.ม. ส่วนใหญ่ต้นเหมือดท่ีติดผลจะกระจายหนาแน่นบริเวณทิศตะวันออกของพื้นท่ีศึกษา 

(ภาพท่ี 2 ก)  

กอม พบจ านวนท้ังสิน้ 100 ตน้ มคีวามหนาแนน่ของการกระจายพันธ์ุ เท่ากับ 2.2 x 10-3 ตน้/ตร.ม. เป็นชนดิพันธ์ุ

ท่ีมีร้อยละของต้นท่ีติดผลมากท่ีสุด ความหนาแน่นของการกระจายพันธ์ุของต้นท่ีติดผล เท่ากับ 2.1 x 10-3 ต้น/ตร.ม.  

การกระจายของตน้กอมท่ีติดผลส่วนใหญ่พบหนาแนน่บริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นท่ีศึกษา 

(ภาพท่ี 2 ข)  

ตองเต๊า พบจ านวนท้ังสิ้น 67 ต้น มีความหนาแน่นของการกระจายพันธ์ุ เท่ากับ 1.5 x 10-3 ต้น/ตร.ม.  

และความหนาแนน่ของตน้ท่ีมีการติดผล เท่ากับ 1.4 x 10-3 ตน้/ตร.ม. ซึ่งมีการกระจายตัวหนาแนน่บริเวณทิศตะวันตก

เฉียงใตข้องพืน้ท่ีศึกษา (ภาพท่ี 2 ค)  

หมีเหม็น พบจ านวนท้ังสิ้น 26 ต้น มีความหนาแน่นของการกระจายพันธ์ุ เท่ากับ 0.5 x 10-3 ต้น/ตร.ม.  

พบกระจายตัวห่าง ๆ ท่ัวพื้นท่ีศึกษาและความหนาแนน่ของตน้ท่ีมีการติดผล เท่ากับ 0.2 x 10-3 ตน้/ตร.ม. การกระจาย

ตัวของตน้ท่ีติดผลส่วนใหญ่กระจายอยู่ทางตอนกลางของพื้นท่ี (ภาพท่ี 2 ง)  
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มะหาด พบจ านวนท้ังสิ้น 18 ต้น มีความหนาแน่นของการกระจายพันธ์ุ เท่ากับ 0.4 x 10-3 ต้น/ตร.ม. และ

ความหนาแน่นของต้นท่ีติดผล 0.08 x 10-3 ต้น/ตร.ม. ซึ่งส่วนใหญ่กระจายแบบกลุ่มอยู่บริเวณทิศตะวันตกของพื้นท่ี 

(ภาพท่ี 2 จ) 

หวา้ พบจ านวนท้ังสิ้น 13 ตน้ มีความหนาแนน่ของการกระจายพันธ์ุ เท่ากับ 0.3 x 10-3 ตน้/ตร.ม. พบการติด

ผลเพยีง 3 ต้น ความหนาแนน่ เท่ากับ 0.06 x 10-3 ตน้/ตร.ม. (ภาพท่ี 2 ฉ) 
 

    

          

     

ภาพที่ 1 แผนที่การกระจายของตน้ไม้ในพื้นท่ีศึกษา ท้ัง 6 ชนิด ( : ต าแหนง่ของต้นไมแ้ตล่ะชนิด,  

 : ต าแหนง่ของต้นท่ีติดผลของต้นไมแ้ตล่ะชนิด) 
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วิจารณ์และสรุปผล 
อัตราการตดิผลของพืชในป่าผลัดใบขึน้อยูก่ับหลายปัจจัยท้ังกายภาพและทางชวีภาพ [4] โครงสร้างของดอกและ

กระบวนการปฏิสนธิของต้นไม้อาจมีผลต่ออัตราการติดผลของพันธ์ุไม้เอง [6] ต้นไม้ท่ีมีการแยกต้นแยกเพศ เช่น เหมือด 

หมีเหม็น และตองเต๊า มีดอกเพศผู้และต้นเพศเมียอยู่คนละต้น ท าให้บางต้นท่ีปรากฏในพื้นท่ีไม่มีผล (ต้นท่ีมีดอกเพศผู้) 

ต้นไม้กลุ่มนี้จ าเป็นต้องใช้ตัวกลางช่วยในการกระจายละอองเรณูจากต้นเพศผู้ไปยังต้นท่ีมีดอกเพศเมีย เช่น ลม น้ าฝน 

แมลง นก เป็นต้น [7] ซึ่งมีผลต่ออัตราการติดผลของต้นไม้ชนิดนั้นๆ และท าให้โอกาสการปฏิสนธิของการปฏิสนธิระหวา่ง

ต้นท่ีอยู่ไกลกันมีลดลง ซึ่งท าให้ร้อยละการติดผลของหมีเหม็น (34.6%) และเหมือด (15.5%) น้อยเมื่อเทียบกับต้นไม้ 

ชนิดอื่น อย่างไรก็ดีการศึกษาคร้ังนี้พบว่า ตองเต๊า ซึ่งมีดอกแยกเพศแยกต้นเช่นกันพบการตดิผลถึง 89.6% ต้นตองเต๊าท่ี

พบท้ังหมด ซึ่งหากเปรียบเทียบกับต้นไม้บางชนิดมดีอกแยกช่อบนต้นเดียวกัน เช่น มะหาด ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่

บนต้นเดียวกัน และต้นไม้ท่ีมีดอกสมบูรณ์เพศ ได้แก่ หว้า และกอม ต้นไม้กลุ่มนี้มีโอกาสของการติดผลมากกว่า  

เพราะการปฏิสนธิสามารถเกิดขึ้นบนต้นเดียวกันหรือสามารถเกิดขึ้นได้ภายในดอกเดียวกัน ท าให้ร้อยละของการติดผล

ของตน้ไมใ้นกลุ่มนี้เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในพชืท่ีมีดอกสมบูรณ์เพศท่ีพบในการศกึษาคร้ังนี้ ได้แก่ กอม (95.0%)  

การกระจายพันธ์ุของต้นไม้แต่ละชนิดมีความจ าเพาะต่อลักษณะของพื้นท่ี โดยมีปัจจัยทางชีวภาพและ

กายภาพ เช่น ปริมาณแสงแดด ความชื้น อุณหภูมิของดิน และธาตุอาหาร เป็นตัวก าหนดการกระจายพันธ์ุของต้นไม้

แตล่ะชนิด [8] และความหนาแนน่ของตน้ไม้มผีลท าให้ผลผลติขัน้ต้นของป่าลดลง ตน้ไม้บางชนิดท่ีมีขนาดใหญ่เกินไปจะ

บดบังแสง ท าให้ปริมาณแสงท่ีต้นไมข้นาดเล็กกว่าได้รับนอ้ยลง และมีผลตอ่ผลผลิตขั้นตน้ของพชืโดยตรง [9] พื้นท่ีดา้น

ตะวันตกของพื้นท่ีเป็นบริเวณท่ีไม้ไผ่ขึ้นหนาแน่นบดบังแสงท่ีจะส่องลงมายังป่า ซึ่งอาจส่งผลต่อปริมาณการติดผลของ

ต้นบางชนิดท่ีเป็นพืชท่ีต้องการแสงมาก ท าให้พืชบางชนิดท่ีอยู่บริเวณนี้มีปริมาณการติดผลน้อยลง เช่น เหมือด และ

ตองเต๊า และมักพบว่าเหมือดและตองเต๊ากระจายตัวมากบริเวณด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ของพื้นท่ีซึ่งเป็นบริเวณท่ี

โล่ง มีต้นไม้ชนิดอื่นขึ้นแข่งขันไม่มากท าให้ต้นไม้ท้ังสองชนิดได้รับปริมาณแสงท่ีเต็มท่ี ซึ่งต่างจากต้นไม้บางชนิด เช่น 

กอม หมเีหม็น หวา้ และมะหาด ซึ่งเป็นพืชกึ่งดบิแลง้ มักพบบริเวณท่ีช้ืน สามารถเจรญิแข่งขันกับต้นไม้อื่นได้ด ีไมก้ลุ่ม

นี้มักมีล าตน้ท่ีคอ่นข้างสูง ท าให้สามารถแทงเรือนยอดขึน้ไปรับแสงได้ดี และแมก้ระท่ังพื้นท่ีท่ีเป็นไผ่มักมีพันธ์ุไม้เหล่านี้

ขึน้ปะปนอยู่และสามารถให้ผลได้  

ความชื้นและปริมาณธาตุอาหารในดินมีผลต่อการติดผลของต้นไม้และการกระจายตัวของต้นไม้ในป่าผลัดใบ  

[8, 10] ยกตัวอย่างเช่น Wang et al. (2012) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความชื้นในดินและการกระจายตัวของพืช 

5 ชนดิ พบวา่ ข้าวโพด (Zea mays) มปีระมาณความชื้นในดินสูงท่ีสุด Andropogon sp. และ Artemisia scoparia มักขึน้ในใน

บริเวณท่ีมีความชื้นในดินปานกลาง ในขณะท่ี Spiraea pubescens และ Robinia pseudoacacia มักขึ้นในในบริเวณท่ีมี

ความชื้นในดินนอ้ย จากการศกึษาตร้ังนี้พบว่าบริเวณตอนกลางและด้านทิศตะวันตกของพื้นท่ีศกึษาเป็นบริเวณท่ีลุ่มและมี

น้ าขังในช่วงฝนตก โดยเฉพาะพื้นท่ีทางด้านทิศตะวันตกเป็นบริเวณท่ีอยู่ติดกับล าคลองสาธารณะ ท าให้บริเวณตอนกลาง

และด้านตะวันตกของพื้นท่ีมีความชื้นสูงกว่าบริเวณอื่น พบว่า หมีเหม็น หว้า และมะหาด สามารถเจริญเติบโตดีบริเวณนี้

และมีอัตราการติดผลมาก ตรงข้ามกับเหมือด ตองเต๊า และกอม ซึ่งเป็นพืชทนแล้ง ส่วยใหญ่พบบริเวณด้านทิศตะวันออก

และทิศใตข้องพื้นท่ีศึกษา ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมคีวามชื้นนอ้ยกวา่ โดยเฉพาะตองเตา๊ และกอม ที่มอีัตราการตดิผลมากกวา่ 85% 

ของจ านวนต้นท้ังหมดท่ีพบ พืชท้ังสองชนิดเป็นพันธ์ุไม้ท่ีทนแล้งได้ดี และมีอัตราการติดผลท่ีดี เหมาะส าหรับน าไปใช้เป็น

ไมเ้บิกน าในการฟื้นฟูป่า 
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สรุปผล 

การศกึษาการตดิผลของตน้ไมใ้นพื้นท่ีป่าปกปักพันธุกรรมพชืฯ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงราย ในพื้นท่ี 43,750 ตร.ม. 

ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 2560 โดยการเก็บข้อมูลการติดผลและข้อมูลการกระจายของต้นไม้ด้วยระบบ 

ภูมิสารสนเทศ ของพืช 6 ชนิด ท่ีมี GBH > 15 ซม. จ านวน 533 ต้น ได้แก่ เหมือด จ านวน 309 ต้น กอม จ านวน 100 ต้น  

ตองเต๊า จ านวน 67 ต้น หมีเหม็น จ านวน 26 ต้น มะหาด จ านวน 18 ต้น และหว้า จ านวน 13 ต้น ต้นไม้ท่ีส ารวจมีอัตราการ 

ติดผลโดยเฉลี่ยท้ัง 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%) ตามล าดับ ความหนาแน่นและการกระจายตัว

ของต้นไม้ท้ัง 6 ชนิดส่วนใหญ่มีการกระจายตัวแบบกลุ่ม และการกระจายตัวของต้นท่ีติดผลของพันธ์ุไม้แต่ละชนิดมีรูปแบบ 

ไม่แน่นอน ดังนี้ เหมือดมีความหนาแน่น 7.1 x 10-3 ต้น/ตร.ม. และความหนาแน่นของการของต้นเหมือดท่ีติดผล เท่ากับ  

1.0 x 10-3 ต้น/ตร.ม. ซึ่งส่วนใหญ่พบกระจายบริเวณทิศตะวันออกของพื้นท่ี กอมมีความหนาแน่น 2.2 x 10-3 ต้น/ตร.ม.  

และความหนาแน่นของต้นกอมท่ีตดิผล เท่ากับ 2.1 x 10-3 ต้น/ตร.ม. ซึ่งส่วนใหญ่พบหนาแน่นบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนอื

และตะวันตกเฉียงใตข้องพื้นท่ี ตองเตา๊มคีวามหนาแนน่ 1.5 x 10-3 ตน้/ตร.ม. และความหนาแนน่ของตน้ตองเตา๊ท่ีติดผล เท่ากับ 

1.4 x 10-3 ต้น/ตร.ม. ซึ่งพบมากบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นท่ี หมีเหม็นมีความหนาแน่น 0.5 x 10-3 ต้น/ตร.ม. และ 

ความหนาแน่นของต้นหมีเหม็นท่ีติดผล เท่ากับ 0.2 x 10-3 ต้น/ตร.ม. ซึ่งพบมากบริเวณตอนกลางของพื้นท่ี มะหาดมี 

ความหนาแน่น 0.4 x 10-3 ต้น/ตร.ม. และความหนาแน่นของต้นมะหาดท่ีติดผล เท่ากับ 0.08 x 10-3 ต้น/ตร.ม. ซึ่งพบมาก

บริเวณทิศตะวันตกของพื้นท่ี และหว้ามีความหนาแน่น 0.3 x 10-3 ต้น/ตร.ม. ความหนาแน่นของต้นหว้าท่ีติดผล เท่ากับ  

0.06 x 10-3 ตน้/ตร.ม. 
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คุณภาพน้ าในแม่น้ าโขง จังหวัดนครพนม 

Quality of water in Mekong River Nakhon Phanom province 

นันทวัน เอือ้วงศก์ูล1* 

Nunthawun Uawonggul1* 

บทคัดย่อ 

 จากการวเิคราะห์คุณภาพน้ าตัวอยา่งจากแม่น้ าโขง เขตจังหวัดนครพนม ท าการเก็บตัวอยา่งน้ าจ านวน 12 จุด

เก็บตัวอย่าง ระหว่างเดือนมีนาคม – ธันวาคม 2559 ท าการวิเคราะห์คุณภาพน้ า ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิน้ า 

ความโปร่งแสง pH ปริมาณออกซิเจนละลายน้ า ปริมาณแอมโมเนยี ปริมาณไนไตรท์ ความกระด้างและความเป็นดา่ง 

พบว่า อุณหภูมิอากาศในช่วง 16.0 – 33.0C อุณหภูมิน้ าในช่วง 22.9 – 30.4C ความโปร่งแสงในช่วง 2.0 – 81.0 

เซนติเมตร ค่า pH อยู่ระหว่าง 6.59 – 8.85 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ าในช่วง 3.5 – 10.0 mg/L ความกระด้างมีค่า

ระหว่าง 85.0 – 285.0 mg/L และค่าความเป็นด่างมีค่าระหว่าง 22.0 – 49.5 mg/L ไม่พบแอมโมเนียและไนไตรท์ 

รวมถึงไม่พบความแตกต่างทางสถิติระหว่างคุณภาพน้ าทุกค่าระหว่างจุดเก็บตัวอย่าง (p>0.05) แต่พบการ

เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิน้ า ความโปร่งแสง ค่า pH ปริมาณออกซิเจนละลายน้ า ความกระด้างและ

ความเป็นดา่งในฤดูกาลที่แตกตา่งกัน (p<0.05) ความโปร่งแสงในช่วงฤดูฝนมคี่าไม่เหมาะสมตอ่การด ารงชวีิตของสัตว์

น้ าเนื่องจากฝนท่ีตกท าให้มีการชะล้างดินบริเวณริมตลิ่งลงมาในแม่น้ า มีผลท าให้ปริมาณของแข็งแขวนลอยเพิ่มมากขึน้ 

นอกจากนี้ยังพบความแปรปรวนของความโปร่งแสงท่ีไม่เป็นไปตามธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมอิากาศและการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ าโขงอกีด้วย ดังนัน้จึงควรเฝ้าระวังเกี่ยวกับความโปร่งแสงของน้ าในแม่น้ าท่ี

มคี่าไมเ่หมาะสมตอ่การด ารงชีวิตของสัตวน์้ า 

ค าส าคัญ:  คุณภาพน้ า, แมน่้ าโขง, 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 
 

บทน า 

แม่น้ าโขงเป็นแม่น้ าขนาดใหญ่ ไหลผ่านพื้นท่ีประเทศต่าง ๆ ท้ังหมดหกประเทศ เรียกว่าประเทศอนุภูมิภาค 

ลุ่มน้ าโขง แม่น้ าโขงรวมถึงพื้นท่ีราบลุ่มแม่น้ าโขงมีความหลากลายทางชีวภาพ มีระบบนิเวศท่ีแตกต่างกันไปตาม

ฤดูกาลระหวา่งฤดูน้ าลดและฤดูน้ าหลาก ท าให้มีพืชพรรณไมน้้ ามากกว่า 65 ชนิด พันธ์ุปลามากกว่า 100 ชนิด ชุมชน

สองฝั่งแม่น้ าโขงเป็นชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตท่ีพึ่งพาแม่น้ าโขงเป็นหลัก คนกลุ่มนี้จะใช้ประโยชน์จากแม่น้ าโขงโดยตรงท้ัง 

ด้านอาหาร สมุนไพรและเศรษฐกิจ ได้แก่ การท าประมง การท าเกษตรริมโขง การเพาะเลี้ยงปลาในกระชังริมโขง  

การรับจ้างน านักท่องเท่ียวล่องแม่น้ าโขง ส าหรับคนในชุมชนริมแม่น้ าโขง แม่น้ าโขงไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งอาหารและ

แหล่งรายได้เท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งน้ าในการอุปโภค บริโภค แหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นพื้นท่ีทางสังคมเพื่อใช้ใน

กิจกรรมประเพณี พิธีการส าคัญต่าง ๆ [1, 2] ในปัจจุบันมีความเจริญเติบโตของสังคมแบบทุนนิยมริมฝั่งแม่น้ าโขง 

จนเกิดเป็นชุมชนเมือง มีการใช้ประโยชน์จากแม่น้ าโขงทางเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นเพื่อผลิตอาหารให้เพียงพอต่อความ

ตอ้งการ มกีารสง่เสริมให้เกษตรกรในจังหวัดนครพนมเลีย้งปลาชนิดตา่ง ๆ ในกระชังตามริมฝั่งแม่น้ าโขง เชน่ ปลาโมง 

ปลาสวายโมง ปลานิล เป็นต้น [3, 4] ท าให้มีการใชส้ารเคมีอินทรีย์และอนนิทรีย์ในการเลีย้งปลาเพิ่มมากขึน้ มีการท า

ประมงโดยใช้เคร่ืองมือท าการประมงท่ีมีรูปแบบหลากหลาย มีประสิทธิภาพในการจับปลาได้จ านวนมากขึ้น การท า

ประมงท่ีผิดกฎหมายและการท าประมงโดยขาดจิตส านึก [5] ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ระบบนเิวศ การลดลงของความ

หลากชนิดและจ านวนปลา รวมท้ังการเสื่อมโทรมลงและการใชป้ระโยชนข์องแหล่งน้ า [6] ดังนัน้การติดตามตรวจสอบ

สภาพแหล่งน้ า นับว่ามีความส าคัญในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าเพื่อทราบถึงสถานภาพของแหล่งน้ าในปัจจุบัน ปัญหา

หรือแนวโน้มของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต อันจะน าไปสู่การสร้างแนวทางปฏิบัติในการจัดการน้ า  การแก้ไขและ

ป้องกันผลกระทบท่ีเกิดจากมลพิษในแหล่งน้ านัน้ได้ทันท่วงที [7] 

ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาคุณภาพน้ าในแม่น้ าโขง เขตจังหวัดนครพนม โดยมุ่งเน้น  

การตรวจสอบคุณภาพน้ าที่ส่งผลตอ่การด ารงชีวิตของสัตวน์้ า ได้แก่ อุณหภูมนิ้ า ความโปร่งแสง pH ปริมาณออกซิเจน

ละลายน้ า (DO) ปริมาณแอมโมเนยี ปริมาณไนไตรท์ ความกระดา้งและความเป็นดา่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพ

น้ าในแม่น้ าโขง เขตจังหวัดนครพนม ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้เกิดประสิทธิภาพ
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ประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด อันจะน ามาซึ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า รวมถึงการ

ใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรน้ าอย่างย่ังยนืต่อไป 

วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาคุณภาพน้ าในแม่น้ าโขง เขตจังหวัดนครพนม ท่ีสง่ผลตอ่การด ารงชีวิตของสัตวน์้ า 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การเก็บตัวอย่างน้ า 

ท าการเก็บตัวอย่างน้ าจากแม่น้ าโขง เขตจังหวัดนครพนม จากจุดเก็บตัวอย่างน้ า จ านวน 12 จุด (ภาพท่ี 1) 

ได้แก่ จุดเก็บตัวอย่างน้ าท่ี 1 บ้านหัวหาด จุดเก็บตัวอย่างน้ าท่ี 2 บ้านแพง จุดเก็บตัวอย่างน้ าท่ี 3 บ้านท่าลาด จุดเก็บ

ตัวอย่างน้ าท่ี 4 บ้านปากห้วยม่วง จุดเก็บตัวอย่างน้ าท่ี 5 บ้านไชยบุรี จุดเก็บตัวอย่างน้ าท่ี 6 บ้านท่าควาย จุดเก็บ

ตัวอยา่งน้ าท่ี 7 กลางเมืองนครพนม จุดเก็บตัวอยา่งน้ าท่ี 8 บ้านหนองจันทร์ จุดเก็บตัวอยา่งน้ าท่ี 9 บ้านหนาด จุดเก็บ

ตัวอย่างน้ าท่ี 10 บ้านนาทาม จุดเก็บตัวอย่างน้ าท่ี 11 บ้านหัวบึงท่าและจุดเก็บตัวอย่างน้ าท่ี 12 บ้านน้ าก่ า ท าการเก็บ

ตัวอย่างในปี พ.ศ. 2559 ในฤดูร้อน (มีนาคม - พฤษภาคม), ฤดูฝน (มิถุนายน - สิงหาคม) และฤดูหนาว (กันยายน - 

ธันวาคม) โดยใช้เครื่องมือส าหรับเก็บตัวอย่างน้ าแนวตั้ง (Kemmerer Water Sampler) และท าการวัดค่าคุณภาพน้ า ณ 

จุดเก็บตัวอย่างน้ า ได้แก่ อุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิน้ าด้วยเทอร์โมมิเตอร์ ท าการวัด pH และปริมาณออกซิเจน

ละลายน้ า (DO) โดยใช้ multimeter (HACH HQ40D) ท าการวัดความโปร่งแสงโดยใช้ Secchi disc ท าการวัดปริมาณ

แอมโมเนยีและปริมาณไนไตรท์โดยใช ้NH3 test kit และ NO2
- test kit ตามล าดับ รวมถึงท าการวเิคราะห์คุณภาพน้ าใน

ห้องปฏบัิตกิาร ได้แก่ ความกระดา้งด้วยการไตเตรตกับสารละลายมาตรฐาน 0.01 M EDTA โดยใช ้Eriochrome black T 

เป็นอินดิเคเตอร์ ท าการไตเตรตจนกระทั่งถึงจุดยุต ิคือสารละลายเปลี่ยนจากสีม่วงแดงเป็นสนี้ าเงนิ จากนั้นน าปริมาตร

ของสารละลายมาตรฐาน 0.01 M EDTA ท่ีใช้มาค านวณหาความกระด้างในน้ าตัวอย่าง และท าการวัดความเป็นด่าง

ด้วยการไตเตรตกับสารละลายมาตรฐาน 0.02 N H2SO4 โดยใช ้phenolphthalein และ methyl orange เป็นอินดิเคเตอร์ 

ท าการไตเตรต 2 ขั้น คือ ไตเตรตกับสารละลายมาตรฐาน 0.02 N H2SO4 โดยใช้ phenolphthalein เป็นอินดิเคเตอร์

จนกระท่ังถึงจุดยุติ คือสารละลายเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นไม่มสีีจากนั้นเตมิ methyl orange ลงในในน้ าตัวอย่างท่ีผ่านการ

ไตเตรตข้างต้นแล้วไตเตรตต่อ จนกระท่ังถึงจุดยุต ิคือสารละลายเปลี่ยนจากสีเหลอืงเป็นสีส้ม จากนั้นน าปริมาตรของ

สารละลายมาตรฐาน 0.02 N H2SO4 ท่ีใชม้าค านวณหาความเป็นดา่งในน้ าตัวอย่าง 
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ภาพที่ 1 จุดเก็บตัวอยา่งน้ าในแมน่้ าโขง เขตจังหวดันครพนม 

การวิเคราะห์ทางสถิติ 

 น าข้อมูลท่ีได้มาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธี One Way ANOVA จากนั้น

ทดสอบความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยด้วยวธีิของ Scheffé มคี่าระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใชโ้ปรแกรม SPSS version 23.0 
 

ผลการศึกษา 

 จากการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน้ าตัวอยา่งจากแม่น้ าโขง เขตจังหวัดนครพนม จากจุดเก็บตัวอย่างท้ังหมด 12 

จุดเก็บ ระหวา่งเดอืนมนีาคม - ธันวาคม 2559 ได้ผลแสดงในตารางท่ี 1 - 9 จากตาราง พบวา่ อุณหภูมิอากาศในฤดูร้อน 

ฤดูฝนและฤดูหนาวอยูใ่นชว่ง 22.0 - 31.0, 26.0 - 33.0 และ 16.0 - 30.0C ตามล าดับ เมื่อพจิารณาตามจุดเก็บตัวอย่าง

พบว่า จุดเก็บตัวอย่างน้ าท่ี 1 มีอุณหภูมิอากาศในฤดูร้อน ฤดูฝนและฤดูหนาวเฉลี่ยเท่ากับ 28.0±1.0, 27.3±1.3 และ 

26.8±2.9C ตามล าดับ จุดเก็บตัวอย่างน้ าที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.5±2.9, 27.2±1.0 และ 27.1±2.8C ตามล าดับ จุด

เก็บตัวอย่างน้ าท่ี 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.3±1.0, 27.5±1.5 และ 26.8±2.2C ตามล าดับ จุดเก็บตัวอย่างน้ าท่ี 4 มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 28.3±1.0, 27.7±1.5 และ 27.1±2.8C ตามล าดับ จุดเก็บตัวอย่างน้ าที่ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.7±1.0, 29.0±3.6 

และ 23.1±6.3C ตามล าดับ จุดเก็บตัวอย่างน้ าที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.0±1.0, 28.2±1.4 และ 25.4±2.9C ตามล าดับ 

จุดเก็บตัวอย่างน้ าท่ี 7 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.2±1.0, 27.7±1.0 และ 25.1±3.5C ตามล าดับ จุดเก็บตัวอย่างน้ าท่ี 8 มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.5±1.0, 27.5±0.9 และ 25.3±3.3C ตามล าดับ จุดเก็บตัวอย่างน้ าท่ี 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.5±1.0, 

29.0±2.6 และ 25.0±2.2C ตามล าดับ จุดเก็บตัวอย่างน้ าท่ี 10 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.4±1.0, 28.3±3.2 และ 25.9±2.8C 
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ตามล าดับ จุดเก็บตัวอยา่งน้ าท่ี 11 มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.6±1.0, 28.2±1.8 และ 26.6±3.0C ตามล าดับ จุดเก็บตัวอยา่งน้ า

ท่ี 12 มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.7±1.0, 28.2±2.0 และ 25.8±2.6C ตามล าดับ ส าหรับอุณหภูมนิ้ าในฤดูร้อน อยูใ่นชว่ง 25.9 – 

29.8 C เมื่อพิจารณาตามจุดเก็บตัวอย่างพบว่า จุดเก็บตัวอย่างน้ าท่ี 1 - 12 มีอุณหภูมิน้ าในฤดูร้อนเฉลี่ยเท่ากับ 

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 ตามล าดับ อุณหภูมิน้ าในฤดูฝนอยู่ในช่วง 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 ตามล าดับ และอุณหภูมิน้ าในฤดูหนาว อยู่ในช่วง 22.6 – 29.6C เมื่อพิจารณาตามจุดเก็บ

ตัวอย่างพบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 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 ตามล าดับ 

 ความโปร่งแสงในฤดูร้อน ฤดูฝนและฤดูหนาวของจุดเก็บตัวอย่างน้ าที่ 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 ตามล าดับ จุดเก็บตัวอย่างน้ าท่ี 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 าดับ จุดเก็บตัวอย่างน้ าท่ี 3 มีค่าในช่วง 22.0 – 81.0, 3.8 – 23.8 และ 8.5 – 26.5 cm มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

53.3±29.7, 15.5±10.4 และ 16.2±7.5 cm ตามล าดับ จุดเก็บตัวอย่างน้ าท่ี 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 ตามล าดับ จุดเก็บตัวอย่างน้ าท่ี 5 มี

ค่าในช่วง 19.5 – 67.5, 13.0 – 29.5 และ 14.0 – 30.3 cm มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 53.3±29.4, 21.7±8.3 และ 21.0±6.8 cm 

ตามล าดับ จุดเก็บตัวอย่างน้ าท่ี 6 มีค่าในช่วง 20.5 – 77.0, 2.0 – 22.3 และ 7.5 – 22.5 cm มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

55.7±30.7, 13.3±10.3 และ 13.9±6.4 cm ตามล าดับ จุดเก็บตัวอย่างน้ าท่ี 7 มีค่าในช่วง 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 ตามล าดับ จุดเก็บตัวอย่างน้ าท่ี 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 าดับ จุดเก็บตัวอย่างน้ าท่ี 9 มีค่าในช่วง 27.8 – 79.5, 2.8 – 23.0 และ 12.8 – 24.8 cm มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

53.8±7.1, 13.8±10.2 และ 16.3±5.7 cm ตามล าดับ จุดเก็บตัวอยา่งน้ าท่ี 10 มคี่าในช่วง 61.0 – 73.0, 7.0 – 15.8 และ 

5.3 – 27.5 cm มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 66.8±6.0, 12.5±4.8 และ 15.1±9.2 cm ตามล าดับ จุดเก็บตัวอย่างน้ าท่ี 11 มีค่า

ในช่วง 57.5 – 81.0, 6.5 – 17.8 และ 4.0 – 27.0 cm มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 67.8±12.0, 13.2±5.9 และ 15.0±9.4 cm 

ตามล าดับ จุดเก็บตัวอย่างน้ าท่ี 12 มีค่าในช่วง 61.0 – 76.5, 6.3 – 19.3 และ 4.5 – 26.8 cm มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

267.0±8.3, 13.7±6.7 และ 14.8±9.9 cm ตามล าดับ 

ส าหรับค่า pH ในฤดูร้อน ฤดูฝนและฤดูหนาวอยู่ในช่วง 7.40 – 8.90, 6.90 – 8.10 และ 6.36 - 8.57 ตามล าดับ 

เมื่อพจิารณาตามจุดเก็บตัวอยา่งพบวา่ จุดเก็บตัวอยา่งน้ าท่ี 1 ม ีpH ในฤดูร้อน ฤดูฝนและฤดูหนาวเฉลี่ยเท่ากับ 8.12±0.68, 

7.67±0.45 และ 7.55±0.20 ตามล าดับ จุดเก็บตัวอย่างน้ าที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.92±0.20, 7.55±0.18 และ 7.74±0.33 

ตามล าดับ จุดเก็บตัวอยา่งน้ าท่ี 3 มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.87±0.12, 7.58±0.24 และ 7.81±0.33 ตามล าดับ จุดเก็บตัวอยา่งน้ าท่ี 

4 มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.88±0.10, 7.75±0.13 และ 7.65±0.64 ตามล าดับ จุดเก็บตัวอยา่งน้ าท่ี 5 มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.60±0.00, 

7.62±0.33 และ 7.78±0.25 ตามล าดับ จุดเก็บตัวอย่างน้ าที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.80±0.17, 7.73±0.20 และ 7.51±0.37 

ตามล าดับ จุดเก็บตัวอย่างน้ าท่ี 7 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.63±0.06, 7.53±0.20 และ 7.50±0.54 ตามล าดับ จุดเก็บตัวอย่างน้ า

ท่ี 8 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.72±0.03, 7.53±0.29 และ 7.46±0.60 ตามล าดับ จุดเก็บตัวอย่างน้ าท่ี 9 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

7.57±0.25, 7.43±0.20 และ 7.85±0.38 ตามล าดับ จุดเก็บตัวอย่างน้ าท่ี 10 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.07±0.23, 7.15±0.18 และ 

7.61±0.26 ตามล าดับ จุดเก็บตัวอยา่งน้ าท่ี 11 มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.83±0.03, 7.28±0.28 และ 7.52±0.62 ตามล าดับ จุดเก็บ



 
 

Proceedings  
589 

ตัวอย่างน้ าท่ี 12 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.00±0.26, 7.18±0.25 และ 7.56±0.53 ตามล าดับ ส่วนปริมาณออกซิเจนละลายน้ าใน

ฤดูร้อน อยูใ่นชว่ง 5.5 – 11.5 mg/L เมื่อพจิารณาตามจุดเก็บตัวอย่างพบว่า จุดเก็บตัวอยา่งน้ าท่ี 1 - 12 มีปริมาณออกซิเจน

ละลายน้ าในฤดู ร้อนเฉลี่ยเท่ากับ 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 าดับ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ าในฤดูฝนอยู่ในช่วง 3.5 – 8.0 mg/L เมื่อ

พิจารณาตามจุดเก็บตัวอย่างพบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 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 ตามล าดับ และปริมาณออกซิเจนละลายน้ าในฤดูหนาว 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 ตามล าดับ 

ความกระด้างในฤดูร้อน ฤดูฝนและฤดูหนาวของจุดเก็บตัวอย่างน้ าท่ี 1 มีค่าในช่วง 130.0 - 180.0, 125.0 - 

170.0 และ 95.0 - 220.0 mg/L มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 160.0±26.5, 153.3±24.7 และ 141.3±58.1 mg/L ตามล าดับ จุดเก็บ

ตัวอย่างน้ าท่ี 2 มีค่าในช่วง 155.0 - 195.0, 115.0 - 180.0 และ 85.0 - 135.0 mg/L มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 180.0±21.8, 

146.7±32.5 และ 110.0±22.0 mg/L ตามล าดับ จุดเก็บตัวอย่างน้ าท่ี 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 ตามล าดับ จุดเก็บตัวอย่างน้ าท่ี 4 

มีค่าในช่วง 150.0 - 230.0, 150.0 - 190.0 และ 85.0 - 210.0 mg/L มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 190.0±40.0, 166.7±20.8 และ 

131.3±55.7 mg/L ตามล าดับ จุดเก็บตัวอยา่งน้ าท่ี 5 มคี่าในชว่ง 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 ตามล าดับ จุดเก็บตัวอย่างน้ าที่ 6 มีค่าในช่วง 175.0 - 

210.0, 120.0 - 180.0 และ 100.0 - 175.0 mg/L มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 190.0±18.0, 148.3±30.1 และ 127.5±35.7 mg/L 

ตามล าดับ จุดเก็บตัวอย่างน้ าท่ี 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 ตามล าดับ จุดเก็บตัวอย่างน้ าที่ 8 มีค่าในช่วง 135.0 - 225.0, 100.0 - 

215.0 และ 90.0 - 205.0 cm มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 180.0±45.0, 146.7±60.5 และ 130.0±52.1 mg/L ตามล าดับ จุดเก็บ

ตัวอย่างน้ าท่ี 9 มีค่าในช่วง 165.0 - 230.0, 145.0 - 210.0 และ 90.0 - 140.0 mg/L มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 198.3±32.5, 

168.3±36.2 และ 113.8±22.9 mg/L ตามล าดับ จุดเก็บตัวอย่างน้ าที่ 10 มีค่าในช่วง 175.0 - 230.0, 125.0 - 190.0 และ 

85.0 – 150.0 mg/L มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 206.7±28.4, 151.7±34.0 และ 113.8±31.5 mg/L ตามล าดับ จุดเก็บตัวอย่างน้ าท่ี 11 

มีค่าในช่วง 170.0 - 245.0, 160.0 - 270.0 และ 90.0 - 225.0 mg/L มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 213.3±38.8, 228.3±59.7 และ 

143.8±66.0 mg/L ตามล าดับ จุดเก็บตัวอยา่งน้ าท่ี 12 มคี่าในชว่ง 145.0 - 230.0, 110.0 - 200.0 และ 90.0 - 180.0 mg/L 

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 193.3±43.7, 145.0±48.2 และ 126.3±44.2 mg/L ตามล าดับ 

ส่วนความเป็นด่างในฤดูร้อน อยู่ในช่วง 36.0 - 54.0 mg/L เมื่อพิจารณาตามจุดเก็บตัวอย่างพบว่า จุดเก็บ

ตัวอย่างน้ าท่ี 1 - 12 มีความเป็นด่างในฤดู ร้อนเฉลี่ยเท่ากับ 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 ตามล าดับ 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 าดับ 

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 ตามล าดับ ส าหรับปริมาณแอมโมเนียและปริมาณไนไตรท์ทุกจุดเก็บตัวอย่างและทุกคร้ังท่ีเก็บ

ตัวอยา่งไมพ่บแอมโมเนยีและไนไตรท์ โดยมปีริมาณแอมโมเนยีและปริมาณไนไตรท์เท่ากับ 0.0±0.0 mg/L  

 



 
 

Proceedings  
590 

ตารางที่ 1 อุณหภูมิอากาศ (C) จากการเก็บตัวอย่างน้ าในแม่น้ าโขง เขตจังหวัดนครพนม จากจุดเก็บตัวอย่างน้ า

จ านวน 12 จุด ระหว่างเดือนมีนาคม - ธันวาคม 2559 (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, Different letters indicate 

statistically significant differences (p<0.05)) 
จุดเก็บ

ตัวอย่างที ่

ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว 

ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 29.0±0.0 26.5±0.0 28.5±0.0 26.0±0.0 27.5±0.0 28.5±0.0 26.0±0.0 29.0±0.0 29.0±0.0 23.0±0.0 

2 31.0±0.0 26.5±0.0 28.0±0.0 26.0±0.0 27.5±0.0 28.0±0.0 28.0±0.0 29.0±0.0 28.5±0.0 23.0±0.0 

3 29.0±0.0 27.0±0.0 29.0±0.0 26.0±0.0 27.5±0.0 29.0±0.0 26.0±0.0 29.0±0.0 28.0±0.0 24.0±0.0 

4 28.5±0.0 27.0±0.0 29.5±0.0 26.0±0.0 28.0±0.0 29.0±0.0 28.0±0.0 29.5±0.0 28.0±0.0 23.0±0.0 

5 24.5±0.0 30.0±0.0 28.5±0.0 26.0±0.0 33.0±0.0 28.0±0.0 30.0±0.0 26.5±0.0 20.0±0.0 16.0±0.0 

6 23.0±0.0 28.0±0.0 27.0±0.0 26.5±0.0 29.0±0.0 28.0±0.0 28.0±0.0 27.5±0.0 24.0±0.0 22.0±0.0 

7 23.0±0.0 28.0±0.0 27.5±0.0 26.5±0.0 28.5±0.0 28.0±0.0 28.0±0.0 28.0±0.0 23.5±0.0 21.0±0.0 

8 22.0±0.0 29.5±0.0 28.0±0.0 26.5±0.0 28.0±0.0 28.0±0.0 28.0±0.0 28.0±0.0 23.5±0.0 21.5±0.0 

9 22.5±0.0 29.5±0.0 27.5±0.0 27.5±0.0 32.0±0.0 27.5±0.0 26.0±0.0 27.5±0.0 22.5±0.0 24.0±0.0 

10 29.2±0.3 29.0±0.0 27.0±0.0 26.0±0.0 32.0±0.0 27.0±0.0 28.5±0.0 26.0±0.0 27.0±0.0 22.0±0.0 

11 28.9±0.1 29.0±0.0 28.0±0.0 26.5±0.0 30.0±0.0 28.0±0.0 29.5±0.0 27.0±0.0 27.5±0.0 22.5±0.0 

12 29.2±0.1 29.0±0.0 28.0±0.0 27.0±0.0 30.5±0.0 27.0±0.0 28.0±0.0 26.0±0.0 27.0±0.0 22.0±0.0 

เฉล่ีย 26.0±3.4

c, d 

28.4±1.1 

a, b 

28.0±0.7

a, b, c 

26.3±0.4

b, c, d 

29.4±1.9

a 

28.0±0.6

a, b, c 

27.8±1.2

a, b, c 

27.7±1.2

a, b, c, d 

25.7±2.8

d 

22.0±2.0

e 

 

ตารางที่ 2 อุณหภูมิน้ า (C) จากการเก็บตัวอย่างน้ าในแม่น้ าโขง เขตจังหวัดนครพนม จากจุดเก็บตัวอย่างน้ าจ านวน 

12 จุด ระหว่างเดือนมีนาคม - ธันวาคม 2559 (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, Different letters indicate 

statistically significant differences (p<0.05)) 
จุดเก็บ

ตัวอย่างที ่

ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว 

ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 27.9±0.1 27.8±0.0 29.2±0.0 29.6±0.0 29.3±0.1 27.2±0.0 27.9±0.1 28.5±0.0 27.2±0.1 24.9±0.1 

2 28.2±0.0 27.7±0.0 29.0±0.0 30.4±0.1 29.4±0.1 27.1±0.0 27.9±0.1 28.4±0.1 27.0±0.1 25.0±0.1 

3 27.8±0.1 27.8±0.0 29.3±0.0 30.3±0.0 29.4±0.1 27.4±0.0 27.8±0.1 28.6±0.1 27.0±0.1 25.1±0.1 

4 27.9±0.1 27.7±0.0 29.4±0.0 30.4±0.1 29.4±0.0 27.1±0.0 27.9±0.1 28.5±0.0 27.0±0.0 25.2±0.1 

5 26.9±0.0 28.8±0.0 29.1±0.0 29.5±0.0 29.6±0.2 27.1±0.0 28.7±0.1 29.4±0.3 24.8±0.2 22.9±0.4 

6 27.6±0.0 28.9±0.1 29.6±0.0 30.4±0.0 29.3±0.0 27.6±0.0 28.4±0.0 28.6±0.1 27.0±0.2 25.3±0.1 

7 27.4±0.0 28.6±0.0 29.6±0.0 30.3±0.1 29.2±0.1 27.6±0.0 28.6±0.0 28.6±0.1 27.0±0.1 25.3±0.1 

8 27.5±0.0 28.7±0.1 29.6±0.0 30.3±0.1 29.2±0.1 27.7±0.0 28.4±0.0 28.7±0.0 26.9±0.2 25.1±0.1 

9 25.9±0.0 28.9±0.0 28.5±0.1 30.2±0.1 29.9±0.1 27.8±0.0 29.2±0.1 29.1±0.0 26.3±0.1 24.9±0.1 

10 28.7±0.1 29.0±0.0 29.8±0.0 29.3±0.0 30.1±0.2 27.9±0.0 28.7±0.0 29.0±0.1 27.2±0.0 25.2±0.1 

11 28.5±0.0 29.0±0.1 29.8±0.0 29.4±0.1 29.6±0.0 27.9±0.0 28.8±0.0 29.0±0.0 27.2±0.0 25.1±0.1 

12 28.4±0.1 28.9±0.0 29.8±0.0 29.3±0.0 29.7±0.1 27.9±0.0 28.5±0.1 28.9±0.0 27.1±0.0 25.1±0.1 

เฉล่ีย 27.5±0.7

c 

28.4±0.4

b 

29.3±0.3

a 

29.9±0.4

a 

29.4±0.2

a 

27.5±0.3

c 

28.4±0.4

b 

28.7±0.3

b 

26.7±0.6

d 

24.8±0.6

e 
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ตารางที่ 3 ความโปร่งแสง (cm) จากการเก็บตัวอย่างน้ าในแม่น้ าโขง เขตจังหวัดนครพนม จากจุดเก็บตัวอย่างน้ า

จ านวน 12 จุด ระหว่างเดือนมีนาคม - ธันวาคม 2559 (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, Different letters indicate 

statistically significant differences (p<0.05)) 
จุดเก็บ

ตัวอย่างที ่

ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว 

ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 71.0±5.7 52.5±0.7 13.5±2.1 20.8±1.1 18.8±0.4 3.3±1.1 14.5±0.7 13.8±0.4 10.0±0.0 18.5±0.7 

2 69.0±1.4 53.5±0.7 25.0±1.4 22.8±1.1 17.4±1.4 2.8±0.4 18.5±2.1 14.5±0.7 9.8±0.4 28.5±1.1 

3 81.0±2.8 57.0±1.4 22.0±1.4 23.8±0.4 18.8±0.4 3.8±0.4 15.3±1.1 14.5±0.0 8.5±0.7 26.5±2.1 

4 50.0±1.4 54.0±1.4 25.0±1.4 23.0±2.8 17.5±0.7 2.0±0.0 16.5±0.7 14.8±0.4 6.3±0.4 19.5±0.7 

5 67.5±2.1 73.0±0.0 19.5±0.7 22.5±2.1 29.5±12.0 13.0±4.2 20.5±0.7 19.0±0.0 14.0±0.0 30.3±0.4 

6 77.0±2.8 69.5±0.7 20.5±2.1 22.3±1.1 15.5±0.7 2.0±0.0 11.3±0.4 14.3±1.1 7.5±0.7 22.5±0.7 

7 71.5±2.1 74.5±2.1 35.8±1.1 26.3±1.8 14.8±0.4 2.0±0.0 13.0±0.0 15.5±0.7 7.0±0.0 27.3±1.1 

8 71.5±2.1 77.0±2.8 34.3±0.4 24.0±0.0 14.8±0.4 2.8±0.4 13.0±1.4 14.5±0.7 7.0±0.0 24.5±0.7 

9 67.8±2.5 79.5±2.1 27.8±0.4 23.0±0.7 15.5±2.1 2.8±0.4 12.8±0.4 13.8±0.4 13.8±0.4 24.8±0.4 

10 76.5±0.7 66.5±0.7 61.0±1.4 14.8±3.2 15.8±1.1 7.0±0.7 14.8±0.4 12.8±1.1 5.3±0.4 27.5±0.0 

11 81.0±1.4 65.0±1.4 57.5±0.7 15.3±1.8 17.8±1.8 6.5±0.7 14.5±2.1 14.3±0.4 4.0±0.0 27.0±0.0 

12 73.0±1.4 61.0±1.4 63.5±0.7 15.5±1.4 19.3±0.4 6.3±0.4 14.0±0.0 14.0±0.0 4.5±0.7 26.8±0.4 

เฉล่ีย 69.9±8.4

a 

67.2±9.8

a 

33.7±3.9   

b 

21.1±3.9  

c, d 

17.9±4.6   

c, d 

4.5±3.3  

f 

14.8±2.6 

d, e 

14.6±1.5 

d, e 

8.1±3.2 

e, f 

25.0±3.4

b, c 

 

ตารางที่ 4 ค่า pH จากการเก็บตัวอย่างน้ าในแม่น้ าโขง เขตจังหวัดนครพนม จากจุดเก็บตัวอย่างน้ าจ านวน 12 จุด 

ระหว่างเดือนมีนาคม - ธันวาคม 2559 (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, Different letters indicate statistically 

significant differences (p<0.05)) 
จุดเก็บ

ตัวอย่างที ่

ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว 

ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 8.00 

±0.00 

7.50 

±0.00 

8.85 

±0.07 

8.10 

±0.00 

7.65 

±0.07 

7.20 

±0.00 

7.30 

±0.00 

7.59 

±0.01 

7.65 

±0.19 

7.93 

±0.21 

2 7.80 

±0.14 

7.80 

±0.00 

8.15 

±0.21 

7.75 

±0.07 

7.40 

±0.00 

7.50 

±0.00 

7.30 

±0.00 

7.71 

±0.02 

7.86 

±0.04 

8.07 

±0.02 

3 7.80 

±0.00 

8.00 

±0.00 

7.80 

±0.00 

7.85 

±0.07 

7.50 

±0.00 

7.40 

±0.00 

7.35 

±0.07 

7.80 

±0.01 

7.95 

±0.02 

8.13 

±0.02 

4 7.85 

±0.07 

8.00 

±0.00 

7.80 

±0.00 

7.80 

±0.00 

7.60 

±0.00 

7.85 

±0.07 

6.72 

±0.05 

7.78 

±0.01 

7.94 

±0.01 

8.17 

±0.01 

5 7.60 

±0.00 

7.60 

±0.00 

7.60 

±0.00 

7.95 

±0.07 

7.25 

±0.07 

7.60 

±0.00 

7.63 

±0.01 

7.56 

±0.08 

7.80 

±0.15 

8.12 

±0.01 

6 7.70 

±0.00 

7.70 

±0.00 

8.00 

±0.00 

7.85 

±0.07 

7.45 

±0.07 

7.85 

±0.07 

6.98 

±0.01 

7.59 

±0.01 

7.61 

±0.18 

7.84 

±0.04 

7 7.60 

±0.00 

7.60 

±0.00 

7.70 

±0.00 

7.65 

±0.07 

7.30 

±0.14 

7.65 

±0.07 

6.71 

±0.01 

7.57 

±0.00 

7.84 

±0.04 

7.87 

±0.01 

8 7.70 

±0.00 

7.75 

±0.07 

7.70 

±0.00 

7.75 

±0.07 

7.20 

±0.00 

7.65 

±0.07 

6.59 

±0.11 

7.61 

±0.00 

7.94 

±0.04 

7.69 

±0.18 

9 7.40 

±0.00 

7.45 

±0.07 

7.85 

±0.07 

7.55 

±0.07 

7.20 

±0.00 

7.55±0.0

7 

7.45 

±0.16 

7.70 

±0.00 

7.70 

±0.02 

8.55 

±0.03 
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ตารางที่ 4 ค่า pH จากการเก็บตัวอย่างน้ าในแม่น้ าโขง เขตจังหวัดนครพนม จากจุดเก็บตัวอย่างน้ าจ านวน 12 จุด 

ระหว่างเดือนมีนาคม - ธันวาคม 2559 (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, Different letters indicate statistically 

significant differences (p<0.05)) (ตอ่) 
จุดเกบ็

ตัวอย่างที ่

ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว 

ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

10 8.20 

±0.28 

7.80 

±0.00 

8.20 

±0.14 

7.10 

±0.00 

6.95 

±0.07 

7.35 

±0.07 

7.51 

±0.03 

7.71 

±0.01 

7.39 

±0.04 

7.91 

±0.13 

11 7.85 

±0.07 

7.80 

±0.00 

7.85 

±0.07 

7.30 

±0.00 

7.00 

±0.14 

7.55 

±0.07 

6.60 

±0.33 

7.90 

±0.02 

7.71 

±0.01 

7.86 

±0.01 

12 7.80 

±0.00 

8.30 

±0.14 

7.90 

±0.00 

7.35 

±0.07 

6.90 

±0.00 

7.30 

±0.14 

6.81 

±0.24 

7.87 

±0.02 

7.54 

±0.01 

8.00 

±0.08 

เฉล่ีย 7.75 

±0.22 

a, b, c 

7.78 

±0.22 

a, b, c 

7.95 

±0.33 

a, b 

7.66 

±0.28 

b, c 

7.28 

±0.24 

d, e 

7.53 

±0.20 

c, d 

7.07 

±0.38 

e 

7.69 

±0.11 

b, c 

7.74 

±0.18 

a, b, c 

8.00 

±0.22 

a 

           

ตารางที่ 5 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ า (mg/L) จากการเก็บตัวอย่างน้ าในแม่น้ าโขง เขตจังหวัดนครพนม จากจุดเก็บ

ตัวอยา่งน้ าจ านวน 12 จุด ระหว่างเดอืนมนีาคม - ธันวาคม 2559 (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, Different letters 

indicate statistically significant differences (p<0.05)) 
จุดเก็บ

ตัวอย่างที ่

ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว 

ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 10.0±0.7 10.0±0.7 6.3±0.4 6.0±0.7 5.8±1.1 5.0±0.0 6.5±0.0 5.8±0.4 6.3±0.4 6.0±0.0 

2 9.0±0.0 9.5±0.7 6.3±0.4 7.5±0.7 7.0±0.7 5.0±0.7 6.6±0.0 8.0±0.7 6.0±0.7 6.3±0.4 

3 8.0±0.7 9.0±0.0 6.0±0.0 6.3±0.4 5.5±0.7 4.5±0.7 6.5±0.0 6.0±0.0 6.8±0.4 5.5±0.0 

4 8.8±1.8 8.0±0.0 6.3±0.4 6.8±0.4 5.0±0.0 4.5±0.0 6.5±0.0 6.5±0.0 6.3±0.4 5.8±0.4 

5 10.0±0.0 6.3±0.4 6.5±0.7 6.0±0.0 6.3±0.4 4.5±0.0 7.8±0.4 6.8±0.4 7.3±0.4 9.5±0.7 

6 8.5±0.7 7.3±0.4 6.5±1.4 6.3±0.4 5.3±0.4 3.5±0.0 4.3±0.4 5.8±0.4 6.5±0.0 6.3±0.4 

7 8.0±0.0 6.8±0.4 6.3±0.4 5.8±1.1 5.3±0.4 5.0±0.0 5.0±0.0 5.8±0.4 6.8±0.4 6.0±0.0 

8 9.0±0.7 6.8±0.4 7.0±0.7 6.0±0.0 5.3±0.4 5.0±0.0 6.0±0.0 6.3±1.1 5.5±0.0 6.3±0.4 

9 8.0±0.0 7.5±0.7 7.3±0.4 6.3±0.4 5.8±0.4 4.3±0.4 5.8±1.1 6.3±0.4 6.8±0.4 6.5±0.7 

10 10.0±2.1 8.0±0.7 6.8±0.4 6.5±1.4 5.3±0.4 5.0±0.0 5.0±0.0 5.0±0.0 5.5±0.0 7.0±0.0 

11 9.3±0.4 8.5±0.7 7.0±0.0 6.8±0.4 4.3±0.4 5.0±0.0 4.5±0.7 4.8±0.4 5.3±0.4 5.8±0.4 

12 8.8±0.4 9.0±0.0 7.5±0.0 6.8±0.4 6.0±0.7 6.0±0.0 5.3±0.4 5.3±0.4 5.5±0.0 6.0±0.7 

เฉล่ีย 8.8±0.9 

a 

8.2±1.3 

a 

6.6±0.6 

b 

6.3±0.6 

b 

5.5±0.7 

b, c 

4.7±0.6 

c 

5.8±1.0 

b, c 

6.0±0.9 

b 

6.1±0.6 

b 

6.3±1.0 

b 
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ตารางที่ 6 ปริมาณแอมโมเนีย (mg/L) จากการเก็บตัวอย่างน้ าในแม่น้ าโขง เขตจังหวัดนครพนม จากจุดเก็บตัวอย่าง

น้ าจ านวน 12 จุด ระหว่างเดอืนมนีาคม - ธันวาคม 2559 (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, Different letters indicate 

statistically significant differences (p<0.05)) 
จุดเก็บ

ตัวอย่างที ่

ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว 

ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 

2 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 

3 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 

4 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 

5 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 

6 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 

7 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 

8 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 

9 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 

10 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 

11 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 

12 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 

เฉล่ีย 0.0±0.0a 0.0±0.0a 0.0±0.0a 0.0±0.0a 0.0±0.0a 0.0±0.0a 0.0±0.0a 0.0±0.0a 0.0±0.0a 0.0±0.0a 
 

ตารางที่ 7 ปริมาณไนไตรท์ (mg/L) จากการเก็บตัวอย่างน้ าในแม่น้ าโขง เขตจังหวัดนครพนม จากจุดเก็บตัวอย่างน้ า

จ านวน 12 จุด ระหว่างเดือนมีนาคม - ธันวาคม 2559 (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, Different letters indicate 

statistically significant differences (p<0.05)) 
จุดเก็บ

ตัวอย่างที ่

ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว 

ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 

2 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 

3 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 

4 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 

5 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 

6 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 

7 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 

8 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 

9 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 

10 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 

11 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 

12 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 

เฉล่ีย 0.0±0.0a 0.0±0.0a 0.0±0.0a 0.0±0.0a 0.0±0.0a 0.0±0.0a 0.0±0.0a 0.0±0.0a 0.0±0.0a 0.0±0.0a 
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ตารางที่ 8 ความกระด้าง (mg/L) จากการเก็บตัวอย่างน้ าในแม่น้ าโขง เขตจังหวัดนครพนม จากจุดเก็บตัวอย่างน้ า

จ านวน 12 จุด ระหว่างเดือนมีนาคม - ธันวาคม 2559 (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, Different letters indicate 

statistically significant differences (p<0.05)) 
จุดเก็บ

ตัวอย่างที ่

ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว 

ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 180.0 

±0.0 

170.0 

±42.4 

130.0± 

14.1 

170.0 

±14.1 

125.0 

±7.1 

165.0 

±7.1 

100.0 

±0.0 

95.0  

±7.1 

220.0 

±28.3 

150.0 

±0.0 

2 190.0 

±28.3 

195.0 

±21.2 

155.0 

±7.1 

145.0 

±35.4 

115.0 

±35.4 

180.0 

±28.3 

85.0  

±7.1 

100.0 

±0.0 

135.0 

±21.2 

120.0 

±0.0 

3 230.0 

±42.4 

180.0 

±42.4 

140.0 

±14.1 

185.0 

±49.5 

155.0 

±35.4 

160.0 

±0.0 

95.0  

±7.1 

95.0  

±7.1 

175.0 

±21.2 

115.0 

±7.1 

4 150.0 

±14.1 

230.0 

±0.0 

190.0 

±14.1 

160.0 

±0.0 

150.0 

±28.3 

190.0 

±14.1 

100.0 

±0.0 

85.0  

±7.1 

210.0 

±14.1 

130.0 

±14.1 

5 195.0 

±49.5 

185.0 

±7.1 

140.0 

±28.3 

115.0 

±21.2 

125.0 

±7.1 

110.0 

±0.0 

100.0 

±0.0 

85.0  

±7.1 

170.0 

±14.1 

135.0 

±7.1 

6 185.0 

±7.1 

210.0 

±14.1 

175.0 

±49.5 

180.0 

±56.6 

145.0 

±7.1 

120.0 

±0.0 

100.0 

±0.0 

100.0 

±0.0 

175.0 

±35.4 

135.0 

±7.1 

7 170.0 

±42.4 

285.0±4

9.5 

185.0±63

.6 

205.0 

±91.9 

120.0 

±28.3 

130.0 

±28.3 

100.0 

±0.0 

90.0 

±0.0 

245.0 

±63.6 

135.0 

±21.2 

8 180.0 

±28.3 

225.0 

±21.2 

135.0 

±21.2 

215.0 

±7.1 

125.0 

±49.5 

100.0 

±0.0 

100.0 

±0.0 

90.0 

±0.0 

205.0 

±21.2 

125.0 

±7.1 

9 165.0 

±8.1 

230.0 

±42.4 

200.0 

±56.6 

210.0 

±14.1 

145.0 

±35.4 

150.0 

±14.1 

100.0 

±0.0 

90.0 

±0.0 

140.0 

±14.1 

125.0 

±7.1 

10 175.0 

±35.4 

215.0 

±7.1 

230.0 

±84.9 

140.0 

±14.1 

125.0 

±7.1 

190.0 

±42.2 

100.0 

±0.0 

85.0  

±7.1 

150.0 

±28.3 

130.0 

±28.3 

11 245.0 

±63.6 

225.0 

±7.1 

170.0 

±14.1 

270.0 

±14.1 

175.0 

±21.2 

255.0 

±35.4 

90.0 

±0.0 

90.0 

±0.0 

225.0 

±49.5 

170.0 

±0.0 

12 145.0 

±7.1 

205.0 

±21.2 

230.0 

±14.1 

200.0 

±14.1 

120.0 

±14.1 

125.0 

±21.2 

90.0 

±0.0 

90.0 

±0.0 

180.0 

±0.0 

145.0 

±7.1 

เฉล่ีย 183.6 

±30.0 

a, b 

208.2 

±41.6 

a 

173.3 

±44.7 

a, b, c 

182.9 

±48.5 

a, b 

135.4 

±26.3 

c, d 

156.2 

±45.4 

b, c 

97.0 

±5.5 

d, e 

91.2  

±6.1 

e 

185.8 

±40.9 

a, b 

134.5 

±50.9 

c, d 
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ตารางที่ 9 ความเป็นด่าง (mg/L) จากการเก็บตัวอย่างน้ าในแม่น้ าโขง เขตจังหวัดนครพนม จากจุดเก็บตัวอย่างน้ า

จ านวน 12 จุด ระหว่างเดือนมีนาคม - ธันวาคม 2559 (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, Different letters indicate 

statistically significant differences (p<0.05)) 
จุดเก็บ

ตัวอย่างที ่

ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว 

ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 49.5±0.7 45.0±2.8 40.5±0.7 36.0±0.0 32.5±0.7 35.5±0.7 29.5±0.7 35.0±0.0 34.0±1.4 37.5±0.7 

2 47.0±2.8 44.5±2.1 43.0±1.4 33.0±0.0 31.0±0.0 42.5±3.5 28.0±0.0 30.5±0.7 34.5±2.1 37.0±1.4 

3 45.5±2.1 46.0±2.8 40.5±0.7 34.0±0.0 34.0±0.0 37.0±0.0 31.5±3.5 33.5±2.1 37.5±0.7 37.0±1.4 

4 47.5±0.7 44.0±1.4 41.0±0.0 34.0±2.8 31.5±0.7 36.0±1.4 28.5±0.7 34.0±1.4 33.0±1.4 36.0±0.0 

5 46.0±1.4 46.0±0.0 44.0±0.0 32.0±1.4 32.5±0.7 28.5±10.6 30.5±0.7 22.0±2.8 35.0±2.8 40.0±0.0 

6 45.0±0.0 46.0±1.4 38.0±0.0 31.0±4.2 33.5±3.5 27.5±0.7 25.0±1.4 33.0±1.4 35.5±2.1 39.0±1.4 

7 44.0±0.0 49.0±0.0 42.0±0.0 31.0±2.8 29.5±2.1 33.0±1.4 24.5±0.7 30.0±0.0 30.5±0.7 38.0±1.4 

8 44.0±0.0 46.5±0.7 41.0±1.4 31.0±2.8 28.0±0.0 34.5±3.5 23.5±0.7 29.0±0.0 37.0±4.2 36.5±2.1 

9 46.0±2.8 44.5±0.7 43.5±4.9 34.0±2.8 27.5±0.7 31.0±0.0 23.5±2.1 29.5±0.7 39.0±1.4 38.5±0.7 

10 48.5±6.4 47.0±4.2 43.5±2.1 32.0±1.4 27.0±1.4 27.0±0.0 24.0±0.0 30.5±0.7 32.0±1.4 39.5±0.7 

11 43.5±0.7 47.5±0.7 42.0±0.0 33.0±0.0 23.5±0.7 24.5±0.7 22.0±0.0 28.0±1.4 35.5±4.9 39.0±0.0 

12 45.0±12.7 47.5±0.7 44.0±0.0 33.0±1.4 27.0±2.8 25.5±0.7 24.0±0.0 31.5±0.7 32.5±3.5 37.0±0.0 

เฉล่ีย 45.9±2.0 

a 

46.1±3.3

a 

41.9±2.1 

b 

32.8±2.1

d, e 

29.5±3.3

e, f 

31.7±5.6d, 

e 

26.2±3.2

f 

30.5±3.5

e 

34.6±3.0

c, d 

37.9±1.4 

c 

 

วิจารณ์และสรุปผล 
จากการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน้ าตัวอย่างจากแม่น้ าโขง เขตจังหวัดนครพนม จ านวน 12 จุดเก็บตัวอย่าง 

ระหว่างเดือนมีนาคม - ธันวาคม 2559 พบว่า มีค่าคุณภาพน้ า ดังนี้คือ อุณหภูมิอากาศในช่วง 16.0 - 33.0C อุณหภูมิน้ า

ในช่วง 22.9 - 30.4C ความโปร่งแสงในช่วง 2.0 - 81.0 เซนติเมตร ค่า pH อยู่ระหว่าง 6.59 - 8.85 ปริมาณออกซิเจน

ละลายน้ าในช่วง 3.5 - 10.0 mg/L ปริมาณแอมโมเนียและปริมาณไนไตรท์เท่ากับ 0.0 mg/L ความกระด้างมคี่าระหว่าง 85.0 

– 285.0 mg/L และค่าความเป็นด่างมีค่าระหว่าง 22.0 - 49.5 mg/L เมื่อท าการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ไม่พบความ

แตกต่างทางสถิติระหว่างอุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิน้ า ความโปร่งแสง  ค่า pH ปริมาณออกซิเจนละลายน้ า ปริมาณ

แอมโมเนีย ปริมาณไนไตรท์ ความกระด้างและความเป็นด่าง ในแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง (p>0.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายคร้ัง 

พบวา่ อุณหภูมิอากาศเฉลี่ยรวมทุกจุดเก็บตัวอยา่งจากการเก็บตัวอยา่งน้ าคร้ังท่ี 5 ในเดอืนกรกฎาคม มคี่ามากท่ีสุด และสูง

กว่าการเก็บตัวอย่างน้ าคร้ังท่ี 1, 4, 9 และ 10 ในเดือนมีนาคม, มิถุนายน, พฤศจิกายนและธันวาคมอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิต ิ(p<0.05) เนื่องจากในการเก็บตัวอย่างคร้ังท่ี 1 ในเดอืนมีนาคม และคร้ังท่ี 9 ในเดอืนพฤศจิกายนนั้นอยู่ในช่วงฤดูหนาว

และการเก็บตัวอย่างคร้ังท่ี 4 ในเดือนมิถุนายนเป็นช่วงท่ีมีฝนตกชุกจึงท าให้อุณหภูมิอากาศลดลง ส าหรับอุณหภูมิน้ าเฉลี่ย

รวมทุกจุดเก็บตัวอย่างจากการเก็บตัวอย่างน้ าคร้ังท่ี 3, 4 และ 5 ในเดือนพฤษภาคม มิถุนายนและกรกฎาคม 2559 

ตามล าดับ ซึ่งเป็นฤดูฝน มีค่ามากกว่าการเก็บตัวอย่างคร้ังอื่น ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยอุณหภูมิน้ าจาก

การเก็บตัวอย่างน้ าคร้ังท่ี 4 ในเดือนมิถุนายน มีค่ามากท่ีสุด ส่วนอุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิน้ าจากการเก็บตัวอย่างน้ า

คร้ังท่ี 10 ในเดือนธันวาคม มีค่าน้อยท่ีสุด (p<0.05) เนื่องจากในการเก็บตัวอย่างคร้ังท่ี 10 ในเดือนธันวาคมนั้นอยู่ในช่วงฤดู

หนาว แสดงวา่อุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิน้ าเป็นค่าคุณภาพน้ าท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล [8] อยา่งไรก็ตามอุณหภูมิ

อากาศและอุณหภูมิน้ ายังอยูใ่นระดับท่ีเหมาะสมส าหรับการด ารงชวีิตของสัตวน์้ า คือ 23 - 32C [9]  ส าหรับค่าความโปร่ง
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แสงเฉลี่ยรวมทุกจุดเก็บตัวอย่างจากการเก็บตัวอย่างน้ าคร้ังท่ี 1 ในเดือนมีนาคม มีค่ามากท่ีสุด และมากกว่าการเก็บ

ตัวอย่างน้ าทุกคร้ัง ยกเว้นการเก็บตัวอย่างน้ าคร้ังท่ี 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนความโปร่งแสงจากการเก็บ

ตัวอยา่งน้ าคร้ังท่ี 6 ในเดอืนสิงหาคม มคี่านอ้ยท่ีสุด และนอ้ยกวา่การเก็บตัวอย่างน้ าทุกคร้ัง ยกเวน้การเก็บตัวอยา่งน้ าคร้ัง

ท่ี 9 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) เนื่องจากการเก็บตัวอย่างน้ าคร้ังท่ี คร้ังท่ี 6 ในเดือนสิงหาคมนั้นเป็นช่วงฤดูน้ า

หลาก มฝีนตกตอ่เนื่องมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและมถิุนายน จึงท าให้มีการชะล้างดินบริเวณริมตลิ่งลงมาในแม่น้ า มผีลท า

ให้ปริมาณของแข็งแขวนลอยเพิ่มมากขึ้นและรบกวนการตกตะกอนของของแข็งแขวนลอยในน้ า [10] ส าหรับความโปร่งแสง

จากการเก็บตัวอย่างน้ าคร้ังท่ี 9 ในเดือนพฤศจิกายนนั้น เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงค่าความโปร่งแสงจะเห็นได้ว่าจาก

การเก็บตัวอย่างคร้ังท่ี 9 ค่าความโปร่งแสงควรจะมีค่าเพิ่มขึ้นจากการเก็บตัวอย่างคร้ังท่ี 8 ในเดือนตุลาคม เนื่องจากหมด

ฤดูฝนแล้ว แต่กลับพบว่าค่าความโปร่งแสงมีค่าลดลงเนื่องจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (climate 

change) และการปล่อยน้ าจากเขื่อนท่ีสร้างกั้นแม่น้ าโขงตอนบน โดยในอดีตก่อนการสร้างเขื่อนแม่น้ าโขงเคยขึ้นสูงสุดใน

เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป เมื่อถึงเดือนธันวาคมน้ าก็จะค่อย ๆ ลดระดับลง จนแห้งลงเต็มท่ีในเดือนเมษายน แต่ภายหลังจาก

การด าเนินโครงการสร้างเขื่อน พบวา่ วัฏจักรน้ าท่วม-น้ าแล้งท่ีเคยเป็นไปตามปกต ิรวมท้ังระดับน้ าในแม่น้ าโขงตามฤดูกาล

มกีารเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจน และมทิีศทางการไหลและการพังทลายของตลิ่งท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงไป [11] อกีท้ัง

โดยการขยายตัวของชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความโปร่งแสงของน้ าอีกด้วย [12] ซึ่งการเปลี่ยนแปลงค่าความโปร่ง

แสงท่ีไม่เป็นไปตามฤดูกาลนี้อาจส่งผลกระทบต่อการวางไข่และการเจริญเติบโตของสัตว์น้ าวัยอ่อนได้ ซึ่งค่าความโปร่งแสง

ท่ีวิเคราะห์ได้มีคา่ไม่เหมาะสมส าหรับสัตวน์้ าในบางช่วงเวลาท่ีเก็บตัวอย่าง โดยเฉพาะในฤดูน้ าหลาก เนื่องจากมคี่านอ้ยกว่า 

30 cm ซึ่งอาจส่งผลต่อการหาอาหารของสัตว์น้ าและการสังเคราะห์แสงของพืชน้ าท าให้ปริมาณออกซิเจนในแหล่งน้ าลดลง

ได้ [9] ส าหรับค่า pH เฉลี่ยรวมทุกจุดเก็บตัวอย่างจากการเก็บตัวอย่างในคร้ังท่ี 10 ในเดือนธันวาคม มีค่ามากท่ีสุด และมี 

ค่ามากกว่าค่า pH จากการเก็บตัวอย่างครั้งท่ี 7 ในเดือนกันยายนซึ่งมีค่าน้อยท่ีสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

ส าหรับค่า pH ท่ีพบนัน้ยังอยู่ในชว่งท่ีเหมาะสมส าหรับการด ารงชีวติของสัตวน์้ า คือ 5.0 - 9.0 [9] ส าหรับปริมาณออกซิเจน

ละลายน้ าเฉลี่ยรวมทุกจุดเก็บตัวอย่างจากการเก็บตัวอย่างน้ าคร้ังท่ี 1 ในเดือนมีนาคมมีค่ามากท่ีสุด และมีค่ามากกว่า

ปริมาณออกซิเจนละลายน้ าจากการเก็บตัวอย่างน้ าคร้ังท่ี 6 ในเดือนสิงหาคมซึ่งมีค่าน้อยท่ีสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(p<0.05) โดยปริมาณออกซิเจนละลายน้ าท่ีวิเคราะห์ได้ก็ยังอยู่ในระดับท่ีสูงกว่าระดับเหมาะสมส าหรับการด ารงชีวิตของ

สัตวน์้ า คือ ไมน่อ้ยกวา่ 3 mg/L [9] และมคี่าสูงกวา่มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน คือ สูงกวา่ 4 mg/L แสดงวา่น้ าใน

บริเวณดังกล่าว ยังไมเ่ป็นแหล่งน้ าเสื่อมโทรม [13] ส่วนความกระด้างและความเป็นด่างเฉลี่ยรวมทุกจุดเก็บตัวอยา่งจากการ

เก็บตัวอย่างน้ าคร้ังท่ี 2 ในเดือนเมษายนมีค่ามากที่สุด และมีค่ามากกว่าความกระด้างจากการเก็บตัวอย่างน้ าครั้งท่ี 8  

ในเดือนตุลาคมซึ่งมีค่าน้อยท่ีสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และค่ามากกว่าความเป็นด่างจากการเก็บตัวอย่างน้ า

ครั้งท่ี 7 ในเดือนกันยายนซึ่งมีค่าน้อยท่ีสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ค่าความกระด้างท่ีวิเคราะห์ได้มีค่าไม่

เหมาะสมส าหรับการด ารงชีวิตของสัตว์น้ าในบางช่วงเวลาท่ีเก็บตัวอย่าง โดยเฉพาะในฤดูร้อนหรือฤดูน้ าลด เนื่องจากมีค่า

เกิน 150 mg/L ซึ่งอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ าท่ีช้าลงได้ [9] ส าหรับค่าความเป็นด่างยังอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม

ส าหรับการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า คือ 20 – 150 mg/L (ส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด, 2530) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ 

ค่า pH ปริมาณออกซิเจนละลายน้ า ความกระด้างและความเป็นด่างเกิดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของน้ าในแม่น้ าโขงจาก

น้ าฝน จากการเก็บตัวอย่างน้ าไม่พบปริมาณแอมโมเนียและปริมาณไนไตรท์ในทุกจุดและทุกคร้ังท่ีเก็บตัวอย่างน้ า เนื่องจาก

แม่น้ าโขงมีการไหลตลอดเวลา ท าให้ไม่เกิดการสะสมของแอมโมเนียและไนไตรท์ในแหล่งน้ า [14, 15] ดังนั้นปริมาณ

แอมโมเนยีและปริมาณไนไตรท์จึงอยูใ่นระดับท่ีเหมาะสมส าหรับการด ารงชวีติของสัตวน์้ า [9]  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ ศึกษาบริบทพื้นท่ีพืชพื้นบ้านและศึกษาการใช้ประโยชน์จากพืชพื้นบ้านของชาว

กะเหร่ียงบ้านตุงลอย ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีใช้กลุ่ม

ตัวอย่างขนาดเล็ก ได้แก่ ผู้รู้ หมอพื้นบ้าน ผู้น าทางจิตวิญญาณ และชาวบ้านท่ัวไป โดยวิธีการส ารวจตามเส้นทาง

ธรรมชาติ ครัวเรือนและในไร่นาของเกษตรกร และการสังเกต การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มเชงิลึกกลุ่มตัวอยา่ง 

ผลการวิจัยพบว่า  ชาวกะเหร่ียงบ้านตุงลอย มีการใช้ประโยชน์จากพืชในชีวิตประจ าวันท่ีสืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ 

ผ่านการบอกเล่าและการใช้งานจริง โดยไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถจ าแนกพืชพื้นบ้านเป็นกลุ่มต่าง ๆ 

ตามลักษณะการใชป้ระโยชน์ 7 กลุ่ม คือ (1) พืชอาหาร (2) พืชสมุนไพร (3) พชืท่ีใชเ้ป็นสยีอ้มเครื่องนุ่งหม่(4) พืชท่ีสร้าง

ท่ีอยู่อาศัยและเคร่ืองใช้ (5) พืชในพิธีกรรมความเชื่อ(6)พืชมีพิษ (7) พืชประ โยชน์อื่นๆจ าแนกเป็นพืชอาหาร  

86 ชนิด พืชสมุนไพร 105 ชนิดพืชท่ีใช้เป็นสีย้อมเคร่ืองนุ่งห่ม9 ชนิด พืชท่ีสร้างท่ีอยู่อาศัยและเคร่ืองใช้ 16 ชนิด  

พชืพิธีกรรมความเชื่อ 9 ชนิด พชืมีพิษ 5 ชนิด พชืประโยชนอ์ื่นๆ 15 ชนดิ ซึ่งพชืบางชนิดใชป้ระโยชน์ได้หลายอย่างรวม

ท้ังสิ้น 181 ชนิด 245 รายการ พบพืชท่ีน่าสนใจได้แก่ ไพลด า (Zingiber ottensii Valeton) เป็นพืชสมุนไพรแก้ปวดเมื่อย

ฟกช้ า ขมิ้นด าหรือว่านมหาเมฆ (Curcuma longa L.) ใช้เป็นยาแก้ลมขึ้น ท้องอืด จุกเสียดแน่น ยอป่า (Morinda coreia 

Buch.-Ham) ใช้เป็นพืชสีย้อมเคร่ืองนุ่งห่มให้สีแดงและผักฮ้าน( Mosla dianthera Buch.- Ham.ex Roxb) ใช้รองก้น 

ยุ้งข้าวเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวขึน้ราซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีการสบืทอดความรู้การใช้ประโยชน์จากพืชพื้นบ้านค่อนข้างน้อย 

ดังนั้นข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยในอนาคตและพัฒนาอาชีพให้ชาวบ้าน ตลอดจน 

การอนุรักษพ์ันธ์ุพืชและสบืทอดการใชป้ระโยชนจ์ากพชืเหลา่นีใ้ห้คงอยูต่อ่ไปได้อยา่งยั่งยืน 
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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 

บทน า 

          มนุษย์มีความเกี่ยวข้องกับพันธ์ุพืชมาตั้งแต่เร่ิมวิวัฒนาการของมนุษย์โบราณเมื่อ 2.3 ล้านปีก่อน เพราะพืชพรรณ

ต่าง ๆ เป็นปัจจัยสี่อันจ าเป็นต่อการด ารงชีพของมนุษย์ คือ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัยและยารักษาโรค มนุษย์จึง

จ าเป็นต้องอาศัยพืช ท้ังทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นทรัพยากรพืชจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์  

มีการน าพันธ์ุพืชมาใช้ประโยชน์หลายรูปแบบ แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม ภูมิสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น 

นอกจากการใช้พืชในมิติของปัจจัยสี่แล้ว มนุษย์ยังมีการใช้พืชในมิติด้านจิตวิญญาณอีกด้วย เช่น การน าพืชมาใช้ทางด้าน

พิธีกรรมทางศาสนา ความเชื่อเร่ืองโชคลางหรือการน าพืชมาใช้ในการเสี่ยงทายต่าง ๆ เช่น การให้พระโคกินพืชพรรณ

ธัญญาหาร ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อเสี่ยงทายความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินในแต่ละปี เป็นตน้ การใช้

ประโยชน์จากพืช ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษหลายรุ่น จนกลายเป็นองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาพื้นบ้านของมนุษย์

หลากหลายกลุ่ม ซึ่งภูมิปัญญาพื้นบ้านส่วนใหญ่จะถ่ายทอดโดยการบอกต่อจากรุ่นสู่รุ่น ความรู้เหล่านี้ล้วนเกิดจาก 

การแก้ไขปัญหาแบบลองผิดลองถูกท่ีได้สั่งสมประสบการณ์ต่อ ๆ กันมาเป็นระยะเวลานานหลายชั่วอายุคน แต่ส่วนใหญ่

มักจะไม่ค่อยมีการจดบันทึกองค์ความรู้จากภูมิปัญญาเหล่านั้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากค าบอกเล่าจากความทรง

จ า ท าให้การถ่ายทอดความรู้ขาดตอนหรือขาดตกบกพร่องได้ง่าย โดยเฉพาะในปัจจุบันท่ีวัฒนธรรมเมืองหลั่งไหลเข้ามา 

มบีทบาทแทนท่ีวัฒนธรรมพื้นบ้าน ท าให้วัฒนธรรมพื้นบ้านกลายเป็นวัฒนธรรมรองไปแล้ว 
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          ในปัจจุบัน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพืช ท่ีได้รับการถ่ายทอดมา

จากบรรพบุรุษ ยังหลงเหลืออยู่บ้างตามกลุ่มชนพื้นบ้านและกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ ในพื้นท่ีทุรกันดารและห่างไกลจาก

สังคมเมือง ซึ่งกลุ่มชนเหล่านี้มีความผูกพันกับพืชพรรณตา่ง ๆ จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม เช่น การบริโภคเมี่ยง

ของชาวล้านนา การบริโภคพืชผักจ าพวกสะตอและลูกเนียงทางภาคใต้ สิ่งต่าง  ๆ เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความ

หลากหลายทางด้านพืชพรรณในอดีตได้เป็นอย่างดี แต่ในปัจจุบันนี้ โลกก าลังสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

เหล่านี้อย่างรวดเร็วมาก ซึ่งการสูญเสียดังกล่าวเกิดจากการกระท าของมนุษย์เองท้ังสิ้น ประเทศไทยก็ก าลังประสบ

ปัญหานีเ้ชน่เดียวกัน จากพื้นท่ีป่าในอดตี เมื่อปี 2516 ประเทศไทยมพีื้นท่ีป่าไม้ 138,566,875.00 ไร่ หรือร้อยละ 43.21 

ของพื้นท่ีประเทศในอดีต ขณะที่พื้นท่ีป่าไม้ของประเทศไทยในปี 2559 เหลอือยู ่102,174,805.09ไร่ หรือร้อยละ 31.58

ของพื้นท่ีประเทศหมายความวา่พื้นท่ีป่าไม้ลดลงกว่า 36,392,070 ไร่ หรือหายไปร้อยละ 11.63 จากปี 2516 ซึ่งถือวา่

อยู่ในขั้นวิกฤติ[1]จากสถานการณ์ปัจจุบันจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งศึกษาและหาแนวทางในการน าพรรณพืช มาใช้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนและเพื่อหาแนวทางลดปัญหาการเข้าไปบุกรุกเพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีป่า ดังนั้น

แนวทางหนึ่งคือการศึกษาความเป็นมาของกลุ่มชนพืน้บ้านชาตพิันธ์ุตา่งๆ โดยอาศัยความเกี่ยวข้องของพชืพรรณในวิถี

ชีวิตความเป็นอยู่ของชนเหล่านั้นเพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา

เหล่านี้ไม่ให้สูญหายไป การส ารวจและรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพืชในด้านต่างๆ ท่ีเรียกว่า “พฤกษศาสตร์

พื้นบ้าน” (Ethnobotany) [2]จะใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษาวิจัยและจะช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรพืชอยา่งคุ้มค่า และ

น าไปสู่การอนุรักษอ์ย่างย่ังยนืต่อไป 
          ชาวกะเหร่ียงในประเทศไทยอาศัยอยู่ใน 15 จังหวัด 68 อ าเภอ 2,130 หมู่บ้าน ประชากรรวม 353,574 คน [3] 

ชาวกะเหร่ียงเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีมีสภาพความเป็นอยู่ ท่ีพึ่งพิงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นส่วนใหญ่ เพราะ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ในอดีตล้วนให้ประโยชน์และเอื้อเฟื้อต่อการด ารงชีวิตของชุมชน

กะเหร่ียงได้เป็นอย่างดี เช่น ด้านอาหาร เคร่ืองใช้และยารักษาโรค แต่ในปัจจุบันนั้นการพัฒนาสาธารณูปโภคต่าง ๆ 

เช่น การตัดถนนลาดยางเข้าสู่หมูบ้่าน การใช้ไฟฟา้ น้ าประปา รถยนต์ โทรทัศน์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เป็น

จุดเร่ิมต้นท่ีท าให้ชาวกะเหร่ียงเร่ิมหันเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมากขึ้น จากเดิมท่ีท าการเกษตรเพื่อยังชีพก็

เปลี่ยนเป็นการเกษตรเพื่อการพาณิชย์ เมื่อปริมาณความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึน้ พื้นท่ีป่าก็ถูกรุกล้ าเพื่อใช้เป็น

พื้นท่ีการเกษตรอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกท าลาย พืชพรรณและสัตว์ป่าถูก

บุกรุกท่ีอยูอ่าศัย นอกจากนี้ยังได้รับอทิธิพลจากวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเมอืง ท าให้ชาวกะเหร่ียงเร่ิม

ละเลยวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ดังนัน้การรวบรวมขอ้มูลทางด้านพืชพื้นบ้านและการใช้ประโยชนจ์ึงเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นอย่างยิ่ง 

เพราะเป็นการอนุรักษ์องค์ความรู้และภูมิปัญญาของชาวกะเหร่ียงก่อนท่ีจะสูญหายไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม

งานวจิัยนี้ได้เลอืกพื้นท่ีศึกษาคือ บ้านตุงลอย หมู ่4 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชยีงใหม่ 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

การสัมภาษณก์ารสังเกต การสนทนากลุ่มและการส ารวจ 

โดยมีอุปกรณใ์นการวิจัย คือ 

- กล้องถ่ายรูปเพื่อบันทึกรูปภาพของพชื 

- จานแก้ว 

- ปากคีบ 

- ใบมดีโกน 

- แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล 

- เอกสารทางอนุกรมวิธานพืชท่ีเกี่ยวข้องและเว็บไซต์ทางวิชาการ คือ ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวน

พฤกษศาสตร์ http://www.qsbg.org/Database/plantdb/herbarium/ และสารานุกรมพืชในประเทศไทยส านักหอพรรณ

ไม ้กรมป่าไม้ http://www.dnp.go.th/botany/dictindex.aspx 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ศกึษาข้อมูลจากเอกสาร สื่อสิ่งพิมพข์องหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน 

2. การสัมภาษณ์จากชาวบ้านในชุมชนจากกลุ่มตัวอย่าง คือผู้น าทางจิตวิญญาณ ผู้รู้  หมอพื้นบ้าน ผู้อาวุโส

ในหมู่บ้านและชาวบ้านท่ัวไป 

3. การสังเกตและการส ารวจ โดยการเข้าไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชาวบ้าน  

เพื่อสังเกตการน าพชืมาใชป้ระโยชนใ์นดา้นตา่ง ๆ 

4. การสนทนากลุ่ม เป็นการสนทนาแบบขยายความจากข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์และสั งเกต ซึ่งข้อมูล

บางส่วนจ าเป็นต้องมกีารเจาะลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีชัดเจนมากที่สุด 

วิธีการศกึษา 

1. ประชุมกับชุมชนเพื่อชี้แจงโครงการและขอความร่วมมอืกับชุมชน 

2. ติดต่อล่ามและผู้น าทางซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นเพื่อสื่อสารระหว่างผู้วิจัยกับชาวบ้านคนอื่น  ๆ และเป็นผู้มี

ความรู้เกีย่วกับการใชป้ระโยชนจ์ากพชืและสามารถน าทาง เพื่อเก็บตัวอยา่งพชืได้ 

3. สัมภาษณ์จากผู้น าทางจิตวิญญาณ ผู้รู้ หมอพื้นบ้าน หรือผู้อาวุโสในหมู่บ้านท่ีมีความรู้เกี่ยวกับการใช้

ประโยชน์จากพืช เช่น ส่วนท่ีใช้ ได้แก่ ใบ ดอก ผลและราก วิธีการใช้ เช่น ใช้ประกอบอาหารหรือรับประทานสด  

การน ามาท าเป็นสยีอ้มหรือเครื่องจักสาน มีขัน้ตอนและวิธีการเตรียมอยา่งไร เป็นต้น 

4. ส ารวจพืชจากพื้นท่ีต่าง ๆ ของหมู่บ้าน เช่น ป่ารอบ ๆ หมู่บ้าน สวนท่ีอยู่รอบ ๆ บริเวณบ้านของชาวบ้าน 

ป่าชุมชน รวมถึงพืน้ท่ีเกษตรของชาวบ้าน เชน่ สวน ไร่ นา  

5. เข้าร่วมในพิธีกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้านและสัมภาษณ์คนในหมู่บ้านเพื่อศึกษาข้อมูล ขนบธรรมเนียม

ประเพณี ความเชื่อ และพิธีกรรมตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพืชพื้นบ้านของชาวกะเหร่ียง 

6. ถ่ายภาพและบันทึกข้อมูล 

7. เก็บตัวอย่างพืชท่ีมีความสมบูรณ์ท้ัง ใบ ดอก ผล เพื่อใช้ในการตรวจสอบชื่อชนิด เขียนบันทึกชื่อท้องถิ่น 

ชื่อไทย วัน เดอืน ปี ท่ีเก็บและสถานท่ีเก็บ ถ่ายภาพตัวอยา่งพชืท้ังสว่น ใบ ดอก ผลและส่วนท่ีน ามาใชป้ระโยชน์ 

http://www.qsbg.org/Database/plantdb/herbarium/%20และ
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8. บันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ ชื่อพืชท่ีเป็นภาษาประจ าเผ่า ประโยชน์ ส่วนท่ีน ามาใช้ประโยชน์ ขั้นตอน

และวิธีการใชว้เิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับพืช โดยการจัดจ าแนกพชืออกเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะการใชป้ระโยชน ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

          น าข้อมูลท่ีรวบรวมได้ จากการสัมภาษณ ์การสังเกตและจากประเด็นสนทนากลุ่ม มาท าความเขา้ใจในเบือ้งต้น 

หลังจากนั้นก็น าข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาแล้วน ามาจ าแนกออกเป็นหมวดหมู่ แล้ววิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้

ท้ังนี้ในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลควบคู่กันไปพร้อม ๆ กันตลอดเวลาท่ีด าเนินการวิจัย 

โดยการจดบันทึกข้อมูลต่างๆพร้อมกับจัดหมวดหมู่ทุกครัง้ท่ีท าการเก็บขอ้มูลในพื้นท่ี 
 

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาวิจัยสรุปตามวัตถุประสงค์ดังนี ้

1. บริบทของพื้นท่ีบ้านตุงลอย หมู่ 4 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประชากรท่ีอยู่อาศัย

เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหร่ียงท้ังสิ้น โดยอาศัยอยู่บนพื้นท่ีภูเขาสูง ท่ีมีความสูงจากระดับน้ าทะเล 800-1,200 เมตร

จากระดับน้ าทะเล ลักษณะภูมิประเทศเป็นพืน้ท่ีป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เป็นบางส่วน มพีื้นท่ี

ป่าไม้ประมาณ 13,816 ไร่ [4] จากการท่ีอยู่อาศัยในบริเวณป่าตามภูเขา ป่าต้นน้ าล าธาร จึงมีวิถีชีวิตท่ีเข้าไปเกี่ยวข้อง

และผูกพันกับธรรมชาติ มีการท าไร่ท านา ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์และหาของป่า ในปัจจุบันนี้พบว่าชาวกะเหร่ียงรุ่นใหม่ 

ไมไ่ด้ให้ความสนใจจากการใชป้ระโยชนจ์ากพรรณพชืเหมอืนในอดีตมากนัก เพราะวัฒนธรรมเมอืงเข้าไปมีอทิธิพลและ

บทบาทต่อวิถีชีวิตของชาวกะเหร่ียงอยู่มาก แม้ว่าพื้นท่ีศึกษาแห่งนี้เป็นเพียงหมู่บ้านเล็ก  ๆ แต่ก็เป็นท่ีรวบรวมองค์

ความรู้และภูมิปัญญาพื้นบ้านต่าง ๆ และการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมยังค่อนข้างเหนียวแน่นอยู่พอสมควร แต่เมื่อ

กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาก าลังหลั่งไหลเข้าไปสู่พื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้องค์ความรู้  

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมดัง้เดิมของชนเผ่าค่อย ๆ เลอืนหายไป หากไม่ได้รับการดูแลรักษาไว้ จะท าให้ชาวกะเหร่ียงรุ่น

หลังสูญเสียเอกลักษณ์ของตน โดยเฉพาะความรู้และภูมิปัญญาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพรรณพืชต่างๆ ท าให้

มรดกทางความรู้ท่ีตกทอดมาจากบรรพบุรุษต้องสูญหายไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์ของชนเผ่า ซึ่งเป็น

เร่ืองยากท่ีจะแก้ไขให้กลับมาเป็นเหมอืนเดิม 

2. จากการส ารวจและเก็บรวบรวมพันธ์ุพืชในชุมชนชาวกะเหร่ียง บ้านตุงลอย ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย 

จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์พบว่า มีพืชท่ีพบท้ังหมด 181 ชนิด ซึ่งพืชบางชนิดสามารถใช้ประโยชน์ได้

หลายอยา่ง สามารถแบ่งกลุม่ตามลักษณะการใชป้ระโยชนไ์ด้เป็น 7 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมจี านวนพชื ดังนี้ 

1. พชือาหาร 86 ชนิด 

2. พชืสมุนไพร 105 ชนิด 

3. พชืท่ีใชเ้ป็นสยีอ้มเคร่ืองนุง่ห่ม 9 ชนิด 

4. พชืท่ีสร้างท่ีอยูอ่าศัยและเคร่ืองใช ้16ชนิด 

5. พชืในพธีิกรรมความเชื่อ 9 ชนิด 

6. พชืมีพิษ 5 ชนิด 

7. พชืประโยชนอ์ื่น ๆ 15 ชนิด 

          โดยพืชอาหารเป็นกลุ่มพชืท่ีพบมากเป็นอันดับ 2 จ านวน 86 ชนิด รองจากพืชสมุนไพร มตีัวอยา่งพชืท่ีน่าสนใจ

คือ ข้าวเจ้า (Oryza sativa L.) ซึ่งถือว่าเป็นอาหารหลักของชาวกะเหร่ียง ส่วนข้าวเหนียว (Oryza sativaL. varglutinosa L.) 

นิยมปลูกเพียงเล็กน้อยเพื่อใช้ในการท าขนมและประกอบพิธีกรรมในหมู่บ้าน การปลูกข้าวนั้นจะมีการปลูกท้ังข้าวไร่
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และข้าวนา ชาวบ้านจะปลูกข้าวไร่ก่อน โดยอาศัยน้ าฝน ส่วนข้าวนาจะปลูกหลังข้าวไร่ 1 เดือน โดยใช้น้ าจากการท า

ฝายและแหลง่น้ าจากธรรมชาติ โดยขา้วนาจะได้ผลผลิตมากกวา่ข้าวไร่ในพื้นท่ีขนาดเท่ากัน 

          พชือาหารของชาวกะเหร่ียงนอกจากอาหารหลักคือข้าวเจ้าแลว้ ยังมีพืชผักและผลไม้ ท้ังท่ีน ามาปลูกไว้บริเวณ

ครัวเรือนและในไร่ ยังสามารถพบพชืท่ีขึ้นเองตามธรรมชาตบิริเวณปา่ชุมชนได้ พชือาหารสามารถน ามารับประทานสด

หรือต้มเป็นผักเคียงและยังน ามาประกอบอาหารได้ ท้ังนี้ในช่วงฤดูฝน เป็นช่วงท่ีมีพืชพรรณธัญญาหารอุดมสมบูรณ์

มากที่สุดในรอบปี  

         ตัวอยา่งพชือาหารท่ีน่าสนใจ มีดังนี ้

ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ส่วนท่ีใช/้วธีิใช้ 

กระเจียวขาวหรือ

ดอกดนิ 

โพโพ๊ะ Curcuma cochinchinensis 

Gagnep 

ชอ่ดอกอ่อน ลวกจิ้มน้ าพริก ท าแกงส้ม 

 

ข้าวฟา่ง แผ่ง Sorghum bicolor L. เมล็ด สามารถน าเมล็ดไปคั่วรับประทานได้ 

หรือน ามาแช่น้ าแลว้หุงรับประทานแทน

ข้าวได ้

งาขี้ม่อน นา๊ง Perilla frutescensL. เมล็ด ใชเ้มล็ด 1 ช้อนชา น ามาชงกับน้ าดื่ม 

บุกปา่ เกียวมงิบอง Amorphophallus 

konjac K.Koch 

ล าต้นใชป้รุงอาหาร 

เบญจรงค ์ ฆังแชะดุเดาะ Asystasia gangetica (L.) T. 

Anders. 

ยอดใช้ปรุงอาหาร 

ผักคราดหัวแหวน ลางตา่งดุ ๊ Acmellaoleracea (L.) 

R.K.Jansen 

ดอก ยอดออ่น ใบออ่น น าไปกินสดกับ

น้ าพริกหรือน าไปใส่แกง 

มะเดื่อปล้อง โพโพ๊ะ Ficushispida L. ผลดบิ น าไปลวก ผลสุก กินสดกับน้ าพริก 

ส้มแปะ กรัง้จะชาย Vaccinium  sprengelii   (G. 

Don)  Sleumer 

ยอดออ่น มีรสเปร้ียว น ามากินสดกับ

น้ าพริก หรอืประกอบอาหารได ้

หญ้าไผ่น้ า หพูด่ ุ Tradescantia fluminensis ยอด รับประทานกับน้ าพริก 
 

พืชสมุนไพร เป็นพืชท่ีพบมากท่ีสุด ส ารวจพบท้ังสิ้น 105 ชนิด การใช้พืชสมุนไพรในการรักษาโรคของชาว

กะเหร่ียงนั้น มท้ัีงการใชพ้ืชเพียงชนิดเดียว หรือผสมกันหลายชนิดเป็นสูตรยา โดยใชท้ั้งตน้หรือใช้เฉพาะบางส่วน บางชนิด

ใชต้อนยังสด บางชนดิตอ้งไปตากแดดให้แห้งก่อน ส่วนใหญ่การเก็บสมุนไพรมักจะเข้าเก็บในป่า แตบ่างชนดิสามารถน ามา

เพาะปลูกขยายพันธ์ุท่ีบ้านได้ ส าหรับวิธีใช้พืชสมุนไพรในการรักษานั้นก็ต่างออกไปตามแต่ละอาการและชนิดสมุนไพรท่ี

น ามารักษา อาทิ การน ามาตม้น้ าดื่ม  ต าพอกประคบ การน ามารับประทานสดหรือน ามาประกอบอาหาร เป็นตน้  
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ตัวอยา่งพชืสมุนไพรท่ีน่าสนใจ มดีังนี้ 

ชื่อสามญั ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ส่วนท่ีใช/้วธีิใช้ 

กระชาย พุทร๊ัง Boesenbergia rotunda 

(L.) Mansf. 

เหง้า ต้มรับประทานช่วยรักษาอาการปาก

เป็นแผล ปากแห้ง ขับระดูขาว ขับปัสสาวะ 

รักษาโรคบิด แก้ปวดมวนท้อง 

ราก ใชเ้ป็นเครื่องจิม้ในการประกอบอาหาร

หรือเป็นสว่นประกอบของน้ าพริกได ้

กระแตไตไ่ม ้ จอหลา่อา Drynaria quercifolia (L.) 

J. Sm.  

ล าต้น ฝนผสมกับข้าวสารต า ทาบริเวณท่ี

เป็นแผล 

กะทงลาย ตะซิงบลายด ุ Celastrus paniculatus 

Willd.. 

ยอดใช้เป็นยาระบายอ่อน ๆ 

ขมิ้นด าหรือวา่น

มหาเมฆ 

- Curcuma aeruginosa 

Roxb. 

เหง้าแหง้ ใชเ้ป็นยาแก้ลมขึ้น แกจุ้กเสียด

แนน่หน้าอก ขับลม แกจุ้กเสียดแนน่ท้อง 

ท้องอดื ทอ้งเฟอ้ 

ตดหมูตดหมา ทุยอีแซ Paederia linearis Hook.f. ราก ตม้น้ าดื่ม แก้ปวดเมื่อย 

บอน คูทแิล Colocasia esculenta (L.) 

Schott 

หัวใต้ดนิ รับประทานได้ ใชเ้ป็นยาระบาย 

ห้ามเลอืด 

หญ้าตดืแมว ชุย่แหมบ่รืย้ Desmodium gangeticum 

(L.) DC.  

ราก ตม้น้ ารักษาโรคเบาหวาน 

ไพล บ่างซ๊ะ Zingiber montanum 

(J.Koenig) Link ex 

A.Dietr. 

เหง้าสด น ามาฝนแลว้ทาบริเวณท่ีมีอาการ

ฟกช้ าบวมหรือเคล็ดขัดยอก ฟกช้ าบวม  

ข้อเท้าแพลง และยังชว่ยลดอาการอักเสบ 

แก้ปวด บวม เส้นตงึ เป็นต้น 

ไพลด า ปะลุย Zingiber ottensii Valeton เหง้าสด  ใชเ้ป็นยาทาสมานแผล น ามาฝน

ทาแก้อาการเคล็ดขัดยอก ฟกบวม แก้

เหน็บชา ปวดเมื่อยตามร่างกาย 
 

          พืชท่ีใช้เป็นสีย้อมเคร่ืองนุ่งห่มส ารวจพบจ านวน 9 ชนิด เป็นพืชท่ีพบมากในล าดับท่ี 5 รองจาก พืชสมุนไพร  

พชือาหาร พชืท่ีสร้างท่ีอยูอ่าศัยและเคร่ืองใช ้และมีจ านวนชนิดพืชเท่ากับพืชในพิธีกรรมความเชื่อ ชาวกะเหร่ียงบ้านตุง

ลอยจะใชพ้ชืเหลา่นี้มาใชใ้นการท าเคร่ืองนุง่ห่มและย้อมสีจากธรรมชาต ิซึ่งสีท่ีชาวกะเหร่ียงนิยม จะเป็นสเีข้มคือสีแดง 

สีแดงเลอืดหมูและสีด า สีแดงได้จากส่วนรากของต้นยอป่า (Morinda coreia Buch.-Ham) สีเหลอืงได้จากเนื้อในเปลือก

ของต้นยอ(Morinda citrifolia L.) เหมือดแอ่หรือพลองด า (Memecylon scutellatum Naud.) สามารถใช้เปลือกผลน ามา

ผสมกับครั่งเพื่อให้คร่ังเปลี่ยนสไีด้ 
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พชืท่ีใชเ้ป็นสยีอ้มเครื่องนุ่งหม่ท่ีพบจ านวน 9 ชนดิ คือ 

ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ส่วนท่ีใช/้วธีิใช้ 

กล้วยป่า หยา่ดึ Musa acminata Colla กาบใบ หั่นและต าให้ละเอียด ผสมกับ

ขีเ้ถ้า ให้หมกัฝ้าย ให้สีด า 

ถั่วแปบ บ่อบะสะ Lablab purpureus (L.) 

Sweet 

เถาและใบ น ามาต้มน้ าผสมกับขีเ้ถ้า ใช้

ย้อมฝ้าย ให้สีเขียว 

บะก๊อ เบอคอืซะ Livistona speciosa Kurz เปลอืกผล ใชย้อ้มฝ้าย โดยผสมกับน้ า

ขีเ้ถ้าและน้ ามันหมู ให้สีแดงอมมว่ง 

เพกา ด็อกกะ Oroxylum indicum (L.) Kurz เปลอืกตน้ น าไปตม้ย้อมฝ้าย ใหส้ีเขียว 

มะเดอืยขีห้นอน เบอะพะทอ Coix lachryma – jobi L. var. 

stenocarpa 

ผลเทียม ใชปั้กตกแต่งประดับเสื้อผ้า 

ยอ  - Morinda citrifolia L. เนื้อในเปลอืก น ามาทุบให้ละเอียดตม้กับ

น้ า ให้สีเหลอืง 

ยอป่า คุ๊ Morinda coreia Buch.-Ham ราก โดยน ารากมาทุบให้ละเอียดตม้ผสม

กับขี้เถ้าต้นก่อ ให้สีแดง 

หมอ่น โกวาซะ Morus alba L. ผล ใชเ้ป็นสยีอ้มฝ้าย โดยน ามาต าคั้นน้ า 

ให้สีแดงอมมว่ง 

เหมอืดแอห่รือ

พลองด า 

- Memecylon scutellatum 

Naud. 

เปลอืกผลน ามาผสมกับคร่ังเพื่อให้คร่ัง

เปลี่ยนสไีด้ 
 

          พืชท่ีสร้างท่ีอยู่อาศัยและเคร่ืองใช้ ส ารวจพบจ านวน 16 ชนิด เป็นพืชท่ีพบมากในล าดับท่ี 3 รองจาก พืช

สมุนไพรและ พืชอาหาร ชาวกะเหร่ียงนั้นนิยมสร้างท่ีอยู่อาศัยด้วยไม้ต่าง ๆ อย่างเรียบง่าย เสาเรือนจะถูกฝังลงในดนิ 

จึงต้องเลือกไม้ท่ีเนื้อแข็ง ทนทานและมีอายุใช้งานท่ีนานพอสมควร เช่น ไม้แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. Var. 

kerri (Crabia & Hutch.) I.C. Nielsen) ไม้ก่อเดือย (Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC.) นอกจากการก่อสร้าง

ท่ีอยู่อาศัยแล้ว ยังมีการท าเคร่ืองใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น เคร่ืองใช้ในครัวเรือน เคร่ืองมือการเกษตร อุปกรณ์การทอผ้า 

ซึ่งจะใช้ไม้เนื้ออ่อน ซึ่งจะแปรรูปได้ง่าย เช่น ไม้ซ้อ (Gmelina arborea Roxb.) ใช้ท าครกกระเดื่องส าหรับต าข้าวหรือท า

รางอาหารส าหรับสัตว์เลีย้ง เป็นต้น 
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  ตัวอยา่งพชืท่ีสร้างท่ีอยูอ่าศัยและเคร่ืองใช ้ที่นา่สนใจ มีดังนี ้

ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ สว่นท่ีใช/้วิธใีช้ 

ก่อเดอืย 

 

เชบอสา่ (Castanopsis acuminatissima 

(Blume) A. DC.) 

เนือ้ไม้ ใชท้ าเสาเรือน 

 

งิว้แดง โคพอ Bombax ceiba L. เนือ้ไม้ ท าไหน่ึงข้าว 

ซ้อ เก่อมา Gmelina arborea Roxb. เนือ้ไม้ ใชท้ าครกกระเดื่องส าหรับต าข้าว

หรอืท ารางอาหารส าหรับสัตว์ 

แดง เพล Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. Var. 

kerri (Crabia & Hutch.) I.C. Nielsen 

เนือ้ไม้ ใชท้ าเสาเรือน 

ตองตึง หลาเทอหลา Dipertrocarpus tuberculatus Roxb. ใบ ใช้เย็บเป็นตับมุงหลังคา  

เนือ้ไม้ ใชส้รา้งที่อยู่อาศัย 

ตองสาด หลาครอืหลา Phrynium pubinerve Blume ใบ เย็บเป็นตับมุงหลังคา 

ทะโล้ เสร่อืซะ Anneslea fragrans Wall. เนือ้ไม้ ใชส้รา้งที่อยู่อาศัย 

พะยอม ซุ๊ Shorea roxburghii G. Don เนือ้ไม้ ใชท้ าเสาเรือน 

มะแฟน ซะผี่สะ Protium serratum Engl. เนือ้ไม้ ใชส้รา้งที่อยู่อาศัย 
 

          พืชในพิธีกรรมความเชื่อท่ีส ารวจพบมีจ านวน 9 ชนิด ชาวกะเหร่ียงมีวัฒนธรรมและความเชื่ อท่ีส าคัญคือ  

การนับถือผี ท้ังผีป่าผีบ้าน ผีฝายและผีบรรพบุรุษ โดยผ่านพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อขอพรให้ผีเหล่านี้ปกป้องรักษาผลผลิต

ทางการเกษตรและคุ้มครองสมาชิกของครอบครัวให้มีความสุขและปลอดภัยจากอันตรายต่าง  ๆ ในการประกอบ

พิธีกรรมแต่ละคร้ัง จะต้องมีเคร่ืองเซ่นไหว้ ประกอบด้วยข้าวปลาอาหาร ขนม เหล้า และยังมีการใช้พืชเพื่อน ามา

ประกอบพิธีกรรมตา่ง ๆ ในปัจจุบันชาวกะเหร่ียงท่ีนับถือศาสนาพุทธ ก็มกีารน าพชืเหลา่นีม้าบูชาพระรัตนะไตรด้วย 

พชืในพธีิกรรมความเชื่อ ท่ีส ารวจพบมจี านวน 9 ชนิดประกอบด้วย 

ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ สว่นท่ีใช/้วิธใีช้ 

ดาวเรอืง โพะ๊บ่าง Tagetes erecta L. ช่อดอก น าไปบูชาพระหรือใชใ้นงานพิธีกรรม

ต่าง ๆ เช่น พิธเีลี้ยงผี 

ไพลด า ปะลุย Zingiber ottensii Valeton เหงา้ มคีวามเชื่อว่าเป็นว่านศักดิ์สิทธิ์ 

สามารถน ามาท าเป็นของป้องกันตัวจากไสย

ศาสตรแ์ละสิ่งอัปมงคลต่าง ๆ ได้ 

ว่านน้ า พอบ่ือหลา่ Acorus calamus L. ไหล น ามาห้อยคอเมื่อเจ็บคอ มคีวามเชื่อว่า

สามารถรักษาให้หายได้ 

ว่านส่ีทิศ ผอทีแค Hippeastrum johnsonii Bury ดอก เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดู

เพาะปลูกเนื่องจากชาวบา้นเชื่อว่าจะมีฝนตก 

สม้ป่อย เป๊อะชีซะ Acacia concinna (Willd.) DC. ฝัก ตากแห้งน ามาท าน้ าขมิ้นสม้ป่อย เพื่อใช้

ในการประกอบพิธีกรรม และงานมงคลต่างๆ 

หงอนไก่ พอควอ Celosia argentea L. ดอก ใช้ในพิธีกรรมเลีย้งผีนา โดยหว่านเมล็ด

หลังจากปลูกข้าวไร่เสร็จ 
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พชืในพธีิกรรมความเชื่อ ท่ีส ารวจพบมจี านวน 9 ชนิดประกอบด้วย (ตอ่) 

ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ สว่นท่ีใช/้วิธใีช้ 

หนาด โพแน Blumea balsamifer DC. ใบ น าไปในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ  

มคีวามเชื่อว่าใบหนาดน้ีสามารถป้องกัน 

ภูตผีปีศาจได้ 

อูน หรือ พวงไข่มุก โพะ๊แหว่ 

 

Sambucus simpsonii Rehder ช่อดอก น าไปบูชาพระหรือใชใ้นงานพิธีกรรม

ต่างๆ เช่น พิธเีลี้ยงผี 

เอือ้งหมายนา โพพะดู่ Cheilocostus speciosus 

(J.Koenig) C.D.Specht 

ดอก น าไปบูชาพระหรือใช้ในงานพิธีกรรม

ต่าง ๆ เช่น พิธเีลี้ยงผี 

    

พชืมีพิษ ส ารวจพบเพยีง 5 ชนดิ ซึ่งถอืว่ามจี านวนนอ้ยท่ีสุดในบรรดาพชืกลุม่ตา่ง ๆ สว่นใหญ่จะใชใ้นการเบ่ือ

ปลาและล่าสัตว์ เชน่ ล่าตัวตุน่ เป็นต้น 

พชืมีพิษท่ีส ารวจพบจ านวน 5 ชนดิ ประกอบด้วย 

ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ สว่นท่ีใช/้วิธใีช้ 

เครอืไหล เกรอ๊ะหยี่ Derris elliptica (Roxb.) 

Benth. 

รากมพีิษน ามาทุบใชเ้บ่ือปลา 

ต าแยช้าง เอ่โกเปอ Dendrocnide stimulans 

(L.f.) Chew 

ท้ังต้น มีพิษท าให้คัน น ามาผสมกับดบิบรเิวณ

ปากโพรงรังตุ่น เพื่อให้ตุ่นมาขัดถู 

ทะโล้ เสร่อืซะ Schima wallichii (DC.) 

Korth. 

เปลอืก มีพิษน ามาทุบใชเ้บ่ือปลา 

หนามขีแ้รด เกลอ่ะควอ Acacia megaladenaDesv. 

var. indochinensis I.C. 

Nielsen 

เปลอืก มีพิษน ามาทุบใชเ้บ่ือปลา 

หมามุย่ ปอหลอืสะ Mucuna pruriens (L.) DC ฝัก มพีิษท าให้คัน น ามาผสมกับดิบบรเิวณ

ปากโพรงรังตุ่น เพื่อให้ตุ่นมาขัดถู 
          

          พชืท่ีใชป้ระโยชนอ์ื่น ๆ ท่ีส ารวจพบมจี านวน 15 ชนดิเป็นพชืท่ีพบมากในล าดับท่ี 4 รองจาก พชืสมุนไพร พชือาหาร 

พืชท่ีสร้างท่ีอยู่อาศัยและเคร่ืองใช้ซึ่งพืชกลุ่มมีการใช้ประโยชน์อันหลากหลาย เช่น พืชท่ีใช้ห่อหุ้มอาหาร เช่น ตองตึง 

(Dipertrocarpus tuberculatus Roxb.) ตองสาด (Phrynium pubinerve Blume)ตองกง (Thysanoleana maximaKuntze)หรือพืช

ท่ีเป็นเชื้อเพลิงและใช้เพื่อป้องกันเชื้อราในยุง้ข้าว เชน่ สนสองใบ (Pinus merkusii Jungh.) สนสามใบ (Pinus kesiya Royle ex 

Gordon) ซึ่งพืชกลุ่มนี้มีความส าคัญมากส าหรับชาวกะเหร่ียง ซึ่งหาท่ัวไปได้ไม่ยาก ในบริเวณหมู่บ้าน ป่าบริเวณใกล้เคียง

และในไร่นา เป็นตน้ 
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ตัวอยา่งพชืท่ีใชป้ระโยชนอ์ื่น ๆ ท่ีน่าสนใจ มดีังนี้ 

ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ สว่นท่ีใช/้วิธใีช้ 

ตองกง ก่ายแล Thysanoleana maximaKuntze ใบ ใช้ห่ออาหาร 

ดอก ตากแห้งเพื่อใช้ท าไม้กวาด 

ตองตึง หลาเทอหลา Dipertrocarpus tuberculatus Roxb.) ใบออ่น ใช้ห่ออาหาร 

ตองสาด หลาครอืหลา Phrynium pubinerve Blume ใบ ใช้ห่ออาหาร 

ผักฮ้าน ห่อพรึย Mosla dianthera (Buch.- Ham.ex 

Roxb) 

ท้ังต้น ใช้รองก้นยุ้งข้าว ป้องกันไม่ให้ข้าว

ขึน้รา 

ยาสูบ ยาสุ Nicotiana tabacum L. ใบ ขยีผ้สมกับน้ า ใชพ้่นเพื่อป้องกันแมลง

ศัตรูพชื 

ละหุ่ง กะทิกครี Ricinus communis L. เมล็ด สกัดน้ ามันใส่ตะเกียง 

สนสองใบ โชซู Pinus merkusii Jungh. เนือ้ไม้ ให้เชื้อเพลิง และป้องกันเชื้อราใน

ยุ้งข้าว 

สนสามใบ โชบอ Pinus kesiya Royle ex Gordon เนือ้ไม้ ให้เชื้อเพลิง และป้องกันเชื้อราใน

ยุ้งข้าว 

สบู่ด า แมโหเลา Jatropha curcas L. เมล็ด สกัดน้ ามันใส่ตะเกียง 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากการศึกษาพบว่าพืชท่ีชาวกะเหร่ียงน ามาใช้ประโยชน์ท้ังสิ้น 181 ชนิดจ าแนกเป็นพืชอาหาร 86 ชนิด  

พืชสมุนไพร 105 ชนิดพืชท่ีใช้ท าเป็นเคร่ืองนุ่งห่มและสีย้อม 9 ชนิด พืชท่ีใช้ท าท่ีอยู่อาศัยและเคร่ืองใช้ 16 ชนิด พืชท่ีใช้ใน

พิธีกรรมความเชื่อต่าง ๆ 9 พืชมีพิษ 5 ชนิด พืชท่ีใช้ประโยชน์อื่น ๆ 15 ชนิด มีการใช้ประโยชน์จากพืชในแต่ละหมวดหมู่ 

รวมท้ังหมด 245 รายการพืชบางชนิดชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้เฉพาะด้าน เช่น กลุ่มของพืชมีพิษ พืชหลายชนิดสามารถใช้

ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ไพลด า (Zingiber ottensii Valeton) นอกจากจะใช้เป็นพืชสมุนไพรแล้ว ยังใช้ในการประกอบ

พิธีกรรมต่าง ๆ อีกด้วย จึงท าให้ผลการส ารวจพชืท้ัง 181 ชนิด ท่ีชาวบ้านประโยชน์ในแต่ละกลุ่มมีมากถึง 245 รายการการ

ใชป้ระโยชน ์

พืชอาหาร  

มีมากถึง 86 ชนิด นอกจากข้าวแล้วพชือาหารท่ีเป็นท่ีนยิมของชาวกะเหร่ียงคือ ผักสด ต้มเป็นผักเคร่ืองเคียง

ของน้ าพริก เนื่องจากน้ าพริกถือว่า เป็นอาหารหลักประจ าวันของชาวกะเหร่ียงท าให้ผักเคร่ืองเคียงต่างๆ มีให้เลือก

รับประทานกันอยา่งหลากหลายเชน่ 

พชืท่ีรับประทานสดเป็นผักเคียง เชน่ ยอดออ่นมะกอก (Spondias pinnata (L. f.) Kurz) ยอดอ่อนและดอกอ่อน

ของสม้แปะ (Vaccinium  sprengelii   (G. Don)  Sleumer)เป็นต้น 

พืชท่ีน ามาต้มก่อนรับประทานเป็นผักเคียง เช่น ช่อดอกอ่อนสะเดา ((Azadirachta indica A. Juss. var. 

siamensis Valeton.)  ผลและยอดออ่นมะระขี้นก (Momordica charantia L.) เป็นต้น 

พืชท่ีน ามาย่างไฟก่อนรับประทานเป็นผักเคียง เช่น ฝักเพกา  (Oroxylum indicum (L.) Kurz.) ยอดอ่อนมัน

ส าปะหลัง (Manihot esculenta (L.) Crantz) เป็นต้น 
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นอกจากผักเคียงแล้ว พืชในกลุ่มท่ีใช้ปรุงแตง่อาหาร ก็มีความส าคัญไมน่้อยเช่นกัน พืชกลุ่มเคร่ืองเทศเหลา่นี ้

จะท าให้อาหารอร่อย ชวนรับประทาน เช่น ช่อดอกสดและแห้งผักอีหลืน (Isodon ternifolius (D.Don) Kudo) เมล็ดสด

และแห้งของพริกไทย (Piper nigrum L.) เป็นต้น 

งานวจิัยของ กวศีลิป์ (2552) [5] ได้ศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวกะเหร่ียงบ้านใหม่สวรรค์และบ้านห้วยปูลิง 

ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบพืชอาหาร 176 ชนิด ท้ังนี้ความหลากหลายของจ านวนชนิดพันธ์ุพืช

อาจมีความแตกต่างกันเนื่องจาก ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพภูมิประเทศท่ัวไปประกอบด้วย

ภูเขาสลับซับซ้อน มีป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์และอยู่ใกล้ดอยอินทนนท์ท าให้มีปริมาณน้ าและความชื้นมากกว่า โดยมีปริมาณ

น้ าฝนเฉลี่ย 1,995 มลิิเมตร/ปี [6] ในขณะท่ี ต าบลอมก๋อยมปีริมาณน้ าฝนเฉลี่ยเพยีง 929.8 มลิลิเมตร/ปี [7] เท่านัน้ 

พืชสมุนไพร 

         พืชสมุนไพรเป็นพืชท่ีส ารวจพบมากท่ีสุด มีจ านวน 105 ชนิด วิถีชีวิตของชาวกะเหร่ียงนั้น ถือว่ามีความผูกพัน

กับพืชสมุนไพรมาอย่างยาวนาน มีการสืบทอดองค์ความรู้ในเร่ืองการใช้สมุนไพร แม้ว่าในปัจจุบัน ความรู้ต่างๆเหลา่นี้ 

จะถูกลบเลือนหายไปบ้างตามกาลเวลา แต่ก็ยังนิยมใช้กันอยู่ในบรรดาผู้สูงอายุ วิธีการใช้สมุนไพรของชาวกะเหร่ียง 

สามารถแบ่งได้ 3 วิธี คือ 

          1. การรับประทานสด เชน่ การใช้เหง้าสดของขิง (Zingiber officinale Roscoe) รักษาอาการขับลม แก้ท้องอดืจุก

เสียดแนน่เฟอ้และการใชร้ากของผักเผ็ด (Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen) มารักษาอาการแก้ปวดฟัน เป็นต้น 

          2. น ามาต้มน้ าดื่ม เช่น การใช้เหง้าของกระชาย (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.) ต้มรับประทานช่วยรักษา

อาการปากเป็นแผล ปากแห้ง ขับระดูขาว การใช้เหง้าของขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) ต้มรับประทานช่วยรักษาอาการ

แก้ท้องอดืเฟอ้ แนน่ จุกเสียดแนน่ 

          3 .ยารักษาภายนอก เช่น การใช้เหง้าของไพล (Zingiber montanum (J.Koenig) Link ex A.Dietr.) น ามาฝนแลว้

ทาบริเวณท่ีมีอาการฟกช้ าบวมหรือเคล็ดขัดยอกการใช้ยางของหนุมานนั่งแท่น ( Jatropha podagricaHook) น ามา  

ใส่แผลสดเพื่อรักษาแผลและห้ามเลอืด 

          ส่วนการศึกษาของวรางรัตน์ (2556) [8] ศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชนเผ่าม้งในอ าเภอแม่ริม จังหวัด

เชียงใหม่ พบพืชสมุนไพรมากถึง 223 ชนิด ท้ังนี้ความหลากหลายของชนิดพืชมมีากกว่าอาจเนื่องจากศึกษาในบริเวณ

พื้นท่ีกวา้งกว่า และสภาพพืน้ท่ีท่ีอยูข่องชาวม้งในอ าเภอแมริ่มเป็นป่าตน้ล าธารของล าน้ าแม่ริมและน้ าแมส่า นอกจากนี้

ยังเป็นพื้นท่ีซับน้ าฝนและไหลลงสู่ล าน้ าแม่ริม น้ าแม่สาและน้ าแม่เลาะ [9] ท าให้มีความชื้นมากกว่าในเขตอ าเภอ 

อมก๋อย จึงเป็นบริเวณท่ีเหมาะสมตอ่การเจรญิเตบิโตของพชืและมีความหลากหลายทางชวีภาพมากกวา่อ าเภออมก๋อย 

ซึ่งมีสภาพพืน้ท่ีเป็นป่าเต็งรังและป่าดบิเขา [10] มีปริมาณน้ านอ้ยกว่า 

พืชที่ใช้เป็นสีย้อมเครื่องนุ่งห่ม 

พืชท่ีใช้เป็นสีย้อมเคร่ืองนุ่งห่มส ารวจพบ 9 ชนิด ในปัจจุบันการใช้พืชประเภทมีน้อยมาก เพราะปัจจุบันใน  

บ้านตุงลอย นิยมการใช้สีย้อมสังเคราะห์มากกว่าสีธรรมชาติ เพราะมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากและใช้ได้ง่ายกว่า การใช้พื ช 

สียอมนัน้ไม่สามารถใชพ้ชืได้เพยีง 1 ชนดิ แตย่ังมีพืชอื่น ๆ ท่ีต้องใชร่้วมกัน เพื่อท าให้ได้สท่ีีต้องการ เชน่ การน ารากของ

ยอป่า (Morinda coreia Buch.-(Ham) มาทุบและผสมกับขี้เถ้าของบะก๊อ (Livistona speciosa Kurz) ท าให้รากของยอป่า 

เปลี่ยนสจีากสีเหลอืงเป็นสแีดง เป็นต้น 

ในขณะท่ีงานศึกษาของขวัญฤทัย (2551) [11] ศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวกะเหร่ียง ท่ีต าบลบ้านจันทร์

และแจ่มหลวง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่พบพืชกลุ่มนี้มากถึง 30 ชนิด ท้ังนี้ความหลากหลายของพืชมีมากกว่า

เนื่องจากชาวกะเหร่ียงในพื้นท่ีดังกล่าวยังมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการใช้สีจากธรรมชาติมาย้อมเครื่องนุ่งห่มอย่าง
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แพร่หลาย ท าให้ยังนิยมใช้สีย้อมจากธรรมชาติ ในขณะท่ีชาวกะเหร่ียงในบ้านตุงลอย ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย  

มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาในด้านนี้อย่างจ ากัดและขาดช่วง ท าให้ไม่นิยมใช้สีจากธรรมชาติเพราะมีกรรมวิธีท่ียุ่ งยาก

มากกวา่การใชส้ีสังเคราะห์ จึงท าให้ความหลากหลายของชนดิพชืสีย้อมเคร่ืองนุง่ห่มมมีากกวา่ในเขตอ าเภออมก๋อย 

พืชที่สร้างที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ 

          พืชท่ีสร้างท่ีอยู่อาศัยและเคร่ืองใช้ ส ารวจพบจ านวน 16 ชนิด ซึ่งไม่เพียงแต่น าเฉพาะส่วนของเนื้อไม้มาใช้

ประโยชน์ได้เท่านั้น ยังมีการน าใบมาเย็บรวมกันเพื่อใช้มุงหลังคา เช่น ตองสาด (Phrynium pubinerve Blume) และ 

ตองตึง (Dipertrocarpus tuberculatus Roxb.) เป็นต้น ในปัจจุบันมีการตัดต้นไม้เพื่อน ามาใช้ท าท่ีอยู่อาศัยจ านวนมาก 

แม้ในอดีตจะไม่มกีารตัดต้นไม้ท่ีมีรกของเด็กฝังอยู ่แต่ปัจจุบันความเชื่อของบรรพบุรุษถูกเพกิเฉย ไม่ปฏิบัติตาม ท าให้

ปริมาณไมป่้าในธรรมชาติหลายชนดิลดลงอยา่งน่าเป็นหว่ง 

          ส่วนการศึกษาของปาริฉัตรและสวาท (2556) [12] ศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวเผ่าม้ง อ าเภอนาน้อย 

จังหวัดน่าน พบพืชท่ีใช้สร้างท่ีอยู่อาศัยนี้เพียง 1 ชนิดเท่านั้นคือไผ่ซาง (Dendrocalamus strictus Nees) ท้ังนี้ความ

หลากหลายของพืชมีน้อยกว่า เนื่องจากการมีวิถีชีวิตท่ีแตกตา่งกัน โดยชาวม้งในพื้นท่ีดังกล่าวนิยมใช้ไผ่ซางเพื่อมาท า

ฝาบ้านและเตียงนอนเท่านั้นและปัจจุบันนิยมสร้างบ้านปูน ส่วนชาวกะเหร่ียงในเขตบ้านตุงลอย ยังนิยมใช้ไม้ในการ

สร้างท่ีอยูอ่าศัยและเคร่ืองมอืต่างๆอยู่ ท าให้มีการส ารวจพบพชืในกลุ่มนี้มากกวา่ 

พืชในพิธีกรรมความเชื่อ 

           พืชในพิธีกรรมความเชื่อท่ีส ารวจพบมี 9 ชนิด โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในพิธีกรรมเลี้ยงผี ท้ังผีป่า ผีฝายและ  

ผีบรรพบุรุษ โดยความเชื่อถอืในเร่ืองผีเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณท่ีใชค้วบคุมความเป็นระเบียบของสังคมและยังเป็น

การสร้างขวัญและก าลังใจในการด าเนินชวีิตท้ังในยามปกติและยามเจ็บไข้ได้ป่วย ในปัจจุบันนี้ถือว่าความเชื่อเร่ืองผียัง

มอีทิธิพลตอ่ชาวกะเหร่ียงมาก ประเพณีเลีย้งผียังได้รับการปฏบัิตอิยู่เป็นปกติ 

          ในกรณีศึกษาของนัทธี (2556) [13] ศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของไทลื้อและไทยวนในอ าเภอสะเมิง จังหวัด

เชยีงใหม่ พบพชืในกลุ่มนี้ 16 ชนิด ท้ังน้ีความหลากหลายของพชืมมีากกวา่เนื่องจาก ในพืน้ท่ีของอ าเภอสะเมงิเป็นท่ีอยู่

อาศัยของชาวไทลื้อและไทยวน ซึ่งมีวิถีชีวิตท่ีเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา [14] และได้ปฏิบัติสืบทอดกัน

มาอย่างเข้มแข็งไม่ขาดสาย ในขณะท่ีชาวกะเหร่ียงบ้านตุงลอยจะประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับผีเป็นหลัก โดยมีผู้ประกอบ

พิธีกรรมเพียง 1 คน ซึ่งสูงอายุมากแล้วและไม่มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาในด้านนี้ ท าให้จ านวนพืชท่ีใช้ในพิธีกรรม 

สูญหายไปบ้างและมจี านวนมนีอ้ย 

พืชมพีิษ 

พืชมีพิษท่ีส ารวจพบมีจ านวนเพียง 5 ชนิด ส่วนใหญ่น าไปใช้ประโยชน์คล้ายกันคือใช้เบ่ือปลาและล่าสัตว์ แต่

ปัจจุบันนี้มีการใช้พชืมีพิษนอ้ยลงมาก เพราะพื้นท่ีป่าบางส่วนได้รับการประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ และสัตว์ท่ีสามารถล่า

ได้ มจี านวนนอ้ยลงอยา่งชัดเจน ท าให้ความนิยมในการใชพ้ชืมีพิษหมดไป 

         จากข้อมูลการศึกษาของขวัญฤทัย (2551) ศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวกะเหร่ียง ท่ีต าบลบ้านจันทร์

และแจ่มหลวง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่พบพืชกลุ่มนี้ เพียง 4 ชนิด และอัญชลี (2554) [15] ศึกษาพื้นบ้านของ

ชาวม้งในต าบลบ้านปางช้าง ต าบลพงษ์ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน พบพืชกลุ่มนี้เพียง 3 ชนิด ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับท่ี

พบในพื้นท่ีบ้านตุงลอย ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากในปัจจุบัน จ านวนปลาและสัตว์ป่าใน

ธรรมชาติลดลงและอุปกรณ์ในการดักปลาเช่น แหและอวน มีความสะดวกในการใช้งานมากกวา่ จึงไม่นิยมใช้พืชมพีษิ

ซึ่งมีขัน้ตอนท่ียุ่งยากมากกว่า ท าให้ความนิยมใช้พืชมพีษิหมดคอ่ย ๆ ไปเหมอืนกัน 
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พืชประโยชน์อื่น ๆ 

          พชืประโยชนอ์ื่น ๆ ท่ีส ารวจพบม ี15 ชนิด ซึ่งมกีารใช้ประโยชน์ท่ีหลากหลายมาก ท้ังพืชท่ีเป็นเชื้อเพลงิ พชืท่ีใช้

ห่ออาหารหรือใช้รองก้นยุ้งข้าว ป้องกันไม่ให้ข้าวขึ้นรา ซึ่งยังมีความนิยมในการใช้พืชเหล่านี้อยู่มากและถือว่าเป็นพืช

ส าคัญกลุ่มหนึ่ง ในปัจจุบันพืชเหล่านี้ยังมีอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น สนสองใบ (Pinus merkusii Jungh.) สนสามใบ  

ใบ (Pinus kesiya Royle ex Gordon)  ใชเ้ป็นวัสดุเชื้อเพลงิ ซึ่งยังหาได้งา่ยในปา่ชุมชน และมีปริมาณมากพอสมควร 

          ส่วนการศึกษาของคมกริชและดวงใจ (2552) [16] ซึ่งศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวมูเซอด า บ้านห้วยปลาหด 

ต าบลด่านแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตากส ารวจพบจ านวน 19 ชนิด ท้ังนี้ความหลากหลายของพืชมีมากกว่าแต่

จ านวนใกล้เคียงกันเนื่องจากในพื้นท่ีดังกล่าว เป็นแนวภูเขาสูงสลับซับซ้อน บนเทือกเขาถนนธงชัยท่ีทอดยาวกั้นพรมแดน

ไทย-พมา่ มคีวามสูงเหนือระดับน้ าทะเลโดย ประมาณ 500 เมตรขึน้ไป มีลักษณะดินร่วนปนทรายคล้ายกับในพื้นท่ี ต าบล

อมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชยีงใหม ่และชาวบ้านยังมวีิถีชีวิตท่ีอาศัยและพึ่งพงิป่าเหมือนกัน มกีารสบืทอดภูมิปัญญา

ในการด ารงชวีติและใชป้ระโยชนจ์ากป่าเหมอืนกัน ท าให้มีการใชป้ระโยชนจ์ากพชืกลุ่มนี้ในจ านวนใกล้เคียงกัน 

          โดยสรุปการศึกษาคร้ังนี้ จะเห็นว่าพืชพื้นบ้านของชาวกะเหร่ียงบ้านตุงลอย ยังมีความหลากหลายท่ีน้อย  

เมื่อเทียบกับสถานท่ีอื่น ๆ ท่ีกล่าวมาแล้ว ดังนั้นเพื่อจะอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรพืชและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ 

ควรมีการส่งเสริมให้ชุมชนเห็นความส าคัญในการฟื้นฟู เพื่อให้มีความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชมากขึ้น อันจะ

ส่งผลให้มีความมั่นคงทางดา้นอาหารและสมุนไพร มีความยั่งยนืได้ดยีิ่งขึน้ 
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การศกึษาประสทิธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืช 3 ชนิด ในการก าจัดแมลงสาบ 

Efficiency of Crude Extracts from 3 Local Plants against Cockroaches (Periplanta america) 

พัชราวรินทร์ เรือนโต1*, กัลยา แซ่ว่าง1 และ เรมิการ์ ราชล า1 

Patcharawarin Ruanto1*, Kanlaya Saewang1 and Remika Rachalum1 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการก าจัดแมลงสาบของสารสกัดจากพืช 3 ชนิด ได้แก่ 

น้อยหน่า (Annona squamosa) สะเดา (Azadirachta indica)  และสาบเสือ(Chromolaena odorata) โดยการสกัดด้วยน้ ากลั่น 

และสารละลายแอลกอฮอล์ ในอัตราส่วนพืชต่อตัวท าละลาย 1:2 w/v ทดสอบฤทธ์ิของสารสกัดกับแมลงสาบ (Periplanta 

america) โดยการฉีดพ่น บันทึกอัตราการตายสะสมทุก 20 นาที เพื่อหา ร้อยละการตายสะสม พบว่าสารสกัดจากใบ

น้อยหน่าท่ีสกัดด้วยเอทานอล  และ น้ า มีประสิทธิภาพสูงสุดในการก าจัดแมลงสาบ ท าให้แมลงสาบตาย 100% และ 72% 

ตามล าดับ ภายในเวลา 5 ชั่วโมง รองลงมาคือสารสกัดจากใบสะเดาท่ีสกัดด้วยเอทานอล  และ น้ า ท าให้แมลงสาบตาย 64% 

และ 36% ภายในเวลา 5 ชั่วโมง ส่วนสารสกัดจากสาบเสอืออกฤทธ์ิน้อยท่ีสุด โดยท าให้แมลงสาบตาย 36% และ 12%  
 

ค าส าคัญ:  สารสกัด, สะเดา, นอ้ยหนา่, สาบเสอื, 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 
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บทน า 
แมลงสาบ (Cockroach) มีจ านวนมากกว่า 4,000 ชนิด โดยท่ัวไปมีลักษณะล าตัวยาวรีเป็นรูปไข่ มีสีด าหรือสี

น้ าตาลเข้ม ส่วนหัวซ่อนอยู่ใต้อก มีหนวดยาวคล้ายเส้นด้าย ส่วนขายาวมีหนามคลุม ตัวเต็มวัยมีท้ังมีปีกและไม่มีปีก 

แมลงสาบท่ีพบในประเทศไทยส่วนใหญ่ คือ Periplaneta americana หรือเรียก แมลงสาบอเมริกัน ตัวเต็มวัยมีล าตัวยาว

ประมาณ 3 เซนติเมตร สามารถแพร่พันธ์ุได้อย่างรวดเร็ว มักจะออกหากินในเวลากลางคืนหรือในท่ีไม่มีแสง และ  

มีแหล่งอาหารจากเศษอาหาร เนื่องจากแมลงสาบอาศัยอยู่ตามบริเวณท่ีมีขยะ ของเสีย แมลงสาบจึงเป็นพาหะน าเชื้อโรค

มากมายสู่มนุษย์ ท้ังจากการกิน และการสูดดม  เช่น โรคท้องเดิน, บิด, ไทฟอยด์, อหิวาตกโรค, อาหารเป็นพิษ, โรค

ผิวหนัง และภูมิแพ ้ 

การก าจัดแมลงสาบโดยท่ัวไปนยิมใช้สารเคมีจ าพวกสเปรย์พน่ เนื่องจากใชง้่าย และออกฤทธ์ิเร็ว แตส่ารเคมี

ก าจัดแมลงสาบท่ีนิยมใช้กันนั้นมีส่วนผสมท่ีเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากได้รับเป็นเวลานานอาจ

ตกค้างในร่างกายท าให้เกิดการเจ็บป่วยได้ ผู้วิจัยจึงได้น าพืชในท้องถิ่นมาใชใ้ห้เกิดประโยชน ์ได้แก่ สะเดา สาบเสอื และ

น้อยหน่า เพื่อทดสอบฤทธ์ิของสารสกัดพืชดังกล่าวในการก าจัดแมลงสาบ และศึกษาความเป็นไปได้ในการน ามา  

ใชแ้ทนสารเคมีก าจัดแมลงสาบสังเคราะห์ท่ีเป็นผลเสียตอ่สิ่งแวดลอ้ม และก่อให้เกิดแมลงเกิดการต้านทานสารเคมี 

        สะเดา (Azadirachta indica) เป็นพืชท่ีมีสารออกฤทธ์ิสูงในการป้องกันก าจัดแมลง เช่น สารอะซาดิแรคติน 

(Azadirachtin) ซึ่งพบในปริมาณสูงกว่าสารออกฤทธ์ิชนิดอื่น สามารถออกฤทธ์ิป้องกันก าจัดแมลงได้หลายรูปแบบ เช่น  

ใช้เป็นสารฆ่าแมลง สารไล่แมลง ท าให้การเจริญเติบโตของแมลงผิดปกติ ยับยั้ งการเจริญเติบโตของแมลง เป็นต้น  

(สุภาณี  พิมพ์สมาน และ สังวาล  สมบูรณ์, 2541; อัญชลี สงวนพงษ์, 2556) การศึกษาสะเดาในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็น

การศกึษาในเชงิการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช ส่วนการศกึษาผลของสะเดาตอ่แมลงสาบยังไมพ่บในประเทศไทย  

        สาบเสอื (Chromolaena odorata) มรีายงานหลายฉบับท่ีศกึษาองค์ประกอบทางเคมีจ านวนมากท่ีพบใน

สารสกัดจากสาบเสอื มอีงคป์ระกอบบางชนดิออกฤทธ์ิตอ่แมลง เชน่ Limonene, Pinene, Naphthoauinone จึงสามารถ

น ามาใชเ้ป็นยาฆ่าแมลงได้ (หนึ่งฤทัย แพรสีทอง, 2553) 

        น้อยหน่า (Annona squamosa) ในใบและเมล็ดมีสารอัลคาลอยด์ annonanine ความเป็นพิษของสารสกัด

หยาบจากน้อยหน่าค่อนข้างหลากหลาย โดยเป็นพิษทางสัมผัส และทางกระเพาะอาหาร จึงสามารถน าไปใช้ฆ่าแมลงและ

ก าจัดแมลง อกีท้ังขัดขวางการกินอาหารของแมลงได้หลายชนดิ (คณิต ขอพลอยกลาง และ จารุยา ขอพลอยกลาง, 2557) 

ภาพที่ 1 ก,ข ต้นและใบสะเดา (Azadirachta indica) ค,จ ตน้ และใบสาบเสอื (Chromolaena odorata)   

ฉ,ช ตน้ และใบนอ้ยหนา่ (Annona squamosa) 

        

 

  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Periplaneta_americana&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการก าจัดแมลงสาบส่วนใหญ่เป็นการศึกษาผลของสารเคมีในการไล่แมลง ส าหรับงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องกับการใช้สารจากธรรมชาติยังมีจ านวนไม่มากนัก เช่น ใช้สารสกัดจากไพล ชะพลู และว่านน้ า (มยุรา  สุนย์วีระ, 

2550) และ น้ าส้มควันไม ้(อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม และ ทศพร  คมกริช, 2554) งานวจิัยชิ้นนี้จึงนา่จะเป็นแนวทางท่ีดีในการน า

พืชท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการก าจัดแมลงต้นเหตุความร าคาญ และเป็นพาหะของโรคในชุมชน นอกจากนี้  

ยังได้วิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดพืชท่ีไม่เคยมีรายงานการศึกษาส าหรับการก าจัดแมลงสาบมาก่อน 

เพื่อท่ีจะสามารถตอ่ยอดการใชง้านเชงิพาณิชย ์และเป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อมมากขึน้ในการก าจัดแมลงสาบ และแมลงอื่น  ๆตอ่ไป  

อุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การเตรยีมแมลง 

 แมลงสาบท่ีใช้คือ Periplaneta americana  ตัวเต็มวัย ท่ีอาศัยอยู่ในตลาดบ้านดู่เมืองใหม่ ต าบลบ้านดู่ อ าเภอ

เมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีความเหมาะสมต่อการด ารงชีพของแมลงสาบ เนื่องจากเป็นท่ีอยู่อาศัยท่ีอับชื้น มีท่อระบายน้ า 

และมีเศษอาหารเหลือท้ิงจากแผงตลาดซึ่งเป็นอาหารของแมลงสาบ จึงท าให้มีแมลงสาบอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ท าการ

จับโดยน าเศษอาหารไปวางไวต้ามจุดตา่ง ๆ ในท่ีมืดตอนกลางคืน เพื่อรอจับแมลงสาบท่ีออกมากินเศษอาหาร คัดเลอืกเอา

เฉพาะแมลงสาบตัวเต็มวัย ซึ่งเป็นระยะที่มีขนาดความยาวประมาณ 30-50 มิลลิเมตร มีสีน้ าตาลแดง น ามาเก็บไว้ใน

ภาชนะพลาสตกิท่ีมีรูเจาะระบายอากาศก่อนน าไปทดลอง 

 การเตรยีมสารสกัด 

 ใช้น้ า และเอทานอล 95% เป็นตัวท าละลาย เตรียมสารสกัดโดยน าใบสะเดา สาบเสือ และน้อยหน่าท่ีป่ัน

ละเอียด มาหมักกับน้ า หรือเอทานอล ท่ีอัตราส่วนพืชต่อตัวท าละลาย 1 : 2 w/v เป็นเวลา 24 ชั่วโมง กรองเศษใบพืช

ออก น าสารสกัดเก็บในอุณหภูมิ 4 °C เพื่อใชใ้นการศึกษาขั้นต่อไป ส าหรับสารสกัดใบพชืด้วยเอทานอล น าสารสกัดมา

ระเหยตัวท าละลายออกด้วยเครื่องระเหยแบบหมุนเหวี่ยง ก่อนน าไปเก็บท่ีอุณหภูมิ 4 °C 
 

วิธีการทดลอง 

 ทดสอบฤทธ์ิของสารสกัดโดยการฉีดพ่นสารสกัด 5 มิลลิลิตร ลงในภาชนะท่ีบรรจุแมงสาบ โดยภาชนะ 

ท่ีใช้เป็นกล่องพลาสติกท่ีมีรูระบายอากาศขนาด 10x10x15 เซนติเมตร (ภาพท่ี 2) บรรจุแมลงสาบกล่องละ 5 ตัว  

ท าการทดลองซ้ า 5 ครัง้ส าหรับทุกชุดการทดลอง ดังนี้ 

 1. การทดสอบฤทธ์ิของสารท่ีสกัดดว้ยน้ า   

 ชุดการทดลอง 1.1 น้ า (control)  

 ชุดการทดลอง 1.2 สารสกัดจากใบสะเดา 

 ชุดการทดลอง 1.3 สารสกัดจากใบสาบเสอื 

 ชุดการทดลอง 1.4 สารสกัดจากใบนอ้ยหนา่ 

 2. การทดสอบฤทธ์ิของสารท่ีสกัดด้วยเอทานอล (เตรียมสารสกัดความเข้มข้น 1% w/v โดยใชน้้ าเป็นตัวท าละลาย) 

 ชุดการทดลอง 2.1 น้ า (control) 

 ชุดการทดลอง 2.2 สารสกัดเอทานอลจากใบสะเดา   

 ชุดการทดลอง 2.3 สารสกัดเอทานอลจากใบสาบเสอื 

 ชุดการทดลอง 2.4 สารสกัดเอทานอลจากใบนอ้ยหนา่ 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Periplaneta_americana&action=edit&redlink=1
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บันทึกจ านวนการตายทุก 20 นาที น ามาค านวณค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของเปอร์เซ็นต์การตาย

สะสม และเปรียบเทียบความแตกต่างของฤทธ์ิสารสกัดจากพืชแต่ละชนิดด้วยวิธี One Way Analysis of Variance 

(ANOVA) จากนั้นทดสอบขั้นยนืยันเพิ่มเตมิดว้ย Duncan’s Multiple Range Test  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ภาชนะบรรจุแมลงสาบท่ีใชใ้นการทดลอง 
 

ผลการทดลอง 

ร้อยละการตายสะสมของแมลงสาบหลังฉีดพ่นสารสกัดจากพืชโดยใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย ผลจากการทดลอง 

ดังตารางท่ี 1 พบว่าสารสกัดท่ีมีประสิทธิภาพในการก าจัดแมลงสาบได้ดีท่ีสุด ได้แก่ สารสกัดจากน้อยหน่า ท าให้แมลงสาบ

มอีัตราการตาย ร้อยละ 64 ภายในเวลา 5 ชัว่โมง รองลงมาคือสารสกัดจากสะเดา ท าให้แมลงสาบมอีัตราการตาย ร้อยละ 36 

ภายในเวลา 5 ชั่วโมง และสารสกัดจากสาบเสอื ท าให้แมลงสาบมอีัตราการตาย ร้อยละ 12  ภายในเวลา 5 ชั่วโมง ตามล าดับ 

นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ multiple comparison ด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test พบว่าสารสกัดหยาบจากน้อยหน่า

และสะเดา ท่ีสกัดด้วยน้ ากลั่น มีฤทธ์ิก าจัดแมลงสาบ โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p < 0.05) เมื่อเทียบกับชุด

ควบคุม (น้ ากลั่น) ส่วนผลของสารสกัดหยาบจากสาบเสือ แมจ้ะสามารถก าจัดแมลงสาบได้มากกวา่ชุดควบคุม แตไ่มม่คีวาม

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ภาพท่ี 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาและร้อยละการตายสะสมของแมลงสาบ เมื่อฉีด

พ่นสารสกัดด้วยน้ ากลั่นของพืชแต่ละชนิดพบว่า ท่ีเวลา 5 ชั่วโมง สารสกัดจากน้อยหน่ามีร้อยละการตายของแมลงสาบสูง

ท่ีสุด รองลงมาคือสารสกัดจากสะเดา และสารสกัดจากสาบเสอื  

ตารางที่ 1 ร้อยละการตายสะสมของแมลงสาบจากฤทธ์ิของสารสกัดหยาบท่ีสกัดดว้ยน้ ากลั่น 

ชนิด 
% การตายสะสม (Mean ± SD) (1,2) 

ชั่วโมงท่ี 1 ชั่วโมงท่ี 2 ชั่วโมงท่ี 3 ชั่วโมงท่ี 4 ชั่วโมงท่ี 5 

Control 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 

สะเดา 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 

สาบเสอื 0.00 ± 0.00 a,A 8.00 ± 4.90 a,A 12.00 ± 4.90 a,AB 12.00 ± 4.90 a,AB 12.00 ± 4.90 a,AB 

นอ้ยหนา่ 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 

หมายเหตุ: Mean ± SD ในแถวเดียวกัน ตามด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็กต่างกัน (1) หมายถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05 by 

DMRT) Mean ± SD ในคอลัมน์เดียวกัน ตามด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ตา่งกัน(2)  หมายถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05 by 

DMRT)  
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ภาพที่ 3 เปอร์เซนต์การตายสะสมของแมลงสาบจากฤทธ์ิของสารสกัดหยาบใบพชืชนดิตา่งๆท่ีสกัดดว้ยน้ ากลั่น 
  

        ร้อยละการตายสะสมของแมลงสาบหลังฉีดพ่นสารสกัดจากพืชโดยใช้เอทานอลเป็นตัวท าละลาย  

ผลจากการทดลองดังตารางท่ี 2 พบว่า สารสกัดท่ีมีประสิทธิภาพในการก าจัดแมลงสาบได้ดีท่ีสุด ได้แก่ สารสกัดจาก

นอ้ยหนา่ ท าให้แมลงสาบมอีัตราการตาย ร้อยละ 100  ภายในเวลา 5 ชั่วโมง รองลงมา คือ สารสกัดจากสะเดา ท าให้

แมลงมีอัตราการตาย ร้อยละ 72  ภายในเวลา 5 ชั่วโมง และสารสกัดจากสาบเสือ ท าให้แมลงสาบมีอัตราการตาย 

ร้อยละ 36  ภายในเวลา 5 ชั่วโมง ตามล าดับ ภาพท่ี 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาและร้อยละการตายสะสม

ของแมลงสาบหลังฉีดพ่นสารสกัดพชืแตล่ะชนิดท่ีสกัดดว้ยเอทานอล พบวา่สารสกัดจากนอ้ยหน่ามร้ีอยละการตายของ

แมลงสาบสูงท่ีสุด รองลงมาคือสารสกัดจากสะเดา และสารสกัดจากสาบเสือตามล าดับ ผลการวิเคราะห์ multiple 

comparison ด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test พบว่าสารสกัดหยาบจากน้อยหน่า สะเดา และสาบเสือ มีฤทธ์ิใน

การก าจัดแมลงสาบ โดยแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญ (p < 0.05) เมื่อเทียบกับชุดควบคุม  
 

ตารางที ่2 ร้อยละการตายสะสมของแมลงสาบจากฤทธ์ิของสารสกัดหยาบท่ีสกัดดว้ยเอทานอล 

ชนิด % การตายสะสม (Mean ± SD)(1,2) 

ชั่วโมงท่ี 1 ชั่วโมงท่ี 2 ชั่วโมงท่ี 3 ชั่วโมงท่ี 4 ชั่วโมงท่ี 5 

Con t r o l 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 

สะเดา 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 

สาบเสอื 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 

นอ้ยหนา่ 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) หมายถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05 by 

DMRT) Mean ± SD ในคอลัมน์เดียวกัน ตามด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ตา่งกัน (2) หมายถึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05 by 

DMRT) 
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ภาพที่ 4 เปอร์เซ็นต์การตายสะสมของแมลงสาบจากฤทธ์ิของสารสกัดหยาบใบพชืชนดิตา่ง ๆ ท่ีสกัดดว้ยเอทานอล 
 

จากผลการทดลองสรุปได้ว่าสารสกัดพืชทุกชนิดท่ีสกัดด้วยเอทานอลมีประสิทธิภาพในการก าจัดแมลงสาบ

สูงกว่าสารสกัดท่ีสกัดด้วยน้ ากลั่น โดยอัตราการตายของแมลงสาบสูงสุดเมื่อฉีดพ่นด้วยสารสกัดน้อยหน่าที่สกัดด้วย

เอทานอล ท าให้แมลงสาบมีอัตราการตายร้อยละ 100 ภายในเวลา 5 ชั่วโมง ในขณะท่ีสารสกัดจากน้อยหน่าท่ีสกัด

ด้วยน้ ากลั่น ท าให้แมลงสาบมีอัตราการตายร้อยละ 64 ภายในเวลา 5 ชั่วโมง  

วิเคราะห์ผลการทดลอง 

เป้าหมายของงานวิจัยช้ินนี ้คือการศึกษาประสิทธิภาพการก าจัดแมลงสาบของพืชในท้องถิ่นชนิดต่าง ๆ ได้แก่ 

น้อยหน่า (Annona squamosa) สะเดา (Azadirachta indica)  และ สาบเสือ (Chromolaena odorata) โดยบันทึกผลทุก

ชั่วโมงหลังจากแมลงสาบได้รับการฉีดพ่นสารสกัด ท้ังท่ีสกัดด้วยน้ าและเอทานอลจนครบห้าชั่วโมง ผลการทดสอบ

พบวา่ สารสกัดที่สกัดด้วยเอทานอลให้ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด โดยน้อยหน่ามฤีทธ์ิก าจัดแมลงสาบมากที่สุด รองลงมาคือ 

สะเดา และสาบเสือ ตามล าดับ เปอร์เซนต์การตายสะสมของแมลงสาบแต่ละชั่วโมงส าหรับสารสกัดแต่ละชนิดมีค่า

ดังนี้ น้อยหน่า (32%, 52%, 68%, 76%, 100%) > สะเดา (32%, 44%, 64%, 68%, 68%) > สาบเสือ (16%, 24%, 

28%, 36%, 36%)  

ใบพืชเป็นแหล่งสะสมสารอินทรีย์จ านวนมาก โดยสารบางชนิดมีฤทธ์ิยับยั้งและก าจัดแมลงได้ นอกจากนี้

ประสิทธิภาพการก าจัดแมลงสาบยังมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญเมื่อแมลงสาบได้รับสัมผัสจากสารสกัดพืชใน

ระยะเวลาท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นผลงานวิจัยนี้จึงเป็นการสนับสนุนความพยายามในการประเมินประสิทธิภาพของสาร

สกัดพืชชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะใบน้อยหน่าซึ่งมีคุณสมบัติในการเป็นสารฆ่าแมลงดังท่ี ได้พิสูจน์แล้วว่ามีฤทธ์ิก าจัด

แมลงสาบ Periplanata americana  สามารถลดอัตราการเกิดโรคต่าง ๆ ท่ีมีแมลงสาบเป็นพาหะและไม่เกิดการตกค้าง

ในสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ  มีอายุการใช้งานท่ีค่อนข้างสั้น ย่อยสลายได้ง่าย การควบคุมทาง

ชวีภาพของแมลงนี้สามารถน ามาพัฒนาเป็นแนวทางใชท้ดแทนสารเคมีสังเคราะห์ได้ต่อไป 
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ผลของไมโคร/นาโนบับเบิลต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งในระบบไฮโดรโปนิกส์ 

Effects of Micro/Nano Bubble on growth and development in Chinese Morning 

Glory in Hydroponic system 

ชิติ ศรีตนทิพย์ 1*, สัญชัย พันธโชติ1, ยุทธนา เขาสุเมรุ1, ปริญญาวดี  ศรีตนทิพย์1,  ชาญชัย เดชธรรมรงค์2  

วิษณุ ทองเล็ก2 และ วิเชียร ผลแสง1 

Chiti Sritontip1*, Sanchai Panthachod1, Yuttana  Khaosumain1, Parinyawadee Sritontip1, Chanchai 

Dechthummarong2, Vishnu Thonglek2  and Wichien Phonsaeng1 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาผลของการให้ไมโคร/นาโนบับเบิลต่อการเจริญเติบโตของพืชต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้ง 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

มากท่ีสุด การให้สารละลายธาตุอาหาร 1X ร่วมกับไมโคร/นาโนบับเบิล และสารละลายธาตุอาหาร  1X มีเส้นผ่าศูนย์กลาง

ล าต้น จ านวนใบ ความยาวใบ และค่าความเขียวของใบมากกว่า การให้สารละลายธาตุอาหาร 0.5X ร่วมกับไมโคร/นา

โนบับเบิล และสารละลายธาตุอาหาร  0.5X ในขณะท่ีความยาวรากและความกวา้งของใบไมแ่ตกตา่งกัน 

ค าส าคัญ:  ไมโคร/นาโนบับเบิล, สารละลายธาตุอาหาร, การเจรญิเตบิโต 
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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 
 

บทน า 

ไมโคร/นาโนบับเบิลคือฟองอากาศท่ีมีขนาดเล็กมากไมโครบับเบิลมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10-50 

ไมโครเมตร ส่วนนาโนบับเบิลมีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 200 นาโนเมตร โดยปกติฟองอากาศท่ัวไปจะลอยขึ้นอย่าง

รวดเร็วและแตกออกบริเวณผิวน้ า แตฟ่องอากาศแบบไมโครบับเบิลจะลอยขึน้สู่ผิวน้ าอย่างชา้ ๆ แลว้ท าให้อนุมุลอสิระ 

(Free radical) ท่ีอยู่ระหว่าพื้นผิวของฟองอากาศ ซึ่งเป็นอะตอมหรือโมเลกุล ที่มีอิเล็คตรอนไม่เป็นคู่ท่ีอยู่ในวงรอบ

อะตอม จะถูกสร้างขึ้นมาเมื่อไมโครบับเบ้ิลแตกออกในน้ า ขณะท่ีนาโนบับเบิลจะยังคงอยู่ในน้ าได้เป็นเวลานาน [1] [2] 

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเป็นเทคโนโลยีส าหรับการเจริญเติบโตพืชภายใตก้ารหมุนเวียนของสารอาหารและน้ าเพิ่ม แต่

โดยไม่ใชด้ิน ระบบการปลูกพชืไร้ดนิคือตอนนี้ใช้อย่างแพร่หลายท่ัวโลก ส าหรับการผลิตพืชผักและการเพาะปลูกผลไม้

บางชนิด และการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในประเทศได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากให้ผลผลิตสูง ควบคุมการ

เจริญเติบโตของพืชได้ ระยะเวลการปลูกสั้นกว่าการปลูกลงดิน วางแผนระบบการผลิตให้สอดคล้องกับความตอ้งการ

ของตลาดได้ ให้ผลผลิตท่ีสูง ผลผลิตมีคุณภาพ และสามารถลดการใช้สารก าจัดวัชพืชและสารก าจัดแมลงได้ ท าให้ไม่

พบสารก าจัดวชัพืชและสารก าจัดแมลงตกค้างในผลผลิต อย่างไรก็ตามระบบการปลูกพชืโดยไม่ใชด้ินเป็นระบบท่ีมีการ

ลงทุนค่อนขา้งสูงในปีแรก [3] [4] การใช้งานท่ีมีประสิทธิภาพของไมโคร / นาโนบับเบิลจะมีการรายงานในชว่งเขตขอ้มูล

ท่ีหลากหลายเช่นการท าให้น้ าเสียเป็นน้ าท่ีสะอาดได้ การปรับปรุงคุณภาพน้ าฆ่าเชื้อ การท าน้ าให้ใส การท าความ

สะอาดของน้ าที่ปนเป้ือนและการส่งเสริมกิจกรรมทางสรีรวิทยาของสิ่งมชีีวิตอ่ืนๆ [5] การใช้ไมโคร / นาโนบับเบิลเพิ่ม

ฟองอากาศและออกซิเจนในน้ ามีผลกระตุ้นการงอกท าให้เมล็ดคะน้างอกได้เร็วขึ้น [6] และส่งผลท าให้กระตุ้นให้พืชมี

การเจริญเติบโตท่ีดี [7] การใช้ประโยชน์ไมโคร / นาโนบับเบิลเป็นการเพิ่มฟองอากาศขนาดเล็กในน้ ามีผลในการเพิ่ม

ออกซิเจนในน้ า การบ าบัดน้ าเสีย การกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและก าจัดสารเคมีและเชื้อจุลินทรีย์ท่ีตกค้างใน

ผลผลิต [5] ไมโคร / นาโนบับเบิลเป็นเทคโนโลยีท่ีน่าสนใจ โดยในประเทศไทยยังมีงานวิจัยท่ีไม่มากนักและมีจ ากัด 

ดังนัน้ในการทดลองในครั้งนี้จึงศึกษาผลของไมโคร/นาโนบับเบิลต่อการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแลงทางสรีรวิทยา

ของผักบุง้ในระบบการปลูกในสารละลาย 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
การทดลองครัง้นี้วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์  (CRD) ม ี4 กรรมวธีิ 4 ซ้ า ดังนี้ 

กรรมวธีิท่ี 1 ความเข้มข้นธาตุอาหาร 0.5X + ไมโคร/นาโนบับเบิล 

กรรมวธีิท่ี 2 ความเข้มข้นธาตุอาหาร 0.5X  

กรรมวธีิท่ี 3 ความเข้มข้นธาตุอาหาร 1X (ปกติ) + ไมโคร/นาโนบับเบิล 

กรรมวธีิท่ี 4 ความเข้มข้นธาตุอาหาร 1X (ปกติ) 

 ทดลองในโรงเรือนกระจก ท่ีสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัด

ล าปาง การทดลองในระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแบบน้ าไหลเวียน โดยเพาะเมล็ดผักบุ้งวันท่ี 25 ธันวาคม 2559 

และย้ายลงชุดปลูกหลังต้นผักบุ้งอายุ 7 วัน (วันท่ี 31 ธันวาคม 2560) ในกะละมังพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 

15x20x5 นิ้ว ปริมาตรน้ าท่ีใช้ปลูก 15 ลิตร (ใช้น้ าปะปาท่ีผ่านระบบกรอง) โดยมีแผ่นโฟมปลูกขนาด 13x17 นิ้ว เจาะรู

ขนาด ½ นิ้ว ท้ังหมด 12 หลุมต่อแผ่นโฟมต่อ 1 กะละมัง และใช้ฟองน้ าขนาด 1x1x1 นิ้ว ห่อผักบุ้งจ านวน 3 ต้นต่อ  

1 หลุม ใช้ป๊ัมไหลเวียนโดยมีถังสารละลายธาตุอาหารขนาด 40 ลิตร การทดลองให้ไมโคร/นาโนบับเบิลเป็นเวลา  

10 นาทีในวันท่ี 1, 4, 7, 10, 14, 17, 21, 24 และ 28 หลังการย้ายปลูก เปรียบเทียบกับการไม่เติมอากาศจากเคร่ือง 

ไมโคร/นาโนบับเบิล ซึ่งให้สารละลายธาตุอาหารสูตรดัดแปลง (ชติ,ิ 2556) ดังภาพท่ี 1  

เครื่องไมโคร/นาโนบับเบิล พัฒนาโดยคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ภายใต้

ศูนยค์วามเป็นเลิศทางวิชาการด้านการประยุกตใ์ชไ้ฟฟา้แรงสูงพลาสมาและไมโครนาโนบับเบิลเพื่อการเกษตรและการ

ประมงขั้นสูง เคร่ืองไมโคร/นาโนบับเบิล (KVM10) อัตราการไหลของน้ า 1.7 ลิตรต่อนาที อัตราการไหลของอากาศ  

0.5 ลิตรตอ่นาท ีขนาดไมโครบับเบิล 40-50 ไมโครเมตร  ความเข้มข้น 60,000 บับเบิลต่อมลิลิลิตร และนาโนบับเบิล  

ขนาด 200-1,000 นาโนเมตร ความเข้มข้น  108-1,011 บับเบิลต่อมลิลลิิตร [8] [9] (ภาพท่ี 1)  

  

ภาพที่ 1 เครื่องไมโคร/นาโนบับเบิล และการทดลองในระบบไฮโดรโปนกิส์ 

การบันทึกข้อมูล 

การวัดคา่ปริมาณออกซิเจน อุณหภูม ิค่าการน าไฟฟา้ และค่าความเป็นกรด-ด่าง ของสารละลายธาตุอาหาร

ด้วยเครื่องวัดคุณภาพน้ า (U-50 Multi-parameter water quality meter, Horiba, Japan) 

การเจริญเติบโตทางด้านล าต้นได้แก่ความสูงของต้น เส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้น และความยาวราก จ านวน

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 

 หลังการเตรียมสารละลายธาตุอาหารและใช้เคร่ืองไมโคร/นาโนบับเบิล ท าการสุ่มวัดค่าออกซิเจนใน

สารละลายพบว่ามีค่าเพิ่มขึ้นในกรรมวิธีท่ีมีการให้ไมโคร/นาโนบับเบิลในสารละลาย  ส่วนค่าอุณหภูมิ ค่าการน าไฟฟา้ 

และค่าความเป็นกรด-ด่างไม่แตกต่างกัน (ตารางท่ี 1) 
 

ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงปริมาณออกซิเจน (DO) อุณหภูม ิ(T) ค่าการน าไฟฟา้ (EC) และค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

ของสารละลายธาตุอาหารหลังการใช้เครื่องไมโคร/นาโนบับเบิล 

กรรมวธีิ 
DO 

(mg·L-1) 

T 

(ºC) 

EC 

(µS/cm) 

pH 

 

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    *     มีความแตกตา่งกันทางสถิตท่ีิระดับความเชื่อม่ัน (P<0.05)       

               NS   ไมม่คีวามแตกตา่งกันทางสถิติ 

ความสูงของล าตน้ 

จากการทดลองไมโคร/นาโนบับเบิลต่อการเจริญเติบโตด้านความสูงของผักบุ้ง พบว่ากรรมวิธีท่ี 3 การให้

สารละลาย 1X+MNB มคี่าความสูงของต้นมากที่สุดหลังการทดลอง 4, 14, 17 และ 21 วันหลังการย้ายปลูก นอกจากนี้ 

กรรมวธีิการใหส้ารละลาย 1X+MNB และ สารละลาย 1X มคีวามสูงมากกว่า  การให้สารละลาย 0.5X และ สารละลาย 

0.5X+MNB  (ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2 ผลการทดลองไมโคร/นาโนบับเบิลต่อการเจรญิเตบิโตของผักบุง้ในดา้นความสงูของล าต้น 

หมายเหต ุ **   มีความแตกต่างกันทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.01)         

     *     มคีวามแตกต่างกันทางสถติิทีร่ะดับความเชื่อมั่น (P<0.05)       

     NS  ไม่มีความแตกต่างกันทางสถติิ 

กรรมวธีิ การเจริญเติบโตในด้านความสูง(ซ.ม.) 

4 วัน 7 วัน 10 วัน 14 วัน 17 วัน 21 วัน 24 วัน 28 วัน 

0.5X+MNB 6.96b 7.87 10.66 14.45b 13.47c 12.75b 15.56b 15.95c 

0.5X 6.20b 8.08 13.23 15.1b 15.34c 19.9b 22.18ab 22.09b 

1X+MNB 8.20a     15.03 11.45 16.31a 19.67a 24.58a 25.48a 27.41a 

1X 7.04b 8.46 11.66 15.93b 16.5b 21.45b 25.56a 26.75a 

F-test * NS NS ** ** ** ** ** 
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เส้นผา่ศูนย์กลางของล าต้น 

ในด้านการเจริญเติบโตด้านเส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้น พบว่าในช่วง 4 วันแรก พบว่ากรรมวิธีการให้

สารละลาย 1X+MNB มีค่าเส้นผ่าศูนย์กลางมากท่ีสุด  และ กรรมวิธีการให้สารละลาย 1X+MNB และสารละลาย 1X  

มีค่าเส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นมากกว่าการให้สารละลาย 0.5X+MNB และสารละลาย 0.5X ส่วนในช่วง 7 10 17 21 

และ 24 วันหลังการย้ายปลูกให้ผลไมแ่ตกตา่งกัน (ตารางที่ 3) 
 

ตารางที่ 3 ผลการทดลองไมโคร/นาโนบับเบิลต่อการเจรญิเตบิโตในดา้นเส้นผา่นศูนยก์ลางของล าต้น 

หมายเหต ุ **  มีความแตกต่างกันทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.01)         

     *    มคีวามแตกต่างกันทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.05)       

     NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต ิ

 

ความยาวราก 

จากการทดลองไมโคร/นาโนบับเบิลต่อการเจรญิเติบโตดา้นความยาวรากของผักบุง้ พบว่าในช่วงด าเนนิการ

ทดลองให้ผลไมแ่ตกตา่งทางสถติ ิ(ตารางที่ 4) 
 

ตารางที่ 4 ผลการทดลองไมโคร/นาโนบับเบิลต่อการเจรญิเตบิโตของผักบุง้ในดา้นความยาวราก 

หมายเหต ุ **   มีความแตกต่างกันทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.01)         

     *    มคีวามแตกต่างกันทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.05)       

     NS  ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต ิ

จ านวนใบ 

จากการทดลองการเจรญิเตบิโตของผักบุ้งดา้นจ านวนใบ ช่วงสัปดาห์ท่ี 1 และ 2 ไมม่คีวามแตกตา่งกันในทาง

สถิติ หลังจากปลูกได้ 17  21 24 และ 28 วันพบว่า การปลูกด้วยกรรมวิธีท่ี 3 และ 4  มีจ านวนใบเฉลี่ยมากกว่า

กรรมวธีิท่ี 1 และ 2 (ตารางท่ี 5) 

กรรมวธีิ การเจริญเติบโตในด้านเส้นผ่าศูนยก์ลางของล าตน้ (มม.) 

4 วัน 7 วัน 10 วัน 14 วัน 17 วัน 21 วัน 24 วัน 28 วัน 

0.5X+MNB 1.97b 3.64 3.85 4.68b 5.50 6.73 6.2 7.12b 

0.5X 1.64b 3.64 3.85 4.71b 5.50 6.73 6.2 7.12b 

1X+MNB 2.77a 4.16 4.70 4.89a 5.87 7.07 7.26 9.41ab 

1X 2.06ab 3.81 3.36 4.89a 5.72 6.75 8.26 10.92a 

F-test * NS NS * NS NS NS * 

กรรมวธีิ การเจริญเติบโตในด้านความยาวราก (ซม.) 

 4 วัน 7 วัน 10 วัน 14 วัน 17 วัน 21 วัน 24 วัน 28 วัน 

0.5X+MNB  9.38 10.08 10.79 11.71 14.01 18.78 20.65 21.91 

0.5X  9.93 9.96 10.8 12.35 15.20 18.8 20.9 21.75 

1X+MNB  9.84 10.16 11.63 12.70 14.41 19.21 21.46 22.72 

1X  9.18 10.61 12.9 14.03 16.41 18.75 22.65 24.25 

F-test  NS NS NS NS NS NS NS NS 
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ตารางที่ 5 ผลการทดลองไมโคร/นาโนบับเบิลต่อการเจรญิเตบิโตของผักบุง้ดา้นจ านวนใบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ **  มีความแตกต่างกันทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.01)         

     *    มคีวามแตกต่างกันทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.05)       

    NS  ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต ิ

 

ความกวา้งของใบ 

จากการทดลองไมโคร/นาโนบับเบิลต่อการเจริญเติบโตด้านความกว้างของใบผักบุ้ง โดยมีการเก็บข้อมูลทุก  

3 วัน พบว่า ตลอดช่วงระยะเวลาการทดลองจ านวน 28 วัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติในด้านความกว้างของผักบุ้ง 

(ตารางที่ 6) 
 

ตารางที่ 6 ผลการทดลองไมโคร/นาโนบับเบิลต่อการเจรญิเตบิโตของผักบุง้ดา้นความกวา้งของใบ 

หมายเหต ุ **  มีความแตกต่างกันทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.01)         

     *    มคีวามแตกต่างกันทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.05)       

     NS  ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต ิ

 

ความยาวใบ 

จากการทดลองไมโคร/นาโนบับเบิลต่อการเจริญเติบโตในด้านความยาวของใบพบว่า ในช่างการทดลอง  

4 วันหลังการทดลอไมส่ามารถวัดใบได้ และในช่วง 7-17 วันหลังการย้ายปลูกให้ผลไมแ่ตกตา่งกัน แตใ่นช่วง 21-28 วัน

หลังการย้ายปลูกพบว่ากรรมวิธีการให้สารละลาย 1X+MNB และสารละลาย 1X มีค่าความยาวของใบมากกว่าการให้

สารละลาย 0.5X+MNB และสารละลาย 0.5X  (ตารางที่ 7) 
 

 

กรรมวธีิ การเจริญเติบโตในด้านจ านวนใบ (ซม.) 

4 วัน 7 วัน 10 วัน 14 วัน 17 วัน 21 วัน 24 วัน 28 วัน 

0.5X+MNB 1.50 2.37 3.62 4.3 5.37b 6.43b 6.06c 5.81c 

0.5X 1.31 2.12 3.31 4.18 5.81b 6.37b 7.18b 7.75b 

1X+MNB 1.72 2.43 3.5 4.68 6.06ab 7ab 8.12a 9.18a 

1X 1.62 2.68 3.93 4.87 6.87a 7.75a 8.81a 9.62a 

F-test ns ns ns ns * ** ** ** 

กรรมวธีิ การเจริญเติบโตในด้านความกว้างของใบ (ซม.) 

7 วัน 10 วัน 14 วัน 17 วัน 21 วัน 24 วัน 28 วัน 

0.5X+MNB 1.01 1.15 1.2 1.17 1.36 1.30 1.31 

0.5X 1.04 1.02 1.08 1.16 1.22 1.33 1.16 

1X+MNB 1.10 1.05 1.08 1.08 1.13 1.11 1.14 

1X 1.16 1.15 1.26 1.28 1.37 1.29 1.31 

F-test NS NS NS NS NS NS NS 
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ตารางที่ 7 ผลการทดลองไมโคร/นาโนบับเบิลต่อการเจรญิเตบิโตของผักบุง้ดา้นความยาวของใบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ **  มีความแตกต่างกันทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.01)         

     *    มคีวามแตกต่างกันทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.05)       

     NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต ิ

 

ความเขียวของใบ (SPAD) 

การเปลี่ยนแปลงในด้านความเขียวของใบผักบุง้พบวา่กรรมวธีิการให้สารละลาย 1X+MNB และสารละลาย 

1X มคี่าความเขียวของใบมากกวา่การให้สารละลาย 0.5X+MNB และสารละลาย 0.5X ในช่วง 7-21 วันหลังการทดลอง  

(ตารางที่ 8) 
 

ตารางที่ 8 ผลการทดลองไมโคร/นาโนบับเบิลต่อการเจรญิเตบิโตของผักบุง้ดา้นความเขียวของใบ 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ **  มีความแตกต่างกันทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.01)         

     *    มคีวามแตกต่างกันทางสถิตทิีร่ะดับความเชื่อมั่น (P<0.05)       

     NS  ไม่มีความแตกต่างกันทางสถติิ 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

ผลของการให้ไมโคร/นาโนบับเบิลไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้ง โดยการให ้

การให้สารละลายธาตุอาหาร 1X ร่วมกับไมโคร/นาโนบับเบิลมีความสูงของต้นมากที่สุดในช่วง 4 14 และ 17 วันหลังการ

ย้ายปลูก และการให้สารละลายธาตุอาหาร 1X ร่วมกับไมโคร/นาโนบับเบิล และสารละลายธาตุอาหาร  1X ให้ผลต่อ 

เส้นผ่าศูนยก์ลางล าตน้ จ านวนใบ และความยาวใบ  และค่าความเขียวของใบมากกวา่ สารละลายธาตุอาหาร 0.5X ร่วมกับ

ไมโคร/นาโนบับเบิล และสารละลายธาตุอาหาร  0.5X ในขณะท่ีความกว้างของใบและความยาวของรากให้ผลไม่แตกต่าง

กรรมวธีิ การเจริญเติบโตในด้านความยาวของใบ (ซม.) 

7 วัน 10 วัน 14 วัน 17 วัน 21 วัน 24 วัน 28 วัน 

0.5X+MNB 8.06 8.90 9.08 11.98 9.56b 9.63 b 9.69b 

0.5X 7.92 8.69 8.48 8.53 8.63b 8.72 b 8.73b 

1X+MNB 7.73 9.43 9.93 10.68 11.40a 11.87 a 12.65a 

1X 8.68 10.45 10.54 10.67 11.10a 12.06 a 12.97a 

F-test NS NS NS NS * ** * 

กรรมวธีิ ความเขียวของใบ (SPAD) 

7 วัน 10 วัน 14 วัน 17 วัน 21 วัน 24 วัน 28 วัน 

0.5X+MNB 27.95b 27.89b 31.92b 30.69c 31.93b 34.96 34.04 

0.5X 25.83b 25.83b 34.18b 33.4bc 34.18b 35.95 35.99 

1X+MNB 32.46a 32.46a 38.91a 38.96a 39.01a 40.98 40.99 

1X 30.90a 30.90a 39.60a 37.90a 39.60a 40.20 40.84 

F-test ** ** ** * ** NS NS 
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กันทางสถิต ิในการทดลองในคร้ังการให้ไมโคร/นาโนบับเบิลสามารถชว่ยท าให้ต้นผักบุ้งสูงกวา่ไมใ่ช ้แตใ่นการเจริญเติบโต

ในด้านอื่น ๆ มคีวามใกล้เคียงกัน ซึ่งการให้สารละลายธาตุอาหารท่ีมคีวามเข้มข้นปกต ิ(1X) ส่งผลให้มีการเจริญเติบโตทาง

ล าต้นมากกว่าการลดความเข้มข้นของสารละลายลง (0.5X) แต่ในการทดลองการให้ไมโคร/นาโนบับเบิลสามารถเพิ่ม 

การเจริญเติบโตทางด้านความสูงของล าต้น ส่วนในด้านอื่นๆ ให้ผลใกล้เคียงกับการไมใ่ห้ไมโคร/นาโนบับเบิล อาจเกิดจาก

ระยะเวลาการให้เป็นช่วงท่ีสั้นเกินไปและไม่ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน แต่การให้ไมโคร/นาโนบับเบิลเป็นการเพิ่ม

ออกซิเจนในสารละลาย [1] นอกจากนี้ในการทดลองกับผักกาดหอมในระบบการปลูกพืชไมใ่ชด้ิน พบวา่สารมารถเพิ่มอัตรา

การเจริญเติบโตของผักกาดหอมได้ [10] การเพิ่มปริมาณออกซิเจนในสารละลายธาตุอาหารส่งผลท าให้กระตุ้นพืชมีการ

เจริญเตินโตท่ีดี กระตุ้นการเจริญเติบโตและการหายใจของราก [11] นอกจากนี้ในการทดลองกับผักสลัดท่ีปลูกในระบบ

ไฮโดรโปนิกส์ท่ีใช้ไมโครนาโนบับเบ้ิลในสารละลายเปรียบเทียบกับไม่ใช้พบว่าการให้ฟองอากาศนาโนช่วยกระตุ้นความสูง

ของต้น ความยาวใบและน้ าหนักสดมากกว่าการปลูกในสารละลายและให้อากาศอย่างเดียว [12] การใช้ประโยชน์ของ 

ไมโคร/นาโนบับเบ้ิล เช่นการท าให้น้ าเสียกลับมาเป็นน้ าท่ีบริสุทธ์ิและใช้ประโยชน์ได้ การปรับปรุงคุณภาพน้ าโดยการ 

ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ใน การท าให้น้ าท่ีมีการปนเป้ือนให้สะอาดน้ าท่ีปนเป้ือนและการส่งเสริมกิจกรรมทางสรีรวิทยาของ

สิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ [5] การศึกษาผลของไมโคร/นาโนบับเบ้ิลเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจท่ีต้องมีการศึกษาการใช้ประโยชน์ เนื่องจาก

สามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจน และยังสามารถก าจัดเชื้อจุลินทรีย์ในสารละลายได้  
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อทิธิพลของดินขาวเคโอลนีต่อการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์แสงของแตงเทศ 

Influence of Kaolin on Growth and Photosynthesis Performance for Melon 

วิเชยีร ผลแสง1 และ ชิต ิศรตีนทิพย์1* 

Wichien Phonsaeng1 and Chiti Sritontip1* 

 

บทคัดย่อ 

 อทิธิของดินขาวเคโอลีนต่อการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์ของแตงเทศ เพื่อศกึษาผลของการพน่ดินเคโอลีนต่อ

การเปลี่ยนแปลงด้านเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงของแตงเทศ ศึกษาผลของดินเคโอลีนต่อการเกิด

จ านวนดอก การแตกตาข้างหรือกิ่งแขนง โดยวางแผนทดลองแบบ Factorial in Randomized Complete Block Design : RCBD 

(4X3) จ านวน 4 ซ้ ามี 2 ปัจจัยคือ ปัจจัย A ท าการฉีดพ่นดินเคโอลีนท่ีความเข้มข้น 0  40  60 และ 80 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร 

จ านวน 1 คร้ังต่อสัปดาห์ พ่นท้ังหมด 4 คร้ัง และปัจจัย B พ่นหลังย้ายปลูก 14  28 และ 42 วัน ผลการทดลองพบว่า ปัจจัย 

A  และ B ไมม่ผีลตอ่การเจริญเติบโตทางด้านล าตน้ในด้านความสูง จ านวนดอก จ านวนตาข้าง และการสังเคราะห์แสง   

ค าส าคัญ:   แตงเทศ, เคโอลนี, การเจรญิเตบิโต, 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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บทน า 
 แตงเทศหรือเมล่อนเป็นพืชผักผลไม้ท่ีมีผู้บริโภคจ านวนมาก และได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น จากอดีตเป็น

ผลไม้ท่ีน าเข้าจากต่างประเทศและมีการบริโภคเฉพาะกลุ่มคนท่ีมีรายได้ดีเท่านั้น ต่อมาเมื่อมีการขยายตัวเข้ามาใน

ประเทศไทย ท าให้มีการตอบสนองต่อความต้องการผู้บริโภคสามารถมีก าลังชื้อและขยายพื้นท่ีปลูกในเชิงการค้ามาก

ขึน้จึงท าราคาของแตงเทศหรือเมล่อนถูกกว่าเมื่อเทียบกับการน าเข้าจากต่างประเทศ ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะคือ ความกรอบ 

หอม หวาน จึงท าให้เป็นผลไม้ท่ีติดตลาดในปัจจุบัน [1] เนื่องจากแตงเทศเป็นพืชท่ีต้องการแสงอย่างเพียงพอ และใน 

ฤดูร้อนของประเทศไทยก็มีอากาศท่ีร้อนจัด ผนวกกับสภาพแวดล้อมของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยใน

สภาวะดังกล่าวจะท าให้พืชในช่วงฤดูร้อนเกิดสภาวะเครียดและกระบวนการสังเคราะห์สั้นลง ความร้อนท าให้อุณหภูมิ

ในทรงพุ่มของพืช หรือความเครียดจากการขาดน้ าและความเครียดของพืชท่ีเกิดจากอุณหภูมิสูง สารเคลือบใบพืชดิน

ขาวเคโอลนี สามารถช่วยลดความเครียดของพืชได้ สามารถลดความเครียดจากความอุณหภูมสิูงหรือความร้อนท าให้

อุณหภูมิในทรงพุ่มของพืชลดลงได้หรือความเครียดจากการขาดน้ าและสามารถลดความเสียหายของผลผลิตจากการ

ถูกแดดเผา นอกจากนี้ยังสามารถลดการท าลายของโรคและแมลงในพืชได้ [2] 

 ดินขาวเคโอลีน (Kaolin) ส่วนใหญ่ถูกพบในภูเขาหินปูนท่ีพบท่ัวไปในประเทศไทย ท่ีพบมากได้แก่ ล าปาง 

อุตรดิตถ์ ระนอง โดยส่วนใหญ่ถูกน ามาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมเซรามิก เคร่ืองส าอาง ยาสีฟัน ดินขาว  

เคโอลีนมีสูตรโครงสร้างทางเคมีท่ีมี  ซิลิก้า  อยู่มากท่ีสุด ซึ่งท าหน้าท่ีเสมือนกระจกสะท้อนแสงหรือความร้อนท่ีมา

กระทบ เมื่อน ามาฉีดพ่นท่ีใบพืชจะช่วยลดความร้อนลงได้ จากการศึกษาในมะม่วงท่ีออกดอกในฤดูร้อนและฝน  

โดยในช่วงฤดูร้อนท่ีสภาพอากาศมีความเข้มของแสงและอุณหภูมิสูง อัตราการสังเคราะห์ถูกยับยั้ง ส่งผลให้ผลผลิต

ลดลง การใช้ดินขาวเคโอลีนจากจังหวัดล าปาง อัตรา 60 กรัม/ลิตร เป็นสารเคลือบใบมะม่วงท าให้ใบมะม่วงมอีัตราการ

สังเคราะห์สูงขึ้น ดังนั้น มะม่วงจึงสามารถน าสารอาหารท่ีได้จากกระบวนการสังเคราะห์ไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตให้มาก

ขึ้นได้ [3] ในสภาวะอากาศท่ีแห้งและอุณหภูมิท่ีสูงในตอนกลางวันเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลต่อการสังเคราะห์และการปิด

เปิดของปากใบของตน้มะมว่ง ท้ังในด้านสรีรวทิยาและอัตราการผลิตลดลงเนื่องจากพืชเกิดสภาวะเครียด ดินขาวเคโอ

ลีน สามารถชว่ยลดปัญหาเหล่านัน้ได้ [4] ผู้วิจัยได้มองเห็นความส าคัญท่ีจะมาใชล้ดปัญหาดังกล่าวได้ 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 

 พันธ์ุแตงเทศท่ีปลูกคือ พอทออเร็นจ์ (Port orange) โดยท าการเพาะเมล็ดในถาดหลุมขนาด 104 หลุม โดยใช้

มเีดียเป็นวัสดุเพาะ รดน้ าวันละ 2 ครัง้ ในช่วงเชา้และเย็น เมื่อต้นกล้ามีใบจรงิ 2 ใบ อายุประมาณ 12-15 วัน จึงย้ายลง

ปลูกได้ โดยใชว้ัสดุปลูก คือ กาบมะพร้าวสับผสมกับขุยมะพร้าวในอัตราส่วน 1:1 บรรจุใส่ในถุงพลาสตกิสีขาวท่ีมีขนาด 

8 x 13 นิ้ว ให้เต็มถุง โดยวางเป็นแถวเดี่ยวในโรงเรือนท่ีมีขนาด 6 x 32 เมตร ท้ังหมด 8 แถว ให้ระยะห่างระหว่างต้น

กับแถวเท่ากับ 40 x 60 เซนติเมตร ซึ่งจะวางได้แถวละ 49 ถุง รวมท้ังหมด 392 ถุง  

 วางแผนทดลองแบบ 4x3 Factorial in Randomized Complete Block Design : RCBD จ านวน 4 ซ้ ามี 2 ปัจจัย

คือ ปัจจัย A ฉีดพ่นด้วยดินขาวเคโอลีนท่ีความเข้มข้น 0 40 60 และ 80 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร จ านวน 1 คร้ังต่อสัปดาห์ 

โดยจะท าการฉีดพ่นท้ังหมด 4 คร้ัง และปัจจัย B ระยะเวลาของการฉีดพ่น มีอยู่ 3 ระยะ คือ ท่ี 14  28 และ 42 วัน

หลังจากย้ายปลูก มีท้ังหมด 12 กลุ่มทดลอง โดยแต่ละกลุ่มมีแตงเทศ 8 ต้น ท าการวัดด้วยเคร่ืองสังเคราะห์แสง 

LCpro+ Model : ADC, BioScientific Ltd., Hoddessdon, Herts, England. บันทึกข้อมูลทางด้านการเจรญิเติบโตทางด้าน

ล าต้นและใบ ได้แก่ ความยาวของเถา จ านวนดอก จ านวนการเกิดตาขา้งหรือกิ่งแขนง และ ค่า Parameter ตา่ง ๆ ของ
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การสังเคราะห์แสง น าข้อมูลท่ีบันทึกได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ ตามแผนการทดลองแบบ 4x3 Factorial 

in RCBD และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใชว้ธีิ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 

ผลการทดลอง 
 การเจริญเติบโตด้านความยาวเถาของแตงเทศ ผลการทดลองการฉีดพ่นด้วยดินขาวเคโอลีนของปัจจัย A  

ท่ีระดับความเข้มข้น 0  40  60 และ 80 กรัมต่อน้ า 1 ลิตร และปัจจัย B คือ ระยะเวลาท่ีฉีดพ่นหลังย้ายปลูก 14, 28 

และ 42 วัน พบวา่ ท้ังสองปัจจัย ไมม่คีวามแตกตา่งกันในทางสถิต ิโดยท้ังสองปัจจัยไม่มีอิทธิพลตอ่กัน ดังตารางที่ 1  

ตารางที ่1 ผลของความเข้มข้นของดนิขาวคาโอลนีและระยะเวลา ตอ่การเจรญิเตบิโตดา้นความยาวเถาของแตงเทศ 

ปัจจัย ความยาวของเถาแตงเทศ (เซนติเมตร) 

A  ความเข้มข้น สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 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 

A X B ns ns ns 

C.V. (%) 8.34 8.86 4.58 

 ns = non significant 

 การเจริญเติบโตในด้านจ านวนดอกของแตงเทศช่วงสามสัปดาห์แรก ท้ังสองปัจจัย ไม่มีความแตกต่างกัน

ในทางสถิต ิโดยท้ังสองปัจจัยไม่มีอิทธิพลตอ่กัน  ดังตารางที่ 2 

 จากผลการมดลองฉีดพ่นด้วยดินขาวเคโอลีนของปัจจัย A ท่ีระดับความเข้มข้น 0  40  60 และ 80 กรัมต่อน้ า 

1 ลิตร และปัจจัย B คือ ระยะเวลาท่ีฉีดพ่นหลังย้ายปลูก 14  28  และ 42 วัน เมื่อท าการวัดด้วยเคร่ืองสังเคราะห์ ท่ีมีค่า 

Parameter ต่าง ๆ ได้แก่  อุณหภูมิแซมเบอร์ (Tch)  อุณหภูมิผิวใบ (Ti)  การคายน้ า (E) การแลกเปลี่ยนแก็ส (Gs)   

การสังเคราะห์ (A) ในช่วงท่ีแตงเทศก าลังออกดอกพร้อมท่ีจะผสมเกสร หรือ 25 วันหลังย้ายปลูก พบว่าค่า Parameter 

ตา่ง ๆ ท่ีกล่าวมาของท้ังสองปัจจัย ไมม่คีวามแตกตา่งกันในทางสถิต ิและท้ังสองปัจจัยไมม่อีทิธิพลตก่ัน ดังตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 2 ผลของความเข้มข้นของดนิขาวคาโอลนีและระยะเวลา ตอ่การเจรญิเตบิโตดา้นจ านวนดอกของแตงเทศ 

ปัจจัย จ านวนดอกของแตงเทศ (ดอก) 

A  ความเข้มข้น สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 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 

A X B ns ns ns 

C.V. (%) 17.29 27.74 33.83 

         ns = non significant 

ตารางที่ 3 ผลของความเข้มข้นของดินขาวคาโอลีนและระยะเวลา ต่อการเจริญเติบโตด้านจ านวนตาข้างหรือกิ่งแขนง

ของแตงเทศ 

ปัจจัย จ านวนตาข้างหรือกิ่งแขนงของแตงเทศ (จ านวน) 

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 

A x B 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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ตารางที ่4 ผลของความเข้มข้นของดนิขาวคาโอลนีและ ระยะเวลาท่ีวัดดว้ยเครื่องสังเคราะห์ (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 

A x B 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 ระยะเวลาท่ีวัดด้วยเคร่ืองสังเคราะห์ (LC pro + ) ของใบแตงเทศหลัง

การทดสอบ 40 วันหลังย้ายปลูก (เร่ิมผสมเกสรติดผล)       

ปัจจัย การสังเคราะห์แสง 

A ความเข้มข้น (กรัม/ลิตร)  (Tch) (Ti) (E)  (Gs) (A) 

0 40.71 35.74 11.87 2.36 12.51 

40 40.24 36.01 9.97 1.71 10.64 

60 39.68 35.93 9.63 1.61 11.34 

80 40.83 36.10 10.14 1.86 8.81 

Bระยะเวลาหลังย้ายปลูก (วัน)      

14 40.43 36.07 10.10 1.90 10.64 

28 40.21 35.87 9.81 1.65 9.54 

42 40.42 36.11 9.84 1.62 10.28 

A ns ns ns ns ns 

B ns ns ns ns ns 

A x B ns ns ns ns ns 

C.V. (%) 9.35 7.91 23.99 47.92 30.56 

หมายเหต:ุ  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) 



 
 

Proceedings  
634 

  เมื่อต้นแตงเทศผสมติดผลและเลือกไว้ผลเดียว คือ 54 วันหลังย้ายปลูก พบว่าท้ังสองปัจจัย ไม่มีความ

แตกตา่งกันในทางสถิต ิและทั้งสองปัจจัยไม่มีอิทธิพลตอ่กัน ดังตารางที่ 6  

ตารางที่ 6 ผลของความเข้มข้นของดินขาวคาโอลีนและ ระยะเวลาท่ีวัดด้วยเคร่ืองสังเคราะห์ (LC pro + ) ของใบแตงเทศหลัง

การทดสอบ 54 วันหลังย้ายปลูก (เร่ิมไวผ้ล) 

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 

A x B ns ns ns ns ns 

C.V. (%) 4.39 3.02 9.41 32.91 3.08 

หมายเหต:ุ  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 ให้ผลท่ีแก่จัดพร้อมเก็บเกี่ยว คือ 68 วันหลังย้ายปลูก ของท้ังสองปัจจัย ไม่มีความแตกต่างกัน

ในทางสถิต ิและทั้งสองปัจจัยไม่มีอิทธิพลตอ่กัน เชน่กัน ดังตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7 ผลของความเข้มข้นของดินขาวคาโอลีนและ ระยะเวลาท่ีวัดด้วยเคร่ืองสังเคราะห์ (LC pro +) ของใบแตงเทศหลัง

การทดสอบ 68 วันหลังย้ายปลูก  (เร่ิมเก็บเกี่ยวผล)   

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 

A x B ns ns ns ns ns 

C.V. (%) 5.69 4.44 8.33 37.74 38.37 

หมายเหต:ุ  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 จ านวนดอก จ านวนตาข้างหรือกิ่งแขนง เมื่อฉีดพ่นด้วย  

ดินขาวเคโอลีนของปัจจัย A ท่ีระดับความเข้มข้น 0  40  60 และ 80 กรัมตอ่น้ า 1 ลิตร และปัจจัย B คือ ระยะเวลาท่ีฉีดพ่น

หลังย้ายปลูก 14  28 และ 42 วัน พบว่าท้ังสามสัปดาห์ ท้ังสองปัจจัย ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิต ิโดยท้ังสองปัจจัย

ไม่มีอิทธิพลต่อกัน และเมื่อท าการวัดด้วยเคร่ืองสังเคราะห์แสง (LC pro +) ท่ีใบแตงเทศช่วงอายุ ต่าง ๆ หลังย้ายปลูกแล้ว

น าค่า Parameter ต่าง ๆ ได้แก่ อุณหภูมิแชมเบอร์ (Tch) อุณภูมิผิวใบ (Ti) การคายน้ า (E) การแลกเปลี่ยนแก็ส (Gs)  

การสังเคราะห์แสง (A) น าไปวิเคราะห์ทางสถิติ ในช่วงท่ีต้นแตงเทศก าลังออกดอกพร้อมท่ีจะผสมเกสร หรือ 25 วันหลัง

ย้ายปลูกท่ีอายุ  40 วันหลังย้ายปลูก หรือวัดในช่วงท่ีต้นแตงเทศผสมเกสรเร่ิมติดผลแล้ว ต่อมาช่วงท่ีต้นแตงเทศผสมติด

ผลและเลือกไวผ้ลเดียว คือ 54 วันหลังย้ายปลูกและในชว่งท่ีตน้แตงเทศ ให้ผลท่ีแก่จัดพร้อมเก็บเกี่ยว คือ 68 วันหลังย้าย

ปลูก พบวา่ ค่า Parameter ตา่ง ๆ ท่ีกล่าวมาของท้ังสองปัจจัย ไมม่คีวามแตกตา่งกัน และท้ังสองปัจจัยไมม่ีอิทธิพลต่อกัน 

มีรายงานการวิจัยของ สุดใจ [5] กล่าวว่า การเคลือบด้วยดินขาวคาโอลินไม่มีผลต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซและปริมาณ

ผลผลิต อย่างไรก็ตามเมื่อวัดค่าการสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิท่ีใบอายุ 16 และ 30 วันหลังย้ายปลูก พบว่าการสังเคราะห์

ด้วยแสงสุทธิลดลงเมื่อใบพริกหวานมีอายุมากขึ้น ทังต้นท่ีเคลือบ 16.46 และ 13.25 µmol CO2·m -2 s-1  ตามล าดับ  

และไมเ่คลอืบ 16.42 และ 12.20 µmol CO2  m -2 s -1 ตามล าดับ ด้วยดินขาวคาโอลิน 
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 สรุปผลการทดลอง 
 จากผลการทดลองในครั้งนี้ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตในด้านความยาวของเถา จ านวนของดอก และจ านวน

ของตาข้างหรือกิ่งแขนง และเมื่อวัดด้วยเคร่ืองสังเคราะห์แสง ทุกช่วงระยะ การใช้ดินขาวเคโอลินพ่นในอัตราความ

เข้มข้นตา่ง ๆ หรือ พ่นในระยะเวลาท่ีแตกต่างกัน ซึ่งพบวา่ไมม่ผีลใด ๆ กับคา่พารามเิตอร์ท่ีท าการศกึษา 
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การใช้น้ าส้มควันไม้เพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อราบนผลติภัณฑ์ไม้ 

Application of wood vinegar for inhibition of fungal growth on wood products  

กัลยวรรธน์ อินถา1 และ ศริิลักษณ์ สันพา1* 

Kanlayawat Intha 1and Sirilak Sanpa1* 

บทคัดย่อ 

น้ าส้มควันไม้เป็นของเหลวสีน้ าตาลท่ีได้จากกระบวนการเผาถ่าน  มีสารประกอบส่วนใหญ่เป็นกรดอินทรีย์ 

ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์หลายชนิด ผลการทดสอบการยับยั้งการเจริญของเชื้อราท าลายไม ้

5 ชนิด คือ Aspergillus sp., Pennicilium sp., Rhizopus sp., Alternaria sp. และ Cladosporium sp. บนผิวหน้าอาหาร 

PDA โดยผสมกับน้ าส้มควันไมท่ี้มคีวามเข้มข้นตา่งกันคือ 0%, 2%, 4% และ 6% พบวา่การใช้น้ าสม้ควันไม้ความเข้มขน้ 

6% สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราได้ทุกชนิด เมื่อท าการทดสอบการงอกของสปอร์ท่ีผสมน้ าส้มควันไม้ความ

เข้มข้น  0%, 2%, 4% และ 6% บนอาหาร Rose Bengal Agar บ่มท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน พบว่าน้ าส้มควันไม้

ความเข้มข้น 4% และ 6% สามารถยับยัง้การงอกของสปอร์เชื้อราได้ทุกชนิด และเมื่อท าการทดสอบบนแผ่นไม้ โดยน า

แผ่นไม้ไปแช่กับน้ าส้มควันไมท่ี้ความเข้มข้น 10, 20, 30, 40, และ 50%  พบวา่ไมม่กีารเจริญของเชื้อราบนแผ่นไม้ท่ีถูก

แช่ในน้ าส้มควันไม้ความเข้นข้นตัง้แต ่20% ขึน้ไป   

ค าส าคัญ:  น้ าส้มควันไม,้ เชื้อรา, การงอกของสปอร์, ผลิตภัณฑไ์ม้ 

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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บทน า 

น้ าส้มควันไม้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากควันท่ีใช้เผาถ่าน ซึ่งในช่วงท่ีไม้ก าลังเปลี่ยนเป็นถ่านเมื่อท าให้เย็นลงจน

ควบแน่นแล้วเกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ า ของเหลวท่ีได้มีส่วนประกอบท่ีเป็นกรดอะซิติก มีความเป็นกรดต่ า [1] 

นอกจากนี้ น้ าสมควันไมยังมีสารประกอบตาง ๆ มากมาย จึงสามารถน าไปใช้ประโยชนไดอยางหลากหลาย ปัจจุบันมี

การใชประโยชนจากน้ าสมควันไม เช่น อุตสาหกรรมรมควัน อุตสาหกรรมยอมผา นอกจากนี้สามารถใชในครัวเรือน 

และนยิมใชอ้ย่างมากในดา้นการเกษตรหรือในดา้นปศุสัตว ์เชน่การใชน้้ าส้มควันไมเ้ป็นสารจับใบ ส าหรับการฉีดพ่นปุ๋ย 

หรือสารก าจัดศัตรูพืช น้ าสมควันไม้จะแตกตางจากน้ าสมสายชูหรือน้ าสมชนิดอื่น ๆ ท่ีไดจากการหมักหรือสังเคราะห 

คอืมีสารประกอบหลากหลาย โดยเฉพาะฟีนอลซึ่งได้จากการสลายตัวของลิกนิน น้ าสมควันไมท่ีไดจากไมตางชนิดก็จะ

มีคุณสมบัติแตกตางกันดวย น้ าส้มควันไม้จากไม้ยูคาลิปตัสจะมีความเปนกรดต่ าและมีสีใส แตมีเมธานอลสูงกว่าไม

กระถินยักษหรือไมสะเดา ส าหรับน้ าสมควันไมท่ีไดจากไมสักซึ่งมีลักษณะท่ีส าคัญ โดยคาดวาจะพบสารพิเศษ

เฉพาะตัว เชน เทคโทควิโนน สารพิเศษท่ีใชทดแทนน้ ามันสนหรือสารอื่น ๆ ท่ีสามารถใช้ประโยชนทางการแพทยตางๆ

ปะปนอยู่ [2] นอกจากนี้ยังใช้เป็นอาหารเสริมภูมติ้านทาน  อาหารเสริมการท างานของตับ รวมไปถึงการผลิตสารชว่ย

ยอ่ย ถ้าหากมีงานวจิัยท่ีมีการขยายงานในการสกัดน้ าส้มควันไม้ใช้ในอุตสาหกรรมยาและเคร่ืองส าอาง จะสามารถเพิ่ม

มูลค่าให้กับผลิตภัณฑน์้ าส้มควันไมใ้นราคาท่ีสูงขึ้น [3] 

เชื้อราเป็นจุลินทรีย์ท่ีสามารถเพิ่มจ านวนได้โดยการสร้างสปอร์ เมื่อสปอร์อยู่ในอาหารและมีสภาพแวดล้อม  

ท่ีเอื้อต่อการเจริญ จะฝังตัวและมีการเจริญเติบโตตามวัสดุต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ไม้เป็นอีกวัสดุชนิดหนึ่งท่ีมักพบเชื้อรา 

มีการฝังตัวและเจริญเติบโต [4] เชื้อราท่ีพบจะมีลักษณะหลายรูปแบบ เช่น เป็นจุดสีเขียว สีด า สปอร์มีการเกาะกลุ่ม 

หรือ มีการแพร่กระจายการสร้างเส้นใยไปท่ัวบริเวณเนื้อไม้ ซึ่งมักจะเป็นกลุ่มเชื้อรา Cladosporium, Alternaria, 

Aspergillus, Pennicilium และ Rhizopos [4] ปัจจุบันมีการใช้สารเคมีในกลุ่ม โซเดียมไฮโปคลอไรท์  สารฟอร์มาลดีไฮด์  

น้ ายาล้างจาน น้ ายาซักผ้าขาว ผงฟูหรือเบคกิ้งโซดา มาฉีดพน่หรือเช็ดความสะอาดเชื้อราที่เกิดขึ้น ซึ่งมักก่อให้เกิดการ

ระคายเคืองตา จมูก และผิวหนังเกิด การเลือกผลิตภัณฑ์น้ าส้มควันไม้ท่ีถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ มาใช้แทน

สารเคมีท่ีก่อให้เกิดอันตรายเหล่านั้นได้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประสิทธิภาพของน้ าส้มควันไม้ใน 

การยับยัง้การเจรญิของเชื้อราที่ก่อให้เกิดปัญหาการท าลายเนื้อไม ้ 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1.  การทดสอบประสิทธิภาพของน้ าส้มควันไม้ในการยับย้ังการเจริญของเชื้อรา 

ผสมน้ าส้มควันไม้ในอาหาร PDA ให้มีความเข้มข้นสุดท้ายเท่ากับ 0, 2, 4 และ 6% ถ่ายเชื้อราท่ีท า 

การทดสอบท้ัง 5 ชนิด ได้แก่ Cladosporium sp., Alternaria sp., Aspergillus sp., Pennicilium sp.และRhizopos sp.  

โดยใช้ cork borer ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6 เซนติเมตร เจาะชิ้นวุ้นท่ีมีเชื้อราเจริญอยู่ แล้วน ามาวางบนจานอาหาร 

PDA ตัวอยา่งละ 3 ซ้ า จากนั้นน าไปบ่มท่ีอุณหภูมิหอ้ง วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยเป็นเวลา 7 วัน บันทึกผล 

2. การทดสอบประสิทธิภาพของน้ าส้มควันไม้ในการยับย้ังการงอกของสปอร ์

เตรียม spore suspension ของเชื้อราท้ัง 5 ชนิด ให้มีความเข้มข้น 106 สปอร์/มิลลิลิตร น า spore  suspension  

ท่ีเตรียมไว้ 0.1 มิลลิลิตร ใส่ลงในหลอดอาหาร PDB ปริมาตร 10 มิลลิลิตรท่ีผสมน้ าส้มควันไม้ความเข้มข้น 0, 2, 4, 6%  

น าไปเขย่าท่ีความเร็วรอบ 80 รอบต่อนาที ท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 18 ชั่วโมง หลังจากนั้นน าไปส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์

เพื่อสังเกตการงอกของสปอร์ น า spore suspension ท่ีเตรียมได้ 0.1 มิลลิลิตร spread ลงบนอาหาร Rose Bengal Agar เพื่อ

สังเกตการเจริญของเชื้อราบนอาหารแข็ง บ่มไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งสังเกตการงอกของสปอร์ทุกวันเป็นเวลา 3 วัน บันทึกผล 
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3. การทดสอบประสิทธิภาพของน้ าส้มควันไม้ในการยับย้ังการเจริญของเชื้อราบนแผ่นผลิตภัณฑ์ไม้  

เตรียม spore suspension ของเชื้อรา 5 ชนิดให้มีความเข้มข้นเข้มข้น 106 สปอร์/มิลลิลิตร น าแผ่นไม้อัดขนาด 

10×10 เซนติเมตร มาแชล่งในน้ าสม้ควันไม้ท่ีมีความเข้มข้น 10, 20, 30, 40, และ 50% เป็นเวลา 30 นาที เพื่อให้น้ าส้ม

ควันไม้ซึมเข้าเนื้อไม้ หลังจากนั้นท าการฉีดพ่น spore suspension ของเชื้อราปริมาตร 10 มิลลิลิตร ลงบนไม้อัด ท้ิงไว้ 

30 นาที เพื่อให้สปอร์ซึมเข้าเนื้อไม้ ท าการทดลองตัวอย่างละ 3 ซ้ า ใส่แผ่นไม้อัดในกล่องพลาสติกท่ีผ่านการฆ่าเชื้อ 

บ่มท่ีอุณหภูมิหอ้ง สังเกตผลการเจรญิของเชื้อราบนแผ่นไม้เป็นเวลา 7 วัน บันทึกผล 
 

ผลการศึกษา 

1. การทดสอบประสทิธิภาพของน้ าส้มควันไม้ ในการยับย้ังการเจริญของเชื้อรา 

 ในการทดสอบน้ าส้มควันไมส้ าหรับการยับยั้งเชื้อราได้ท าการทดสอบโดยน าน้ าสม้ควันไม้ผสมกับอาหาร PDA 

ท่ีมีความเข้มข้นต่างกันคือ Control, 2%, 4%, และ 6% โดยท าการวัดการเจริญเป็นเวลา 7 วัน น้ าส้มควันไม้มีความ

เข้มข้น 6% สามารถยับยั้งการเจริญได้ดีท่ีสุด โดยจากการวัดการเจริญของเส้นใยเป็นเวลา 7 วัน ไม่มีการเจริญของ

เส้นใยของเชื้อรา Pennicilium sp , Aspergillus sp และ Alternaria sp. ส่วนการเจ ริญของเชื้อรา Rhizopus sp.  

ในความเข้มข้นน้ าส้มควันไม้ท่ี 6% สามารถยับยัง้การเจริญของเส้นใยได้ดี ซึ่งท าการวัดการเจริญท้ังหมด 7 วัน เชื้อรา

มีการเจริญของเส้นใยเพียง 1 เซนติเมตร และการเจริญของเชื้อรา Cladosporium sp. ในความเข้มข้นน้ าส้มควันไม้ท่ี 

6% สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยได้พอใช้ ซึ่งท าการวัดการเจริญท้ังหมด  7 วัน เชื้อรามีการเจริญของเส้นใย

สูงสุดเพยีง 2.6 เซนติเมตร ดังแสดงในตารางท่ี 1, และภาพท่ี 1 

2. การทดสอบประสทิธิภาพของน้ าส้มควนัไม้ในการยับย้ังการงอกของสปอร์ 

 การทดลองการยับยั้งการงอกของสปอร์เชื้อรา โดยการน า Spore suspension ความเข้มข้น 106 สปอร์/

มิลลิลิตร ท่ีเตรียมไว้ 0.1 มิลลิลิตร ใส่ลงในอาหาร PDB ท่ีผสมน้ าส้มควันไม้ในแต่ละความเข้มข้น Control, 2%, 4% 

และ 6% โดยน าไปเขย่าท่ีความเร็วรอบ 80 รอบต่อนาที ท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลานาน 18 ชั่วโมง เมื่อน ามา Spread 

Plate บนผิวหน้าอาหาร Rose Bengal Agar พบว่าในความเข้มข้นท่ีเป็น Control และ 2% มีการเจริญของเส้นใยบน

ผิวหน้าอาหาร บ่มท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน และท าการสังเกตการเจริญทุกๆวัน ในความเข้มข้นท่ี 4% และ 6%  

ไมพ่บการงอกของสปอร์ในอาหาร ดังแสดงตารางท่ี 2 และภาพดังต่อไปนี้  
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ตารางที ่1 แสดงการเจรญิของเชื้อราทดสอบ 5 ชนดิ บนอาหาร PDA ท่ีผสมน้ าส้มควันไมค้วามเข้มข้นตา่ง ๆ  

          *ค่าเฉลี่ยจากการทดลองจ านวน 3 ซ้ า 

 

 

  

เชื้อราทดสอบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลน ี(เซนติเมตร) 

วันที1่ วันที2่ วันที3่ วันที4่ วันที5่ วันที่ 6 วันที่ 7 

   Pennicilium  sp.        

control 0.1 0.8 1 1.6 2.1 2.5 3 

2% 0 0.3 0.7 1.4 2.2 2.6 3 

4% 0 0 0.3 0.6 1 1.3 1.6 

6% 0 0 0 0 0 0 0 

   Aspergilus  sp.  

control 0.6 1.7 2.4 2.9 3.3 3.5 3.5 

2% 0.4 1 2 2.6 3.2 3.5 3.5 

4% 0 0.4 0.9 1 1.2 1.4 1.6 

6% 0 0 0 0 0 0 0 

Alternaria  sp.  

control 0.6 1.2 2 2.5 3 3.3 3.5 

2% 0.6 1 1.5 2 2.6 3 3.5 

4% 0 0 0.2 0.5 0.8 1 1 

6% 0 0 0 0 0 0 0 

Rhizopus  sp.  

control 1.2 2.3 2.9 3.3 3.5 3.5 3.5 

2% 1.1 2 2.4 3 3.4 3.5 3.5 

4% 0.5 1.2 1.9 2.3 2.7 3.2 3.5 

6% 0 0.1 0.3 0.7 0.7 1 1 

 Cladosporium sp.  

control 0.7 1.3 1.8 2.4 2.7 3.2 3.5 

2% 0.7 1 1.5 2.2 2.6 3 3.5 

4% 1.5 2 2.4 3 3 3 3.2 

6% 0.2 0.7 1.6 2 2.3 2.6 2.6 



 
 

Proceedings  
641 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

     ภาพที่ 1  กราฟแสดงการเจรญิของเชื้อราทัง้ 5 ชนิดท่ีเจริญบนอาหาร PDA ผสมน้ าสม้ควันไม้ในแตล่ะความ

เข้มข้น  แทนตัว Control , แทนความเข้มข้น 2% ,    แทนความเข้มข้น 4% และ          แทน

ความเข้มข้น 6% 
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ตารางที ่2 แสดงการงอกของสปอร์ในอาหาร PDB ท่ีผสมตัวอย่างน้ าส้มควันไมใ้นแต่ละ่ความเข้มข้น 

ค่าเฉลี่ยจากการทดลองจ านวน 3 ซ้ า  

หมายเหต ุ

    ++  มีจ านวนโคโลนีของเชือ้รามากกว่า 50 โคโลนี หรือเชือ้ราเจรญิปกคลุมผิวหน้าอาหาร 

     +    มีจ านวนโคโลนีของเชือ้ราจ านวน 10-50 โคโลนี 

     -     ไม่มีการงอกของสปอร์บนอาหารแขง็ 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงการยับยัง้การงอกของสปอร์เชื้อรา Cladosporium sp.  

บนอาหาร Rose Bengal Agar 
 

3. การทดสอบประสทิธิภาพตัวอย่างน้ าส้มควันไม้ในการยบัยั้งการเจรญิของเชื้อราบนผลิตภัณฑ์ไม ้

 การทดสอบประสิทธิภาพน้ าส้มควันไม้ในการยับยั้งเชื้อรา โดยการน าแผ่นไม้ไปแช่น้ าส้มควันไม้ท้ังหมด 6 ความ

เข้มข้นคือ  control , 10%, 20%, 30%, 40% และ  50% เป็นเวลา 30 นาทีและฉีดพ่นด้วย spore suspension ความเข้มข้น 

106 สปอร์/มิลลิลิตร ของเชื้อราแต่ละชนิดฉีดพ่นบริเวณเนื้อไม้ พบว่าเช้ือราในน้ าส้มควันไม้ท่ีมีความเข้มข้นของ Control 

และ 10% มีเชื้อราขึ้นบริเวณด้านข้างของผลิตภัณฑ์ไม้ ส่วนความเข้มข้นน้ าส้มควันไม้ความเข้มข้นท่ี 20%, 30%, 40% 

และ  50% สามารถยับยัง้เชื้อราท่ีสามารถขึ้นบริเวณผลิตภัณฑ์ไมไ้ด้ ดังตาราง 3 และภาพแสดงตอ่ไปนี้ 

 

การงอกของสปอรใ์น

น้ าส้มควันไม้แต่ล่ะ 

ความเข้มข้น 

Pennicilium 

sp. 

Aspergillus 

sp. 

Rhizopus 

sp. 

Alternaria 

sp. 

Cladosporium 

sp. 

Control ++ ++ ++ + ++ 

2% + + + + + 

4% - - - - - 

6% - - - - - 

C% 

4% 6% 

2% 
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ตารางที ่3 แสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพของน้ าส้มควันไมใ้นการยับยัง้การเจรญิของเชื้อราบนผลิตภัณฑไ์ม้ 

 *ค่าเฉลี่ยจากการทดลองจ านวน 3 ซ้ า 
หมายเหต ุ

     +      มีการเจริญของเชือ้ราบนผลิตภัณฑไ์ม้ 

     -     ไม่มีการเจริญของเชือ้ราบนผลิตภัณฑ์ไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงการเจรญิของ Aspergillus  sp. บนผลิตภัณฑ์ไม้ท่ีผ่านการทดสอบด้วยน้ าสม้ควนัไม้ ความเขม้ขน้ต่างๆ 

การงอกของสปอรใ์น

น้ าส้มควันไม้แต่ล่ะ 

ความเข้มข้น 

Pennicilium 

sp. 

Aspergillus 

sp. 

Rhizopus 

sp. 

Alternaria 

sp. 

Cladosporium 

sp. 

Control + + + + + 

10% + + + + + 

20% - - - - - 

30% - - - - - 

40% - - - - - 

50% - - - - - 

30% 

50% 

C 10% 

40% 

20% 
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สรุปและอภิปรายผล 

อภปิรายผลการทดลอง 

 จากการทดสอบประสิทธิภาพของน้ าส้มควันไม้ในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราท้ัง 5 ชนิด พบว่า น้ าส้ม

ควันไม้ท่ีความเข้มข้นท่ี 6% สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยได้ดีท่ีสุด จากการวัดการเจริญของเส้นใยเป็นเวลา 7 วัน  

ไม่มีการเจริญของเส้นใยของเชื้อรา Pennicilium sp. Aspergillus sp. และ Alternaria  sp. ส่วนการเจริญของเชื้อรา Rhizopus 

sp. ในความเข้มข้นน้ าส้มควันไม้ท่ี 6% สามารถยับยัง้การเจริญของเส้นใยได้ดี ซึ่งท าการวัดการเจริญท้ังหมด 7 วัน เชื้อรา

มีการเจริญของเส้นใยเพียง 1 เซนติเมตร และการเจริญของเชื้อราCladosporium sp. ในความเข้มข้นน้ าส้มควันไม้ท่ี 6% 

สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยได้พอใช้ เชื้อรามีการเจริญของเส้นใยสูงสุด 2.6 เซนติเมตร และจากการทดสอบ 

การยับยั้งการงอกของเชื้อราโดยการน า spore suspension ความเข้มข้น 106 สปอร์/มิลลิลิตร ของเชื้อราท้ัง 5 ชนิดมาใส่ใน

อาหาร PDB ท่ีผสมน้ าส้มควันไมใ้นแตล่ะความเข้มข้นคือ 0, 2, 4 และ 6% เมื่อน ามา Spread plate บนอาหาร Rose Bengal 

Agar พบวา่ในความเข้มข้นท่ีเป็นตัว Control และ 2% มกีารงอกของเชื้อราบนผิวหนา้อาหาร และในความเข้มข้นน้ าส้มควัน

ไมท่ี้ 4% และ 6% สามารถยับยัง้การงอกของเชื้อราได้ท้ัง 5 ชนดิ ไมม่กีารงอกของสปอร์เชื้อราบนผิวหนา้อาหาร และจาก

การทดสอบประสิทธิภาพตัวอยา่งน้ าส้มควันไมใ้นการยับยั้งการเจริญของเชื้อราบนผลิตภัณฑ์ไมก้ารน าแผ่นไมไ้ปแช่น้ าส้ม

ควันไม้ท้ังหมด 6 ความเข้มข้นคือ control, 10%, 20%, 30%, 40% และ  50% เป็นเวลา 30 นาทีและฉีดพ่นด้วย spore 

suspension ความเข้มข้น 106 สปอร์/มิลลิลิตร ของเชื้อราแต่ละชนิดฉีดพ่นบริเวณเนื้อไม้ พบว่าเช้ือราในน้ าส้มควันไม้ท่ีมี

ความเข้มข้นของ Control และ 10% มเีชื้อราขึน้บริเวณด้านข้างของผลิตภัณฑ์ไม ้ส่วนความเข้มข้นน้ าส้มควันไมค้วามเข้มข้น

ท่ี 20%, 30%, 40% และ 50% สามารถยับยัง้เชื้อราท่ีสามารถขึน้บริเวณผลิตภัณฑ์ไม้  

น้ าส้มควันไม้เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกชนิดใหม่ท่ีมีการน ามาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในด้านการเกษตร  

น ามาใชฉีดพนท่ีใบพืช รวมท้ังพื้นดินรอบตนพืชทุก ๆ 7 –15 วัน เพื่อขับไล่ป้องกันแมลงและก าจัดเชื้อรา นอกจากนี้ยัง

กระตุนความตานทานและการเจริญเติบโตของพืชหรือมีการน ามาใชผสมน้ า 20 เทา พนลงดินเพื่อฆาเชื้อจุลินทรีย 

และแมลงในดิน เชน โรคเนาเละจากแบคทีเรีย โรคโคนเนาจากเชื้อรา [2] นอกจากนี้มีสารประกอบตาง ๆ ของน้ าส้ม

ควันไม้ท่ีสามารถกระตุนใหพืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เมื่อใบพืชถูกกระตุนดวยกรดอินทรียออน ๆ ชั่วคราว จะกระตุน 

ความตานทานตอโรค รวมท้ังท าใหใบหนา แข็ง และเขียวเปนมัน เพิ่มปริมาณคลอโรฟลล ท าใหปรุงอาหารไดดีขึ้น[2]  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คุณมงคลและคณะ [5] ได้มีการประยุกต์ใช้น้ าส้มควันไม้มาประยุกต์ใช้ในทางเกษตร  

ซึ่งได้น าน้ าสม้ควันไม้มาท าการเจือจางและก าจัดเชื้อราและเป็นสาเหตุของโรครากเนา่ นอกจากนั้นมาใชใ้นการป้องกัน

จั๊กจั่นขาวหรือแม้แต่หนอนท่ีเป็นศัตรูพืช ซึ่งผลการทดลองพบว่าน้ าส้มควันไม้มีฤทธ์ิในการยับยั้งศัตรูพืชได้ดี 

นอกจากนี้งานวิจัยของ คุณพิมพ์ภัสรา และคณะ [6] ท่ีได้มีการน าน้ าส้มควันไม้มาผสมกับแผ่นยางในการยับยั้ง 

เชื้อราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผ่นยาง รวมไปถึงความยืดหยุ่นของแผ่นยางอีกด้วย ซึ่งผลการทดลองพบว่าความ

เข้มข้นของน้ าส้มควันไม้ท่ีมาก สามารถป้องกันการเกิดเชื้อราและจะมีผลต่อความสามารถในการรับแรงกระท าและ

ความยืดหยุ่นได้ดี เมื่อเทียบกับการใช้กรดฟอร์มิกในแผ่นยางเพียงอย่างเดียว โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของทาง

ผู้จัดท าท่ีมีการปรับความเข้มข้นของน้ าส้มควันไม้ในแตล่ะความเข้มข้นเพื่อฉีดพน่บริเวณเนื้อไม้เพื่อป้องกันเชื้อราที่เกิด

ขึ้นกับผลิตภัณฑ์ไม้ เนื่องจากคุณสมบัติของน้ าส้มควันไม้ มีปริมาณกรดอะซีติก หรือส่วนประกอบอื่น  ๆ เช่น ฟีนอล

(Phenol) ซึ่งได้จากการสลายตัวของลกินิน (Lignin)น้ าสมควันไมท่ีไดจากไมตางชนิดก็จะมีคุณสมบัตแิตกตางกันดวย [2] 

โดยคุณสมบัติของกรดอะซิติกและสารประกอบเหล่านี้ อาจจะมีผลต่อการยับยั้งเชื้อราหรือการงอกของสปอร์  

ซึ่งงานวิจัยของคุณ Z.Fencl และ J.Leopold [7] ท่ีมีการใช้กรดอะซิติกในการยับยั้งการงอกของสปอร์เชื้อรา 

Aspergillus niger. พบว่าความเข้มข้นของกรดอะซิติก จะยับยั้งฟอสเฟต(Phosphate)ซัลเฟต(Sulphate)และซักซีเนต
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ไอออน (Succinate ion) ท่ีเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นต่อการงอกของสปอร์  ท าให้ไม่เกิดการงอกของสปอร์เกิดขึ้น นอกจากนี้ 

คุณ K.V.Srinivasan และ R.Narasimhan[8] ได้ท าการศึกษาวิจัยสารประกอบฟีนอลในการยับยั้งการงอกของสปอร์เชื้อรา 

Colletotrichum  faIcatum ซึ่งผลการทดลองพบว่าสารประกอบของโมโนฟีนอลสามารถยังยั้งการงอกของสปอร์เชื้อราได้  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของคุณ Yodthong และคณะ [9] ท่ีได้ท าการศึกษาน้ าส้มควันไม้ท่ีมสี่วนประกอบของกรดอะซิตกิ 

กรดฟอร์มิก และ ฟีนอล ทดลองเปรียบเทียบกับกรดอะซิติกและกรดฟอร์มิกเพยีงอย่างเดียว พบว่าน้ าส้มควันไม้สามารถ

ช่วยให้ยางมีการจับตัวและป้องกันการเกิดเชื้อราได้ดีและเทียบเท่ากับการใช้กรดฟอร์มิกและกรดอะซิติกเพียงอย่างเดียว 

โดยปัจจุบันได้มีการน าน้ าส้มควันไม้มาใช้ในอุตสาหกรรมมากขึ้น ดังรายงานการวิจัยของคุณจุไรวัลย์และคณะ [10]  

ได้มีการน าน้ าส้มควันไม้มาประยุกต์ใช้ในการป้องกันแมลงรวมถึงการก าจัดเชื้อราในเฟอร์นิเจอร์และท าการทดสอบน้ าส้ม

ควันไม้แต่ละชนิดท่ีให้สารท่ีแตกต่างกัน ใช้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เพื่อป้องกันมอดและแมลงแทนการใช้สารเคมีท่ีมี

ราคาแพง ผลการทดลองพบว่าในน้ าส้มควันไม้ท่ีมีความเข้มข้นสูง มีความเป็นกรดสูง สามารถก าจัดมอดและแมลงท่ีเป็น

ตัวท าลายเนื้อไมไ้ด้ดี  

สรุปผลการทดลอง 

น้ าส้มควันไม้มีการรายงานทางวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถยืนยันในการมีฤทธ์ิยับยั้งเชื้อรา ดังนั้นจึงเป็นเหตุผล

หนึ่งท่ีสามารถชี้บอกประสิทธิภาพของน้ าส้มควันไม้ในการยับยั้งเชื้อราท่ีอาจจะก่อให้เกิดปัญหาท่ีอาศัยอยู่ใน

สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเจริญเติบโตก็จะฝังตัวและมีการขยายพันธ์ุ สปอร์ของเชื้อราจะมีรากท่ีจะฝังตัวอยู่ในวัสดุ

ต่าง ๆ ท่ีอยู่ในบ้านหรือในเฟอร์นิเจอร์ [4] น้ าส้มควันไม้จึงเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกท่ีมีการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ 

ท าการยับยั้งเชื้อราท่ีเป็นสาเหตุในการท าลายเนื้อไม้เกิดขึ้นเพื่อลดปัญหาการใช้สารเคมี  ท่ีการก่อให้เกิดการระคาย

เคืองและมผีลกระทบตอ่สุขภาพตามมา  
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณสาขาวชิาจุลชีววทิยาและปรสิตวทิยา คณะวทิยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลัยพะเยา  
 

เอกสารอ้างอิง 

1. ปรีชา เกียรตกิระจาย. น้ าส้มควันไม้. วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ; 2549;8/2549. 

2. จิรพงษ์ คูหากาญจน ์; กรมป่าไม้ งานพัฒนาพลังงานจากไม ้กลุ่มงานพัฒนาผลิตผลป่าไม้ ส านักงานวิจัยและ

ผลผลิตป่าไม้.น้ าส้มควันไม้ ;2554. 

3. ม.ป.ป. น้ าส้มควันไม้.Post Today.2548 พ.ย. 6: 43-45 

4. กรมวทิยาศาสตร์การแพทย.์ความรู้เกี่ยวกับเชื้อรา. กระทรวงสาธารณสุข; 2554. 

5. มงคล ตะ๊อุน่. การประยุกตใ์ชน้้ าส้มควันไมเ้พื่อการผลิตพชื. วารสารศูนยบ์ริการวิชาการ; 2549; 14(3): 6-10. 

6. พิมพ์ภัสรา ทัฬหะวาสน์. ผลของน้ าส้มควันไม้และสารสกัดสมุนไพรบางชนิดในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรค

แอนแทรคโนสในพริก. ภาควิชาชวีวทิยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยวทิยาลัยเชยีงใหม่ : เชยีงใหม.่2550 

7. Z.Fencl, J.leopold. The Inhibition of Spore Germination of the Mould Aspergillus niger by Acetic Acid. Folia 

Microbiologica.1958; Vol.4; 1949. 

8. K.v.Srinivasan,R.Narosimhan. The Effect of Certain Phenolic and Related Compounds on Spore Germination 

and Appressorial Formantion in Collectotrichum Falcatum Went; 1970. 



 
 

Proceedings  
646 

9. Yodthong Baimark. Study on wood vinegar for use as coagulating and antifungal agent on the production 

of natural rubber sheets. Journal of Environmental Science and Technology. 2009; 1(4): 157-163.  

10. จุไรวัลย์ รัตนะพิสิทธ์ิ.คุณลักษณะของน้ าส้มควันไม้จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา .สาขาวิศวกรรมเคมี. คณะ

วศิวกรรมศาสตร์,มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ : สงขลา; 2548. 

   

 

 

 

  



 
 

Proceedings  
647 

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 ท่ีสังเคราะห์โดยวิธีเกลือหลอมเหลวเปรียบเทียบกับวธีิมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม โดยการแปรค่าอุณหภูมิใน

การเผาแคลไซน์ผงผลึก BCT-NBT ตั้งแต่ 500 ถึง 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง (ท่ีสังเคราะห์โดยวิธีเกลือ

หลอมเหลว) และตั้งแต่ 700 ถึง 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง (ท่ีสังเคราะห์โดยวธีิมิกซ์ออกไซด์) ตรวจสอบ

โครงสร้างเฟสด้วยเทคนิคการเลีย้วเบนของรังสีเอกซ์ (XRD) พบว่าอุณหภูมิท่ีเหมาะสมส าหรับการเผาแคลไซนท่ี์ท าให้

ผงผลึก BCT-NBT ท่ีสังเคราะห์โดยวิธีเกลือหลอมเหลว และวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม คือ ณ อุณหภูมิ 700 และ 

850 องศาเซลเซียสตามล าดับ ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) 

น าไปหาขนาดของอนุภาคเฉลี่ยจากภาพถ่าย SEM พบวา่อนุภาคของผงผลึก BCT-NBT ท่ีเตรียมท้ังสองวธีิน้ัน มกีารจับ

กันเป็นกลุ่มก้อน ขนาดอนุภาคเฉลี่ยของผงผลึก BCT-NBT ท่ีสังเคราะห์โดยวิธีเกลือหลอมเหลว ณ อุณหภูมิแคลไซน์ 

700-900 องศาเซลเซียส อยู่ในช่วง 0.10-0.15 ไมโครเมตร ขณะท่ีขนาดอนุภาคเฉลี่ยของผงผลึก BCT-NBT  

ท่ีสังเคราะห์โดยวิธีมิกซ์ออกไซด์ ณ อุณหภูมิแคลไซน์ 800-900 องศาเซลเซียส อยู่ในช่วง 0.24-0.29 ไมโครเมตร 

การเตรียมผงผลึกดว้ยวิธีเกลอืหลอมเหลวจะได้อนุภาคของผงผลึกมขีนาดเล็กกวา่ การเตรียมผงผลึกดว้ยวธีิมกิซ์ออก

ไซด์แบบดั้งเดิมเพยีงอยา่งเดียว 
 

ค าส าคัญ:  การสังเคราะห์,  ผงผลึก BCT-NBT, วธีิเกลือหลอมเหลว, วธีิมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม 
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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 900 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 800-900 oC were between 

0.24  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  
 

บทน า 

เซรามิกในระบบโซเดียมบิสมัสไททาเนต (NBT) เป็นเซรามิกท่ีไม่มีสารตะกั่ว และแสดงสมบัติพิโซอิเล็กทริก 

ท่ีดี สามารถน ามาใช้แทนเซรามิกท่ีมีส่วนผสมของตะกั่วเป็นหลักได้ มีอุณหภูมิคูรี  (Tc) ประมาณ 320 องศาเซลเซียส 

เป็นอุณหภูมิท่ีค่อนข้างสูงพอท่ีจะสามารถใช้สารนี้ท่ีอุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิต่ ากว่า Tc ได้ ระบบผลึกของ NBT  

เป็นแบบรอมโบฮีดอล ซึ่งมีสมบัติทางไฟฟ้าเป็นเฟร์โรอิเล็กทริก แต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นระบบผลึกจะเปลี่ยนไปเป็นแบบ    

เตตระโกนอลและผลึกแบบลูกบาศก์ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสมบัติทางไฟฟ้า เช่นกัน โดยท่ีจะมีการเปลี่ยนไปเป็นแอน

ติเฟร์โรอิเล็กทริก และพาราอิเล็กทริก [1,7,13] วัสดุเซรามิก NBT บริสุทธ์ิมีค่าสนามไฟฟ้าลบล้างท่ีสูงถึง 7.3  

กิโลโวลต/์มิลลเิมตร และมีสภาพน าไฟฟา้สูงเป็นสาเหตุของปัญหาในการจัดท าขั้ว เพื่อแก้ไขปัญหานี้จึงมุง่เน้นการวจิัย

ไปท่ีการเตรียมเซรามิก 2 ระบบท่ีมี NBT เป็นองค์ประกอบ เชน่ NBT-BaTiO3 [2,4,6,9,11] NBT-SrTiO3 [3] เป็นต้น 

ส าหรับแบเรียมแคลเซียมไททาเนต (BCT) ก็เป็นวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริกอีกตัวหนึ่งท่ีมแีบเรียมไททาเนตเป็นวัสดุ

ฐานท่ีไม่มีสารตะกั่วมีโครงสร้างแบบเพอร์รอฟสไกต์ (ABO3) มีสมบัติพิโซอิเล็กทริกและสมบัติเฟร์โรอิเล็กทริกท่ีดี 

เนื่องจากองค์ประกอบทางเคมีของ BaTiO3 มีความเสถียรสูง ท าให้ง่ายต่อการเผาแคลไซน์ โดยมีความแน่นอนทาง

องค์ประกอบเคมีท่ีดี โดยท่ัวไปนั้นจะเติมสารแคลเซียมคาร์บอเนต เพื่อช่วยในการเพิ่มช่วงอุณหภูมิเสถียรของ  

เฟสเตตระโกนอล [8,12] 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาการสังเคราะห์ผงผลึกใน 2 ระบบ ของแบเรียมแคลเซียมไททาเนตกับโซเดียม

บิสมัทไททาเนต ในสูตร (Ba0.90Ca0.10)0.90(Na0.5Bi0.5)0.10TiO3 หรือเขียนย่อๆ ว่า BCT-NBT โดยใช้วิธีเตรียมผงผลึกแบบ

เกลือหลอมเหลวเทียบกับแบบมิกซ์ออกไซด์ เพื่อศึกษาโครงสร้างเฟส โครงสร้างจุลภาค เพื่อหาเงื่อนไขท่ีเหมาะสมใน

การเตรียมผงผลึก BCT-NBT ท้ังสองวธีิ 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
น าสารตั้งต้นแบเรียมคาร์บอเนต (BaCO3) แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2) 

โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) และบิสมัทออกไซด์ (Bi2O3) โดยค านวณ และไปชั่งตามปริมาณสารสัมพันธ์ ท าการบด

ผสมเปียกโดยใช้ลูกบดอิทเทีย-เซอร์โคเนียเป็นตัวบด และใช้เอทิลแอลกอฮอล์เป็นตัวช่วยกระจายตัวของอนุภาค  

เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นท าแห้งและคัดขนาด เรียกผงท่ีได้นี้ว่าเป็นผงผสม BCT-NBT น าผงผสม BCT-NBT ท่ีได้แบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกน าผงผสม BCT-NBT ท่ีท าแห้งและคัดขนาดแลว้ไปผสมกับผงเกลือผสม (ผงเกลือผสมเตรียม

โดยการบดผสมเกลอื NaCl และ เกลือ KCl ในสัดส่วน 1:1 โดยโมล) จากนั้นบดผสมผงเกลือผสมและผงผสม BCT-NBT 

ในสัดส่วน 1:1 โดยน้ าหนัก น าไปเผาแคลไซน์ท่ีอุณหภูมิ 500, 600, 700, 800 และ 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  

4 ชั่วโมง ด้วยอัตราการขึน้/ลงความร้อน 5 องศาเซลเซียส/นาที หลังการเผาแคลไซน์ท าการแยกเกลอืออกจากผงผลึก 

BCT-NBT ด้วยการล้างดว้ยน้ าร้อนท่ีปราศจากไอออน เทน้ าที่ล้างเกลือออก แลว้ลา้งซ้ าดว้ยน้ ารอ้นท่ีปราศจากไอออน

อีกจนคลอไรด์ไอออนหมด (ทดสอบว่าไมม่ีคลอไรด์ไอออนเหลืออยู่ โดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรดลงในน้ าท่ี

ล้างเกลือท่ีเทท้ิง จนกระท้ังสารละลายซิลเวอร์ไนเตรดไม่ท าปฏิกิริยากับน้ าล้างเกลือท่ีเทท้ิงแล้ว จึงแน่ใจว่าไม่มี  

คลอไรด์ไอออนเหลืออยู่) แล้วท าให้แห้ง เรียกวิธีการนี้ว่าการเตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว ส่วนท่ี 2 น าผงผสม  

BCT-NBT ท่ีท าแห้งแล้วไปเผาแคลไซน์ท่ีอุณหภูมิ 700, 750, 800, 850 และ 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง 

ด้วยอัตราการขึ้น/ลงความร้อน 5 องศาเซลเซียส/นาที เรียกการเตรียมส่วนนี้ว่าการเตรียมด้วยวิธีมิกซ์ออกไซด์ 

แบบดั้งเดิม น าผงผลึก BCT-NBT ท่ีเตรียมได้ท้ังสองวธีิ ตรวจสอบโครงสร้างเฟสดว้ยเทคนิคการเลีย้วเบนของรังสีเอกซ์ 

(XRD) น าข้อมูลท่ีได้ไปค านวณหาค่าความบริสุทธ์ิของผงผลึกท่ีได้โดยใช้สมการท่ี (1) [10] 

ร้อยละความบริสุทธ์ิ (%)   100
)II(

I

IP

p 


    (1) 

โดยท่ี  Ip แทนค่าความเข้มสูงสุดของพคี X-ray ของเฟสหลัก 

  II แทนค่าความเข้มสูงสุดของพคี X-ray ของเฟสแปลกปลอม 

น าผงผลึก BCT-NBT ท่ีสังเคราะห์ได้จากท้ังสองวิธี ตรวจสอบลักษณะรูปร่าง หรือโครงสร้างจุลภาคด้วย

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) น าข้อมูลท่ีได้จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดมา

ค านวณหาขนาดของอนุภาคเฉลี่ยด้วยโปรแกรมอมิเมทเจ 
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ผลการศึกษา  

   

ภาพที่ 1 รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของผงผลกึ BCT-NBT เผาแคลไซน์นาน 4 ชั่วโมง (ก) วธีิเตรียมแบบเกลือ

หลอมเหลว ณ อุณหภูมิ 500-900 องศาเซลเซียส (ข) วธีิการเตรียมแบบมกิซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม ณ อุณหภูมิ  

700-900 องศาเซลเซียส 

น าผงผลึก BCT-NBT ท่ีสังเคราะหโ์ดยวิธีเกลอืหลอมเหลว เผาแคลไซน์ท่ีอุณหภูมิ 500, 600, 700, 800 และ 

900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง และวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม เผาแคลไซน์ท่ีอุณหภูม ิ700, 750, 800, 850 

และ 900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง มาวิเคราะห์การก่อเกิดเฟสด้วยเทคนคิการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ ได้ผล

ดังภาพท่ี 1 (ก) และ 1 (ข) ตามล าดับ 

จากภาพท่ี 1 (ก) พบว่ารูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของผงผลึก BCT-NBT ท่ีท าการเผาแคลไซน์  

ณ อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส นัน้ พบวา่ยังไมเ่ป็นเฟสบริสุทธ์ิเมื่อเทียบกับผงผสม BCT-NBT ท่ียังไมไ่ด้เผาแคลไซน ์และ

เมื่ออุณหภูมิแคลไซน์เพิ่มขึ้นเป็น 600 องศาเซลเซียส พบว่ามีการก่อตัวเป็นเฟสบริสุทธ์ิของผงผลึก BCT-NBT มากขึ้น 

จนกระท่ังอุณหภูมิในการเผาแคลไซน์เป็น 700 องศาเซลเซียส พบว่าผงผลึก BCT-NBT มีเฟสบริสุทธ์ิท้ังหมด เทียบกับ

ข้อมูลมาตรฐานของผงผลึกในแฟ้มข้อมูลมาตรฐาน JCPDS หมายเลข 81-0042 [5] และจากภาพ 1(ข) พบว่ารูปแบบ 

การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของผงผลึก BCT-NBT ท่ีท าการเผาแคลไซน์ ณ อุณหภูมิ 700 และ 750 องศาเซลเซียส นั้น 

พบว่ายังไม่เป็นเฟสบริสุทธ์ิเมื่อเทียบกับผงผสม BCT-NBT ท่ียังไม่ได้เผาแคลไซน์ และเมื่ออุณหภูมิแคลไซน์เพิ่มขึ้นเป็น  

800 องศาเซลเซียส พบว่ามีการก่อตัวเป็นเฟสบริสุทธ์ิของผงผลึก BCT-NBT มากขึ้น จนกระท่ังอุณหภูมิในการเผาแคล

ไซน์เป็น 850 องศาเซลเซียส พบว่าผงผลึก BCT-NBT มีเฟสบริสุทธ์ิท้ังหมด เทียบกับข้อมูลมาตรฐานของผงผลึกใน

แฟม้ข้อมูลมาตรฐาน JCPDS หมายเลข 81-0042 [5] 

 จะเห็นได้ชัดว่า การสังเคราะห์ผงผลึก BCT-NBT ด้วยวธีิเกลือหลอมเหลวนั้น มีอุณหภูมิในการเผาแคลไซน์ต่ ากว่า

การสังเคราะห์ผงผลึกชนิดเดียวกันด้วยวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม เนื่องจากเกลือผสมท่ีใส่ลงไปนั้นไปช่วยลดอุณหภูมิใน

การเผาแคลไซน์ หรือเรียกว่าฟลักซ์ (flux) โดยเกลือผสมท่ีใส่ลงไปในผงผสมนั้นมีจุดหลอมเหลวท่ีต่ ากว่าผงผสม BCT-NBT 

มาก เมื่อจะได้รับความร้อนจะท าให้เกลือเกิดการละลายกลายเป็นของเหลว และปลดปล่อยความร้อนให้แก่ผงผสม BCT-

NBT ท าให้ผงผสมดังกล่าวได้รับความร้อนมากกว่าความร้อนท่ีได้จากการเผาแคลไซน์ จึงท าให้ผงผสม BCT-NBT มีความ
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บริสุทธ์ิโดยใช้อุณหภูมิแคลไซน์ต่ ากว่าวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม เมื่อค านวณหาความบริสุทธ์ิของผงผลึกเซรามิก BCT-

NBT ตามสมการท่ี (1) โดยวธีิของ Swart และ Shrout [12] จากการเตรียมท้ังสองวธีิ จะได้ร้อยละความบริสุทธ์ิ ดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ร้อยละความบริสุทธ์ิของผงผลึก BCT-NBT ท่ีสังเคราะห์โดยวิธีเกลือหลอมเหลว เทียบกับวิธีมิกซ์ออกไซด์

แบบดั้งเดิม 

อุณหภูมแิคลไซน ์

(องศาเซลเซียส) 

ร้อยละความบริสุทธ์ิของผงผลึก BCT-NBT (%) 

วธีิเกลือหลอมเหลว วธีิมิกซ์ออกไซดแ์บบดั้งเดิม 

500 34.7 - 

600 87.5 - 

700 100 33.5 

750 - 35 

800 100 86 

850 - 100 

900 100 100 
 

น าผงผลึก BCT-NBT ท่ีเตรียมได้ท้ัง 2 วธีิ มาศกึษาลักษณะรูปร่าง หรือโครงสร้างจุลภาคด้วยกลอ้งจุลทรรศน์

อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ได้ผลดังภาพท่ี 2 และภาพท่ี 3 เมื่อหาขนาดเฉลี่ยของอนุภาคของผงผลึกท้ังสองวิธี 

จะได้ดังตารางที่ 2 
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ภาพที่ 2 ภาพถ่ายด้วยกลอ้งจุลทรรศน์แบบสอ่งกราดของผงผลกึ BCT-NBT ท่ีสังเคราะห์ด้วยวธีิเกลือหลอมเหลว   

เผาแคลไซน์ ณ อุณหภูมิ 500-900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง  
 

    
 

       
 

 

ภาพที่ 3 ภาพถ่ายด้วยกลอ้งจุลทรรศน์แบบสอ่งกราดของผงผลกึ BCT-NBT ท่ีสังเคราะห์ด้วยวธีิมกิซ์ออกไซด ์

แบบดั้งเดิม เผาแคลไซน ์ณ อณุหภูมิ 700-900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง 
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จากภาพท่ี 3(ก) - 3(จ) ซึ่งเป็นภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ของผงผลึก 

BCT-NBT ท่ีเผาแคลไซน์ท่ีอุณหภูมิ 700, 750, 800, 850 และ 900 องศาเซลเซียส ตามล าดับ จะเห็นว่าภาพถ่าย

ลักษณะของอนุภาคของผงผลึก BCT-NBT เมื่อท าการเผาแคลไซน์ ณ อุณหภูม ิ700-750 องศาเซลเซียส ลักษณะของ

ผงผลึกไม่เป็นเนื้อเดียวกันซึ่งสังเกตเห็นมีลักษณะเป็นก้อนเล็กผสมก้อนใหญ่ซึ่งมีรูปร่างไม่เหมือนกันผสมกันอยู่อย่าง

ชัดเจน เนื่องจากความร้อนท่ีใช้ในการเผาแคลไซน์นั้นยังสูงไม่เพียงพอท่ีจะท าให้ผงผสมนั้นเกิดปฏิกิริยาท่ีสมบูรณ์   

เมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการแคลไซน์เป็น 800 องศาเซลเซียส ขึ้นไป จะเห็นว่าลักษณะของผงผลึกนั้นมีความเป็น 

เนื้อเดียวกัน เนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาท่ีสมบูรณ์แล้ว มีลักษณะเป็นก้อนค่อนข้างกลม และขนาดของอนุภาคมีขนาด

เล็กสอดคล้องกับข้อมูลท่ีได้ในการวิเคราะห์โดยการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ เมื่ออุณหภูมิในการเผาแคลไซน์สูงขึ้น 

ขนาดอนุภาคของผงผลึกมแีนวโนม้ใหญ่ขึน้แต่ก็ใกล้เคียงกัน ดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 ขนาดอนุภาคเฉลี่ยของผงผลึก BCT-NBT ท่ีสังเคราะห์โดยวิธีเกลือหลอมเหลว เทียบกับวิธีมิกซ์ออกไซด์

แบบดั้งเดิม 

อุณหภูมแิคลไซน ์

(องศาเซลเซียส) 

ขนาดอนุภาคเฉลี่ยของผงผลึก BCT-NBT (ไมโครเมตร) 

วธีิเกลือหลอมเหลว วธีิมิกซ์ออกไซดแ์บบดั้งเดิม 

700 0.10  0.03 - 

800 0.12  0.02 0.24  0.05 

850 - 0.28  0.06 

900 0.15  0.04 0.29  0.06 
 

จากข้อมูล XRD ในภาพท่ี 1 และข้อมูล SEM ในภาพท่ี 2 และ 3 พบว่าผงผลึก BCT-NBT ท่ีสังเคราะห์โดยวิธี

เกลือหลอมเหลว และวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม สามารถหาเงื่อนไขท่ีเหมาะสมในการเผาแคลไซน์ผงผลึก BCT-NBT 

ท่ีสังเคราะห์โดยวิธีเกลือหลอมเหลวคือท่ีอุณหภูมิแคลไซน์ 700 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง และเงื่อนไขท่ี

เหมาะสมส าหรับการสังเคราะห์ผงผลึก BCT-NBT โดยวิธีมิกซ์ออกไซด์คือ ท่ีอุณหภูมิแคลไซน์ 850 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ซึ่งอุณหภูมิในการเผาแคลไซน์นี้ต่ ากว่าผลการทดลองของ Yun และคณะ [13] ท่ีได้ท าการเตรียม

เซรามิกในระบบ BCT-NBT โดยวิธีมิกซ์ออกไซด์เชน่เดียวกัน  

วิจารณ์และสรุปผล 
การสังเคราะห์ผงผลึก BCT-NBT โดยวิธีเกลือหลอมเหลว และวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม ให้มีความบริสุทธ์ิได้ 

โดยเงื่อนไขท่ีเหมาะสมในการเผาแคลไซน์ให้ ได้ผงผลึก  BCT-NBT ท้ังสองวิ ธีอยู่ ท่ีอุณหภูมิการเผาแคลไซน์   

700 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง และ 850 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ตามล าดับ ดังนั้นการเตรียม 

ผงผลึก BCT-NBT โดยวิธีเกลือหลอมเหลวสามารถลดอุณหภูมิในการเตรียมผงผลึก BCT-NBT ได้ถึง 150 องศาเซลเซียส 

โดยผงผลึก BCT-NBT ท่ีสังเคราะห์โดยวิธีเกลือหลอมเหลวจะมีขนาดเล็กกว่าผงผลึก BCT-NBT ท่ีเตรียมโดยวิธีมิกซ์ 

ออกไซด์แบบดัง้เดิม  
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การก าจัดแคดเมียม สังกะสแีละโครเมียม โดยเซลล์ตรึงชีวมวล Humicola phialophoroides  

Removal of Cadmium Zinc and Chromium by Immobilized Humicola 

phialophoroides  

ทินพันธุ์ เนตรแพ1* 

Tinnapan Netpae1* 

บทคัดย่อ 
 

 การปล่อยโลหะหนักจากโรงงงานอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในแหล่งท่ีมาท่ีก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม  

ในงานวิจัยนี้น าชีวมวลของรา Humicola phialophoroides ท่ีคัดแยกจากตะกอนดินของล าห้วยบริเวณเหมืองสังกะสี 

จังหวัดตาก ประเทศไทย โดยเซลล์ตรึงได้จากการน าชีวมวลรา H. phialophoroides ท่ีแช่โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 

ผสมกับโซเดียมอัลจิเนตความเข้มข้นร้อยละ 4 ในอัตราส่วน 1:38 เพื่อใช้เป็นตัวดูดซับแคดมียม (Cd2+) สังกะสี (Zn2+) 

และโครเมียม (Cr6+) จากน้ าสังเคราะห์ ท่ีอุณหภูมิห้อง (30±2 องศาเซลเซียส) เม็ดของเซลล์ราท่ีถูกตรึงโดยอัลจิเนต

ถูกบรรจุในคอลัมน์ปริมาณ 15 มิลลิลิตร เพื่อบ าบัดโลหะหนักท่ีละลายในน้ าความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อลิตร (พีเอช 

7) โดยมีระยะเวลาท่ีสารละลายไหลผ่านคอลัมน์ระหว่าง 15 ถึง 300 นาที ประสิทธิภาพในการก าจัด Cd2+ Zn2+ และ 

Cr6+ สูงสุดท่ีเวลา 15 นาที เท่ากับ 4.25±0.08  4.51±0.14 และ 0.99±0.03 มลิลกิรัมตอ่ลติร ตามล าดับ ส าหรับอัตรา

การไหลท่ี 5 มิลลิลิตรต่อนาที และสามารถก าจัดได้ 5.03±0.51  5.24±0.17 และ 1.12±0.06 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ตามล าดับ ส าหรับอัตราการไหลท่ี 10 มิลลิลิตรต่อนาที จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพการก าจัดโลหะหนัก

ลดลงเมื่อระยะเวลาท่ีสารละลายไหลผ่านคอลัมน์ยาวนานขึ้น และจากผลการทดลองยังแสดงให้เห็นว่าสามารถใช้เซลล์

ตรึงของชวีมวลรา H. phialophoroides ท่ีแชโ่ซเดียมไฮดรอกไซด์ซ้ าเพื่อใชใ้นการก าจัดโลหะหนักจากสารละลายในน้ าได ้ 
 

ค าส าคัญ:  แคดเมยีม,  สังกะสี,  โครเมยีม, 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  
 

บทน า 

แคดเมียม (Cd) สังกะสี (Zn) และโครเมียม (Cr) เป็นโลหะหนักท่ีนิยมน ามาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมท่ี

หลากหลายมากในปัจจุบัน โดย แคดเมียมนิยมใช้ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ สี พลาสติก ขณะที่สังกะสีและ

โครเมียมมักนิยมที่ใช้ในอุตสาหกรรมชุบโลหะ ถ้าในแหล่งน้ าธรรมชาติได้รับโลหะหนักทั้ งสามชนิดมากเกินไป 

อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตหรือเกิดการสะสมและถ่ายทอดไปตามห่วงโซ่อาหารในสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งจาก

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมออกตามความในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ.  2560 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุม

การระบายน้ าท้ิงจากโรงงาน ว่าในน้ าท้ิงท่ีระบายออกจากโรงงาน [1] ไม่ควรมีแคดเมียมเกินกว่า 0.03 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร สังกะสีไม่ควรเกินเกินกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ขณะที่โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ (Cr6+) และโครเมียมไตรวา

เลนต์ (Cr3+) ไม่ควรเกิน 0.25 และ 0.75 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ 

ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์จึงมุ่งเน้นความสนใจในการใช้จุลินทรีย์ท้ัง แบคทีเรีย ยีสต์ รา และสาหร่าย มาใช้ในการ

บ าบัดโลหะหนักท่ีปนเป้ือนในน้ าท้ิงมากขึ้น โดยการใช้โครงสร้างบางส่วนของจุลินทรีย์ท่ีตายแล้วหรือท่ีมีชีวิตมาใช้บ าบัดน้ า

ทิ้ง ทั้งนี้จากการศึกษาของ Abbas และคณะ [2] พบว่าวิธีการทางชีวภาพไม่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม และมีประสิทธิภาพ

ดีกวา่วธีิการอื่น ๆ เนื่องจากสามารถใชก้ากชีวมวลจากโรงงานอุตสาหกรรม เชน่ อุตสาหกรรมผลิตยาท่ีมีการใชจุ้ลินทรีย์ใน

กระบวนการผลิตมาใช้เป็นตัวดูดซับโลหะหนักได้ จากการศึกษาของ Netpae, Suckley และ Phalaraksh [3] พบว่าชีวมวลรา 

Humicola sp. ท่ีได้มาจากตะกอนดินห้วยแมต่าว  บริเวณเหมอืงสังกะสี อ าเภอแมส่อด  จังหวัดตาก มีประสิทธิภาพในการดูด

ซับแคดเมียมในน้ าสังเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวมวลรา Humicola sp. ท่ีผ่านการแช่เบส [4,5]   

และจากงานวจิัยของ ทินพันธ์ุ เนตรแพ [6]  ไดร้ะบุชนดิของรา Humicola sp. ดังกล่าวเป็นชนดิ “H. phialophoroides” 

ในการผลิตและพัฒนาวัสดุดูดซับชีวภาพโดยใช้มวลชีวภาพของจุลินทรีย์ท่ีไม่มีชีวิตให้มีคุณภาพในการดักจับ

โลหะหนักและมีคุณสมบัติท่ีคงทน นิยมน าจุลินทรีย์มาตรึง ( immobilization) ให้อยู่ในรูปเม็ดเจล และบรรจุในคอลัมน์ 

เพื่อสะดวกต่อการบ าบัดน้ าท้ิง และสามารถจัดการได้ง่ายในกระบวนการน ากลับมาใช้ใหม่ [7] ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงน ารา 

H. phialophoroides ท่ีแช่เบส มาผ่านการตรึงเซลล์บรรจุในคอลัมน์ เพื่อหาประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าท่ีมีการปนเป้ือน

แคดเมยีม สังกะสี และโครเมยีม เพื่อลดตน้ทุนในการบ าบัดน้ า รวมท้ังลดปัญหาจากการบ าบัดโลหะหนักโดยใชส้ารเคมี 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 1. การเตรยีมชวีมวลรา H. phialophoroides แช่เบส 

 รา H. phialophoroides ได้จากตะกอนดินห้วยแม่ตาว อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยเลี้ยงในอาหารพีดีเอ 

(PDA, Potato Dextrose Agar) วางเอียง ท่ีอุณหภูมิ 30±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชั่วโมง โดยสปอร์ราเตรียมโดย

ใส่สาร Tween 80 เข้มข้นร้อยละ 0.1 ใช้เข็มเขี่ยเชื้อให้สปอร์กระจายเป็นสารแขวนลอย นับความหนาแน่นของสปอร์

โดยใช้ฮีมาไซโตมิเตอร์ และเจือจางด้วยน้ าปราศจากไอออนให้สปอร์มจี านวนอยู่ระหวา่ง 106 – 107 สปอร์ต่อมิลลิลิตร 

จากนั้นเลีย้งรา H. phialophoroides ในอาหารเลีย้งเชื้อพีดีบี (PDB, Potato Dextrose Broth) เขยา่ในเคร่ืองเขย่าแบบหมุนท่ี 

150 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 30±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชั่วโมง จากนั้นน าชีวมวลท่ีเกิดขึ้นแช่ด้วยสารละลาย

โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 10 (w/v) เขย่าในเครื่องเขย่าแบบหมุนวนที่ 150 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 

30±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที แล้วกรองและล้างด้วยน้ าปราศจากไอออน ท าให้แห้งในตู้อบท่ีอุณหภูมิ 

80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง หลังจากนัน้บดให้มีขนาดอนุภาคนอ้ยกว่า 1 มลิลเิมตร  

2. ทดสอบอัตราส่วนที่เหมาะสมที่ท าให้เกิดเม็ดเซลล์ตรงึ 

การเตรียมเซลล์ตรึง (immobilized cell) ท าตามวิธีของ Lu และ Wilkins [8] โดยใช้ละลายโซเดียมอัลจิเนต 

(sodium alginate) ท่ีความเข้มข้นร้อยละ 4 (w/v) ผสมกับชีวมวลรา H. phialophoroides ท่ีได้จากข้อ 1 ในอัตราส่วน 1:1 

จนถึง 1:40 (เพื่อหาอัตราส่วนท่ีสามารถขึ้นรูปเม็ดเซลล์ตรึงได้) หลังจากนั้นดูดส่วนผสมท่ีได้ หยดลงในสารละลาย

แคลเซียมคลอไรด ์(CaCl2) เข้มข้นร้อยละ 2 (w/v) ท้ิงไวใ้ห้แข็งตัวเป็นเวลา 1 ชั่วโมง และล้างเม็ดเซลล์ตรึงท่ีเกิดขึ้นด้วย

แคลเซียมคลอไรด์ร้อยละ 2 (w/v) อีกคร้ังและแช่ท้ิงไว้อีก 1 ชั่วโมงเพื่อให้เกิดกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชัน 

(polymerization) โดยสมบูรณ์ และวัดขนาดเม็ดเซลล์ตรึงโดยเวอร์เนยี (ภาพท่ี 1)  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 การเตรียมเซลล์ตรึงของรา H. phialophoroides 

3. ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียม สังกะสี และโครเมียมโดยชีวมวลราในคอลัมน์ 

น าเม็ดเซลล์ตรึงมาบรรจุในคอลัมน์ (pack column) เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร   

โดยเติมเม็ดเซลล์ตรึงให้อัดตัวกันแน่น จากนั้นเทน้ าปราศจากไอออนผ่านเซลล์ตรึงปริมาตร 50 มิลลิลิตร เพื่อปรับอัตรา

การไหลของสารละลายให้ได้ตามท่ีก าหนด โดยให้มีอัตราการไหลของสารละลายโลหะหนักท่ี 5 และ 10 มิลลิลิตรต่อนาที 

เมื่ออัตราการไหลคงท่ีแล้ว เทสารละลายแคดเมียมไนเตรท (CdNO3) สังกะสีไนเตรท (ZnNO3) และโพแทสเซียมไดโครเมียม 

(K2Cr2O7) ท่ีมีความเข้มข้นของโลหะหนักแคดเมียม  สังกะสี และโครเมียมท่ี 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความเป็นกรด-เบสท่ี 7 

10 ไมโครเมตร 

สปอร์รา H. phialophoroides 

ไมซีเลียมรา H. phialophoroides 

เลีย้งใน PDB 
ตรึงโดย 

โซเดียมอัลจิเนต 

เซลล์ตรึง 
ชีวมวลรา H. phialophoroides 

ที่ล้างด้วยเบส 

แช่ NaOH 

อบ และบด 
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ผ่านคอลัมน์ ณ อุณหภูมิห้อง (30±2 องศาเซลเซียส) เก็บสารละลายตัวอย่างท่ีไหลผ่านคอลัมน์ท่ีเวลา 15 30 45 60 90 

180 และ 300 นาที วิเคราะห์ปริมาณแคดเมียม  สังกะสีและโครเมียมท่ีเหลืออยู่ในสารละลาย เพื่อหาประสิทธิภาพ และ

อัตราการไหลท่ีเหมาะสมท่ีสุด  จากนัน้น าคอลัมนท่ี์ผ่านการดูดซับแคดเมยีม  สังกะสี และโครเมยีม ที่ระยะเวลา 300 นาที 

มาผ่านกระบวนการคายโลหะหนัก โดยการใชก้รดไนตริก (HNO3) เข้มข้น 0.1 โมลาร์ ไหลผ่านคอลัมนท่ี์ 5 มิลลิลิตรตอ่นาที 

เป็นเวลา 120 นาที หลังจากนัน้ น ามาดูดซับแคดเมยีม สังกะสี และโครเมยีมความเข้มข้น 20 มลิลิกรัมตอ่ลิตร ใหไ้หลผ่าน

คอลัมน์อีกครั้งเมื่อระยะเวลาผ่านไป 15 นาที น าสารละลายท่ีได้ไปท าการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักที่เหลืออยู่ เพื่อหา

ประสิทธิภาพในการน ากลับมาใชใ้หม่ 

ปริมาณแคดเมียม สังกะสี และโครเมียม ในสารละลายตรวจวัดโดยเคร่ืองอะตอมมิคแอบซอบชั่นสเปก 

โตรโฟโตมิเตอร์ ยี่ห้อ Perkin Elmer รุ่น PinAAcle 900T  

 วิเคราะห์ข้อมูล   

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ขณะท่ีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจะใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science) โดยวิธีทางสถิติ คือการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance หรือ ANOVA) และ Post Hoc. duncan test (p<0.05)  

ผลการศึกษา 

1. อัตราส่วนที่เหมาะสมที่ท าให้เกิดเม็ดเซลล์ตรงึ 

 จากการน าชีวมวลของรา H. phialophoroides ท่ีล้างด้วยเบสมาผ่านการตรึง (immobilization) โดยอัลจิเนต 

(alginate) ท่ีอัตราส่วน 1:1 ถึง 1:40 เพื่อศึกษาอัตราส่วนท่ีสามารถขึ้นรูปได้และมีชีวมวลของรา H. phialophoroides  

อยู่ในเม็ดเซลล์ตรึงมากที่สุด พบว่าอัตราส่วนท่ีเหมาะสมท่ีท าให้เกิดเม็ดเซลล์ตรึงระหว่างเซลล์กับอัลจิเนต คือ 1: 38 

โดยเซลล์ตรึงสามารถขึ้นรูปได้ในสภาวะอุณหภูมิห้อง (30±2 องศาเซลเซียส) มีเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 4.26±0.11 

มลิลเิมตร  

2. ประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียม สังกะสี และโครเมียมโดยชีวมวลราในคอลัมน์  

2.1 อัตราการไหลของสารละลายทีผ่านคอลัมน์ ที่ 5 มลิลิลิตรต่อนาที 

เมื่อท าการปล่อยสารละลายแคดเมียม สังกะสี และโครเมียมความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อลิตร เข้าคอลัมน์

โดยปรับอัตราการไหลของสารละลายทีไหลผ่านคอลัมน ์ท่ี 5 มลิลิลิตรตอ่นาที และท าการตรวจสารละลายตัวอยา่งท่ีไหล

ผ่านคอลัมน์ท่ีเวลา 15 30 45 60 90 180 และ 300 นาที พบว่าประสิทธิภาพในการบ าบัดแคดเมียมและสังกะสีเมื่อเวลา

ผ่านไป 30 นาที จะมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) และความสามารถในการดูดซับจะมีแนวโน้มลดลง

หลังจากผ่านไป 45 นาที โดยความสามารถในการดูดซับแคดเมียมจะลดลงเหลือ 1.86±0.37 มลิลิกรัมตอ่ลิตร และสังกะสี

จะลดลงเหลือ 2.61±0.11 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อระยะเวลาผ่านไป 300 นาที หรือประสิทธิภาพการดูดซับแคดเมียมและ

สังกะสีลดลงจากร้อยละ 100 เหลือเป็นร้อยละ 43.79 และ 49.88 ตามล าดับ ในส่วนของโครเมียมพบว่าชีวมวลราใน

คอลัมนม์ปีระสิทธิภาพในการดูดซับท่ีต่ ากว่าเมื่อเทียบกับสังกะสีและแคดเมียมหลังจากเก็บตัวอย่างสารละลายท่ีไหลผ่าน

คอลัมน์ ท่ีระยะเวลา 15 นาที พบว่าสามารถดูดซับโครเมียมได้เพียง 0.99±0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร และลดลงอย่างมี

นัยส าคัญ (p<0.05) เมื่อระยะเวลาผ่านไปนานขึ้น ซึ่งเมื่อระยะเวลาผ่านไปถึง 300 นาที พบว่าชีวมวลในคอลัมน์จะไม่

สามารถดูดซับโครเมยีมได้เลย (ตารางท่ี 1) 
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2.2 อัตราการไหลของสารละลายทีผ่านคอลัมน์ ที่ 10 มลิลิลิตรต่อนาที 

เพื่อประโยชน์ในการน าไปใช้จริงจึงเพิ่มอัตราการไหลของสารละลายโลหะหนักให้ผ่านคอลัมน์มากขึ้น  

ซึ่งจากผลการทดลองท่ีแสดงในตารางท่ี 2 จะพบวา่ประสิทธิภาพในการบ าบัดแคดเมยีม สังกะสี และโครเมยีม ท่ีอัตรา

การไหลเป็น 10 มิลลิลิตรต่อนาที จะมีแนวโน้มลดลงเมื่อระยะเวลาผ่านไปโดยมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

(p<0.05) สังเกตเห็นได้ว่าในการดูดซับโลหะหนักท้ัง 3 ชนิดในคอลัมน์ท่ีมีอัตราการไหลของสารละลายโลหะหนักท่ี  

10 มิลลิลิตรต่อนาที มีประสิทธิภาพในการดูดซับท่ีระยะเวลาเร่ิมต้นท่ี 15 นาที เพิ่มขึ้นมากกว่าคอลัมน์ท่ีมีอัตราการไหล  

5 มิลลิลิตรต่อนาที ท้ังนี้เนื่องจากสารละลายโลหะหนักมีปริมาณท่ีไหลผ่านเม็ดตรึงเซลล์มากกว่าถึงเท่าตัวเมื่อระยะเวลา

ผ่านไป (ภาพท่ี 2) 
 

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของคอลัมน์ในการบ าบัดแคดเมยีม สังกะสี และโครเมยีมท่ีความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อลติร 

โดยมีอัตราการไหลของสารละลายผ่านคอลัมน์ ท่ี 5 มลิลลิิตรตอ่นาท ี

เวลาท่ีสารละลายไหล

ผ่านคอลัมน์ (นาที) 

แคดเมยีมท่ีถูกดูดซับ  สังกะสี่ท่ีถูกดูดซับ  โครเมยีมท่ีถูกดูดซับ  

มลิลกิรัมตอ่ลติร ร้อยละ มลิลกิรัมตอ่ลติร ร้อยละ มลิลกิรัมตอ่ลติร 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 

หมายเหต:ุ ตัวอักษรท่ีเหมอืนกันของโลหะแตล่ะชนิดหมายถึงไมแ่ตกตา่งกันทางสถิติอยา่งมีนัยส าคัญ (p<0.05) 
 

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของคอลัมนใ์นการบ าบัดแคดเมยีม สังกะสี และโครเมยีมท่ีความเข้มข้น 20 มลิลกิรัมต่อลิตร 

โดยมีอัตราการไหลของสารละลายผ่านคอลัมน์ ท่ี 10 มลิลลิิตรตอ่นาท ี

เวลาท่ีสารละลายไหล

ผ่านคอลัมน์ (นาที) 

แคดเมยีมท่ีถูกดูดซับ  สังกะสี่ท่ีถูกดูดซับ  โครเมยีมท่ีถูกดูดซับ  

มลิลกิรัมตอ่ลติร ร้อยละ มลิลกิรัมตอ่ลติร ร้อยละ มลิลกิรัมตอ่ลติร 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 

หมายเหต:ุ ตัวอักษรท่ีเหมอืนกันของโลหะแตล่ะชนิดหมายถึงไมแ่ตกตา่งกันทางสถิติอยา่งมีนัยส าคัญ (p<0.05) 
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การดูดซับโลหะหนักท้ังสามชนิดโดยเม็ดเซลล์ตรึงจะมีประสิทธิภาพลดลงเมื่อระยะเวลาผ่านไป ท้ังนี้

สอดคล้องกับงานวจิัยของ Hai-Suo และคณะ [9] ท่ีพบว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปการดูดซับโลหะหนักท้ังสองจะเข้าใกล้

ค่าคงที่ ซึ่งอาจเกดิจากการอิ่มตัวของต าแหนง่ยดึเหนี่ยวบนพืน้ผิวของชวีมวลบนเม็ดเซลล์ตรึง โดยมีกลการดูดซับแบบ

เกิดสมดุลทางเคมี และการอิ่มตัว ดังนั้นเมื่อความเข้มข้นของสารละลายแคดเมียม สังกะสีและโครเมียมเพิ่มขึ้น   

ชวีมวลจะสามารถดูดซับได้เพิ่มขึ้นจนกระทั้งต าแหนง่ยดึเหนี่ยวท่ีพื้นผิวของชีวมวลเกิดการกระท ากับไอออนโลหะหนัก

ในสารละลายจนหมด  ซึ่งกระบวนการดูดซับโลหะเป็นเร่ืองซับซ้อนซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับกลไกหลายแบบ เช่น การดูดซับ

ทางกายภาพ (physical adsorption) ซึ่งเป็นแรงดึงดูดแบบไฟฟ้าสถิต การแลกเปลี่ยนไอออน (ion exchange) การเกิด

สารเชิงซ้อนท่ีพื้นผิว (surface complexation) และการตกตะกอนท่ีพื้นผิว (surface precipitation) [10] [11] ซึ่งกลไก

เหล่านี้เกี่ยวข้องกับขั้นตอน หรือกระบวนการท่ีแตกต่างกัน เช่นการท่ีไอออนบวก (cation) เข้ายึดเหนี่ยวบนพื้นผิว หรือ

ภายในเซลล์ และ/หรือเกิดปฏกิิริยาตกตะกอนกับโพลิเมอร์ (polymer) ท่ีเซลล์ขับออกมานอกเซลล์ เป็นตน้ 
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ภาพที่ 2 ประสิทธิภาพของคอลัมนใ์นการบ าบัดแคดเมยีม (ก) สังกะสี (ข) และโครเมยีม (ค) ท่ีความเข้มข้น 20 มลิลิกรัม

ต่อลิตร โดยมีอัตราการไหลของสารละลายผ่านคอลัมน ์ท่ี 5 มิลลิลิตรต่อนาที (         ) และ 10 มิลลิลิตรตอ่

นาที (           )  

2.3 ประสิทธิภาพการดูดซับโดยชีวมวลราในคอลัมน์ หลังผ่านกระบวนการคายโลหะหนัก 

เมื่อน าตัวอย่างที่ผ่านการดูดซับโลหะหนักท่ีเวลา 300 นาที มาท าการคายโลหะหนักด้วยกรดไนตริกความ

เข้มข้น 0.1 โมล และน ามาดูดซับแคดเมยีม สังกะสี และโครเมยีมท่ีความเข้มข้น 20 มลิลิกรัมตอ่ลิตร ท่ีไหลผ่านคอลัมนอ์ีก

คร้ัง พบว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไป 15 นาที ประสิทธิภาพการดูดซับสังกะสี และโครเมียมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) 
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(ตารางที่ 3) แต่ประสิทธิภาพจะลดลงเมื่อเทียบกับเซลล์ตรึงท่ีเตรียมใหม่โดยท่ีอัตราการไหลของสารละลายโลหะท่ี 5 

มิลลิลิตรต่อนาที พบว่าประสิทธิภาพการดูดซับ แคดเมียม สังกะสี และโครเมียม จะลดลงเหลือ ร้อยละ 94.59  93.56 

และ 31.31 ตามล าดับ ขณะท่ีอัตราการไหลของสารละลายโลหะท่ี 5 มิลลิลิตรต่อนาที คอลัมน์จะประสิทธิภาพการดูดซับ 

แคดเมียม สังกะสี และโครเมียม จะลดลงเหลือร้อยละ 85.69  92.75 และ 32.14 ตามล าดับ การน าเม็ดตรึงเซลล์ท่ีผ่าน

การดูดซับแล้วไปการคายโลหะหนักออกโดยกรดไนตริก (HNO3) เป็นตัวล้างโลหะ  เพื่อท าให้สามารถน าโลหะหนักไปใช้

ประโยชน์ และสามารถน าเม็ดเซลล์ตรึงกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง แต่ประสิทธิภาพจะลดลงกว่าเซลล์ตรึงท่ีเตรียมมา

ใหม่ ท้ังนี้เนื่องจากท้ังโลหะหนัก และกรดไนตริกท่ีเป็นตัวล้างโลหะหนัก ท าความเสียหายให้กับผนังเซลล์ของรา 

นอกจากนัน้อาจเป็นผลเนื่องมาจากการสูญเสียน้ าหนักจากกระบวนการคายโลหะ [12] [13]  

ตารางที่  3 ผลของการใช้สารละลายไนตริกในกระบวนการคายโลหะหนักหลังจากเซลล์ตรึงของชีวมวลรา  

H. phialophoroides ดูดซับแคดเมยีม สังกะสีและโครเมยีม ผ่านไป 300 นาที 

อัตราการไหลของ

สารละลายผ่าน

คอลัมน ์

ปรมิาณการดูดซับแคดเมียม 

(มิลลิกรัมต่อกรัมชีวมวลแห้ง) 

ปรมิาณการดูดซับสงักะสี 

(มิลลิกรัมต่อกรัมชีวมวลแห้ง) 

ปรมิาณการดูดซับโครเมียม 

(มิลลิกรัมต่อกรัมชีวมวลแห้ง) 

ก่อนการคาย หลังการคาย ก่อนการคาย หลังการคาย ก่อนการคาย หลังการคาย 

5 มิลลิลิตรต่อนาท ี 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 มิลลิลิตรต่อนาท ี 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 ท่ีแช่โซเดียมไฮดรอกไซด์ ผสมกับโซเดียมอัลจิเนตความเข้มข้นร้อยละ 4 ในอัตราส่วน 

1:38 โดยเซลล์ตรึงจะมีขนาด 4.26±0.11 เซนติเมตร เมื่อบรรจุในคอลัมน์เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร สูง  

15 เซนติเมตร เพื่อท าการดูดซับ Cd2+  Zn2+ และ Cr6+ ท่ีความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อลิตร จากน้ าสังเคราะห์ท่ีพเีอช 7 

ท่ีอุณหภูมิห้อง (30±2 องศาเซลเซียส) โดยประสิทธิภาพในการก าจัด Cd2+ Zn2+ และ Cr6+ ท่ีเวลา 300 นาที เท่ากับ

ร้อยละ 43.79  63.20 และ 0.07 ส าหรับอัตราการไหลท่ี 5 มิลลิลิตรต่อนาที  และสามารถก าจัดได้ร้อยละ 10.91  

49.88 และ 2.57 ส าหรับอัตราการไหลท่ี 10 มิลลิลิตรต่อนาที และเมื่อน าเม็ดตรึงเซลล์ท่ีผ่านการดูดซับแล้วไป 

การคายโลหะหนักออก โดยกรดไนตริกจะสามารถน าเม็ดเซลล์ตรึงกลับมาใช้ใหม่ได้  แต่ประสิทธิภาพจะลดลงกว่า

เซลล์ตรึงท่ีเตรียมมาใหม่ ซึ่งในอนาคตควรมกีารทดความสามารถในการดูดซับโละหนักผสม และน าเคร่ืองกรองไปใช้

จรงิในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการปล่อยน้ าท้ิงท่ีมีการปนเป้ือนโลหะหนัก  
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ระดับก๊าซเรดอนภายในอาคารเรียน อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

Indoor radon levels in school at Raman district, Yala province 

พวงทิพย์ แก้วทับทิม1* พชริารัฐ โสลา2 ปิยะ  ผา่นศกึ1 สุนารี บดีพงศ์1 และ ทิพวรรณ คงภักดี1 

Pungtip Kaewtubtim1*, Phachirarat Sola2, Piya  Phansuke1, Sunaree  Bordeepong1 and Tippawan 

Kongpagdee1 

บทคัดย่อ 

 ก๊าซเรดอนเป็นก๊าซกัมมันตรังสี มีแหล่งท่ีมาจากดิน และ วัสดุก่อสร้าง และสะสมในอาคารท่ีอยู่อาศัย เป็น

สารท่ีก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอดในมนุษย์ได้เป็นอันดับสองรองจากบุหร่ี ระบบการระบายอากาศมีอิทธิพลต่อความ

เข้มข้นของก๊าซเรดอนภายในอาคาร งานวจิัยนี้ต้องการศึกษาความเข้มข้นของกา๊ซเรดอน ภายในอาคารเรียน ท่ีอ าเภอ

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  

ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีปลอดภัย 

ค าส าคัญ:   ความเข้มข้นของกา๊ซเรดอน, อ าเภอรามัน, 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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บทน า 

 ก๊าซเรดอน (Radon gas) คือก๊าซกัมมันตรังสีท่ีไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส และไม่สามารถรับรู้ได้โดยประสาท

สัมผัสของมนุษย์ และการท่ีเรดอนมีสถานะเป็นก๊าซจึงสามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยระบบทางเดินหายใจ (Respiration) 

และไปสะสมในบริเวณเนื้อเยื่อปอด (Lung tissue) เมื่อเวลาผ่านไปก็จะสลายตัวไปเป็นโพโลเนียมโดยการปลดปล่อย

อนุภาคแอลฟา (Alpha particle) ออกมา โดยท่ีอนุภาคแอลฟานี้มีประจุบวกสอง สามารถท าให้อะตอมท่ีแอลฟา

เคลื่อนท่ีผ่านแตกตัวเป็นไอออนได้ดี และนอกจากนี้โพโลเนียมซึ่งเป็นนิวไคลด์กัมมันตรังสีจะฝังตัวอยู่ในเนื้อเยื่อแล้ว

สลายตัวต่อไปจนกว่าจะเสถียร ท าให้เนื้อเยื่อบริเวณนั้นเสียหาย ซึ่งองค์การอนามัยโลก (World Health Organization, 

WHO) ได้ประกาศให้ก๊าซเรดอนเป็นสาเหตุอันดับท่ีสองของมะเร็งปอดรองจากบุหร่ี (Srisuwan et al, 2013) และ

นอกจากนี้ ICRP ได้ก าหนดมาตรฐานของก๊าซเรดอนอยู่ท่ี 200 ถึง 300 Bq·m-3 (Xiea et al., 2012)  อย่างไรก็ตาม ก๊าซ

เรดอนเกิดจากการสลายตัวของอนุกรมยูเรเนียมท่ีมีอยู่ในหิน ดิน และทรายท่ัวไปในโลก ดังนั้นไม่ว่าจะท ากิจกรรมใด

หรืออยู่ท่ีไหน มนุษย์จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงท่ีจะสัมผัสกับก๊าซชนิดนี้ได้ และในปัจจุบัน มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ภายในอาคาร

เป็นส่วนใหญ่ และก๊าซเรดอนก็สามารถแพร่กระจายเข้ าไปสะสมภายในอาคารได้ ผู้ ท่ีอยู่อาศัยภายในอาคาร 

จึงได้รับผลกระทบโดยตรงจากการหายใจเอาก๊าซเรดอนเข้าไป  การสะสมของก๊าซเรดอนภายในอาคารบ้านเรือน  

มีท่ีมาจากลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นท่ี ท่ีมียูเรเนียม ทอเรียม เป็นส่วนประกอบในหิน หรือดิน โดยเฉพาะหินอัคนี

ประเภทหินแกรนิตเป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรดอนในปริมาณสูง ซึ่งเรดอนท่ีมีคุณสมบัติเป็นก๊าซ 

เมื่อแผ่ออกมาจากตน้ก าเนิดจึงสามารถเคลื่อนท่ีผ่านตัวกลางตา่งๆ เชน่ ลม แล้วเข้าสูอ่าคารผ่านทางรอยแตกของผนัง 

รอยแตกของพื้นหรือน้ าบาดาล เมื่อก๊าซเรดอนเข้าไปภายในอาคารแล้วไม่มีการระบายออกก็จะสะสมไปเร่ือย ๆ  

จนมปีริมาณสูง มีการศึกษาก๊าซเรดอนท่ีสะสมภายในอาคารท่ีสามารถใช้เป็นขอ้มูลได้วา่ภายในอาคารมกีารสะสมก๊าซ

เรดอนซึ่งมีท่ีมาจากลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นท่ี เช่น Kapdan & Altinsoy (2012) ท าการศึกษาก๊าซเรดอนภายใน

อาคารเรียน และอาคารบ้านเรือน โดยเลอืกอาคารท่ีไกล้เคียงกัน และเป็นอาคารท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรตี พบวา่ก๊าซ

เรดอนในอาคารบ้านเ รือนมีค่าสูงกว่าก๊าซเรดอนภายในโรงเ รียนเพราะเป็นพื้น ท่ี ท่ี เคยเกิดแผ่นดินไหว  

มีการแพร่กระจายของก๊าซเรดอนขึ้นมาจากรอยแยกของดินเข้าสู่อาคาร Wanabongse et al. (2005) ท าการวัดก๊าซ

เรดอนภายในอาคารท่ีอ าเภอภูเวยีงจังหวัด ขอนแก่น อ าเภอสารภี จังหวัดเชยีงใหม่ และอ าเภอนาหมอ่ม จังหวัดสงขลา 

พบวา่ปริมาณก๊าซเรดอนอยู่ท่ีระดับ 21±7, 21±6 และ 52±17 Bq·m-3 ตามล าดับ อ าเภอนาหมอ่ม จังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่

ติดกับทางตอนเหนือของจังหวัดยะลา มีค่าเป็นสองเท่าของอ าเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น และอ าเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม่ จะเห็นได้ว่าค่าท่ีตรวจวัดได้เมื่อเปรียบเทียบกับระดับความเข้มข้นของก๊าซเรดอนในบ้านเรือนในประเทศ

สหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรป ตลอดจนหลาย ๆ ประเทศในเอเชยีแล้วมคี่าสูง นั่นแสดงให้เห็นวา่ในประเทศไทยใน

บางพื้นท่ีมีปริมาณก๊าชเรดอนสูง จากการศึกษาระดับก๊าซเรดอนท้ังใน และต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่าท้ังสภาพทาง

ธรณีวิทยาของพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีตั้งของอาคาร และลักษณะของอาคาร มีผลต่อการสะสมของก๊าซเรดอนภายในอาคาร 

ส าหรับพื้นท่ีท่ีท าการศึกษาคือ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา มีสภาพทางธรณีวิทยาท่ีเป็นภูเขาหินแกรนิตสลับซับซ้อน 

และจากการศึกษาปริมมาณยูเรเนียมในดินพื้นผิว พื้นท่ีทางตอนเหนือของจังหวัดยะลา พบว่ามีค่า 4.88±0.36 ppm  

ซึ่งถ้าหากปริมาณยูเรเนียมมากกว่า 4 ppm แสดงว่าพื้นท่ีจังหวัดยะลามีศักย์ทางเรดอนสูง (พวงทิพย์, 2545) และ

นอกจากนี้ในอดีตมกีารท าเหมอืงแร่ดบุีกกันอย่างกว้างขวาง ถึงแมว้า่ในปัจจุบันเหมอืงแร่เหลา่นีไ้ด้เลิกท าการไปแลว้แต่

แร่ธาตุกัมมันตรังสียังคงหลงเหลืออยู่ และมีการสลายตัวตลอดเวลา จึงคาดการณ์ว่าภายในอาคารเรียน ท่ีอ าเภอ  

รามัน จังหวัดยะลา นา่จะมีการสะสมของก๊าซเรดอนในปริมาณสูง งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้มข้นของ

ก๊าซเรดอนในอาคารเรียน บริเวณอ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 
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วัสดุอุปกรณ์และวธิีการ 

วัสดุ และอุปกรณ ์

 1. แผ่นฟิล์ม CR-39   2. บกีเกอร์ 

 3. ถ้วยพลาสตกิ    4. กล้องจุลทรรศน์ 

 5. water bath    6. กระจกปิดสไลด ์

 7. โซเดยีมไฮดรอกไซด์ (NaOH)  8. น้ ากลั่น 

 

วิธีการวิจัย 

 ศกึษาก๊าซเรดอนภายในอาคารเรียนในพื้นท่ี 5 ต าบลของอ าเภอรามัน จังหวัดยะลา ประกอบด้วยต าบลโกตา

บารู ต าบลบาโงย ต าบลวังพญา ต าบลบือมัง และต าบลเนินงาม  ดังภาพท่ี 1 โดยท าการสุ่มเลือกโรงเรียนต าบล 

ละ 3 โรง จากนั้นติดตั้ง solid-state nuclear track detector ชนิด CR-39 ซึ่งท ามาจากถ้วยพลาสติกทรงกระบอก 

ภายในก้นถ้วยติดแผ่นฟิล์ม CR-39 ไว้ท่ีกึ่งกลาง ในการติดตั้งอุปกรณ์นี้จะติดตั้งไว้ท่ีระดับพื้นภายในอาคารเรียน  

โดยต้องเลือกอาคารเรียนท่ีมีลักษณะอาคารท่ีเหมือนกันคือ เป็นอาคารท่ีมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตท่ีปิดทึบ มีการ 

ระบายอากาศน้อย และเป็นอาคารชั้น 1 (อยู่ติดกับพื้นดิน) วางแผ่นฟิล์มไว้เป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน เมื่อครบ

ก าหนดระยะเวลาจึงน าแผ่นฟิล์มมาเข้ากระบวนการกัดรอย (etching) เพื่อขยายรอยท่ีรังสีแอลฟาท าไว้บนแผ่นฟิล์ม 

การกัดรอยนี้ท าได้โดยการจุ่มแช่แผ่นฟิล์มในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 6.25 N ท่ีอุณหภูมิ 87 °C เป็นระยะเวลา 

1.5 hr หลังจากนั้นน าแผ่นฟิล์มมาล้างน้ ากลั่น และผึ่งให้แห้ง แล้วน าแผ่นฟิล์มไปถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

ก าลังขยาย 400 เท่า เป็นภาพถ่ายดิจิตอลท่ีแสดงถึงรอยของรังสีแอลฟาที่มาตกกระทบแผ่นฟิล์ม น าภาพถ่ายดิจิตอล

ไปนับจ านวนรอยท่ีเกิดขึน้ หลังจากนัน้น าผลท่ีนับได้เป็นจ านวนรอยต่อพื้นท่ี (ไมโครเมตร) ไปเปรียบเทียบกับแผ่นฟิล์ม

มาตรฐานท่ีน าไปอาบความเข้มรังสีท่ีส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งแผ่นฟิล์มมาตรฐานกัดรอยในสภาวะเดียวกับ

แผ่นฟลิ์มตัวอยา่ง เพื่อวิเคราะห์หาความเข้มข้นของก๊าซเรดอนบนแผ่นฟิลม์ตัวอยา่งในหนว่ย (Bq·m-3) และสามารถหา

ค่าความเข้มข้นของก๊าซเรดอนของแต่ละอาคารโดยค านวณจากสมการ 

C = ρ/kt 

เมื่อ C คือ ความเข้มข้นของก๊าซเรดอน (Bq·m-3) ρ คือ track dencity (T·cm-2) k คือ calibration factor (track cm-2· 

(Bq·m-3)-1·h-1) และ t คือ exposure time (hour)  
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ภาพที่ 1 แสดงต าบลท่ีท าการศกึษาก๊าซเรดอนภายในอาคารเรียน (กรมทรัพยากรธรณี, 2550) 

 

 

 

 

 

 

  
 

 แสดงต าแหนง่เก็บตวัอยา่ง 
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ผลการศกึษา 

 จากการศึกษาก๊าซเรดอนภายในอาคาร บริเวณอ าเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยการวางแผ่นฟิล์ม CR-39  

ในอาคารเรียน เมื่อน าแผ่นฟิล์มมาเข้าสูก่ระบวนการกัดรอย จะได้แผ่นฟิล์มท่ีมีรอยอนุภาคดังภาพท่ี 2  
 

 

ภาพที่ 2 แผ่นฟลิ์มท่ีมีรอยอนุภาคแอลฟาจากการสลายตัวของก๊าซเรดอน 

 

ตารางที ่1 ความเข้มข้นของก๊าซเรดอน (Bq·m-3) ในอ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 

ชื่อต าบล ความเข้มข้นของก๊าซเรดอน (Bq·m-3) 

โกตาบารู 7.22±1.78 

บาโงย 5.71±0.61 

วังพญา 6.33±1.43 

บือมัง 10.43±0.00 

เนนิงาม 6.87±2.89 

เฉลี่ย 7.31±1.34 
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ภาพที่ 3 แสดงความเข้มข้นของก๊าซเรดอนภายในอาคารเรียนในอ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 
 

จากตารางท่ี 1 และภาพท่ี 3 จะเห็นได้ว่าค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของก๊าซเรดอนภายในอาคารเรียนมีค่าอยู่ระหว่าง 

6.33±1.43 ถึง 10.43±0.00 Bq·m-3 มีค่าเฉลี่ย 7.31±1.34 Bq·m-3 ในต าบลบือมังมีค่าความเข้มข้นของก๊าซเรดอนสูง

ท่ีสุด และต าบลบาโงยมีค่าความเข้มข้นของก๊าซเรดอนต่ าที่สุด และค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของก๊าซเรดอนภายในอาคาร

เรียนท้ัง 5 ต าบลในอ าเภอรามัน จังหวัดยะลามคี่าต่ ากว่าค่ามาตรฐาน ซึ่งก าหนดโดย ICRP คือ 200 ถึง 300 Bq·m-3 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

 ค่าความเข้มข้นของก๊าซเรดอนภายในอาคารเรียนในท้ัง 5 ต าบลมีค่าใกล้เคียงกัน ท้ังนี้เป็นผลมาจากการท่ี

สภาพทางธรณีวิทยาของพื้นท่ีในต าบลท่ีท าการศึกษาถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขาเป็นแนวยาว และเป็นเทือกเขา

หินแกรนิตท่ีมีการวิจัยแล้ววา่หินแกรนิตเป็นแหล่งของก๊าซเรดอน (Al-Jarallah, 2001: Chen et al., 2010)  

นอกจากสภาพทางธรณีวิทยาท่ีสง่ผลตอ่คา่ความเข้มข้นของก๊าซเรดอนแลว้ ลักษณะของอาคารท่ีใชเ้ป็นพื้นท่ี

ศึกษาก็มีผลต่อค่าความเข้มข้นของก๊าซเรดอนเพราะถ้าหากภายในอาคารท่ีน าแผ่นฟิล์มไปวางเป็นอาคารท่ีปูพื้นด้วย

กระเบื้องแกรนิต ก็จะท าให้ค่าความเข้มข้นท่ีได้มีค่าสูง และยิ่งถ้าเป็นอาคารท่ีปิดทึบก็จะมีการสะสมก๊าซเรดอนได้ดี  

แต่เนื่องจากอาคารเรียนท่ีใช้ในการท าการวิจัยนี้เป็นอาคารท่ีปูพื้นด้วยคอนกรีต และค่อนข้างโปร่ง จึงท าให้ค่าความ

เข้มข้นของก๊าซเรดอนท่ีวัดได้มีค่าต่ าเมื่อเทียบกับการศึกษาความเข้มข้นของก๊าซเรดอนภายในอาคาร ในอ าเภอภูเวยีง 

จังหวัดขอนแก่น อ าเภอสารภี จังหวัดเชยีงใหม่ และอ าเภอนาหมอ่ม จังหวัดสงขลา (Wanabongse et al., 2005) และใน

พื้นท่ีท่ีมียูเรเนียมของเมือง Kitongo ประเทศแทนซาเนีย (Saïdou et al, 2014) อย่างไรก็ตามเมื่อน าไปเทียบกับ 

ค่ามาตรฐานท่ี ICRP ได้ก าหนดมาตรฐานของความเข้มข้นของก๊าซเรดอน อยู่ท่ี 200 ถึง 300  Bq·m-3  พบว่าความ

เข้มข้นของก๊าซเรดอน ในอ าเภอรามัน จังหวัดยะลาอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย 
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การวเิคราะห์ปริมาณด๊อกซีไซคลนิด้วยรีเอเจนต์ธรรมชาติ  

Determination of Doxycycline with Natural Reagents  

วิรัช เรอืงศรีตระกูล1*, สมไพวอน วิไลพอน1 และ บัวสะหวัน หลา้บุนมี1  

Wirat Ruengsitagoon1*, Somphayvone Vilayphone1 and Bouasavanh Labounmi1 

บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้ได้พัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณยาด๊อกซีไซคลินโดยใช้วิธีสเปกโทรโฟโทเมตริก อาศัยหลักการของ

การเกิดสารประกอบเชงิซ้อนระหว่างยาด๊อกซีไซคลินและเหล็ก(III)ท่ีได้จากรีเอเจนต์ธรรมชาติ   ด๊อกซีไซคลินมชีื่อตาม 

IUPAC คือ  (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-

4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracene-2-carboxamide เป็นยาปฏิชีวนะแบบออกฤทธ์ิกว้างท่ีใช้รักษาการติดเชื้อ

แบคทีเรียท้ังแกรมบวก แกรมลบ และแอนแอโรบิกแบคทีเรียบางชนิด  รีเอเจนต์ธรรมชาติท่ีใช้ในการศึกษานี้  ได้แก่

สารสกัดหยาบจากถั่วเหลืองตัวอย่างถั่วเหลืองต้องน าไปเผาในเตาเผาท่ีอุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  

3 ชั่วโมง น าเถ้าถั่วเหลอืงท่ีได้มา 5 กรัม ละลายในกรดไนตริก เข้มข้น 1 โมลต่อลิตร 100 มลิลลิิตร ยอ่ยด้วยความร้อน

เป็นเวลา 30 นาที สารละลายท่ีได้น ามากรองจะได้สารละลายใสและน ามาใช้เป็นรีเอเจนต์ โดยรีเอเจนต์ท่ีได้จะน ามา

ผสมกับยาดอ๊กซีไซคลินด้วยอัตราส่วน 1:2 (ปริมาตรตอ่ปริมาตร) จะได้สารละลายสีเหลอืง สารละลายผสมนีน้ าไปวัด

ค่าการดูดกลนืแสงโดยใช้เคร่ืองยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโทมิเตอร์ ท่ีความยาวคลื่น 440 นาโนเมตร ผลการศึกษาพบว่า 

ภายใต้สภาวะท่ีเหมาะสมเมื่อค านวณสมการเส้นตรงจากผลการทดลองในช่วงความเข้มข้น 1-100 ไมโครกรัมต่อ

มลิลลิิตร   ได้สมการ เส้นตรง คือ y = 0.0208x + 0.0271  มคี่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.9976 วธีิท่ีพัฒนาขึ้น

มานี้มีข้อดี คือ เป็นวิธีวิเคราะห์ทางเลือกท่ีไม่ต้องใช้สารเคมีท่ีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เป็นเทคนิคท่ีง่ าย รวดเร็ว  

มคี่าใชจ้่ายท่ีต่ า 

ค าส าคัญ:  ด๊อกซีไซคลิน, รีเอเจนตธ์รรมชาติ, ถั่วเหลอืง 
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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,6-

tetrahydro- 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 pre-

treatment, 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) - 1,5,10,11,12a-

pentahydroxy-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  Optimum 

1.  Types of mineral acid for   

    digestion method. 

HCl, HNO3, H2SO4, HClO4, H3PO4  HNO3 

2. Weight of soybean 2.5, 5.0, 7.5, 10.0  5.0 

2. Concentration of HNO3 (mol L-1) 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5  1.0 

4. Digestion Times (min) 10, 20, 30, 40, 50   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 1 – 100 µg mL-1 

Linear regression equation Y = 0.0208X + 0.0271 

Correlation coefficient, r2 0.9976 

Limit of detection, LOD 0.15 µg mL-1 

Limit of quantitation, LOQ 0.49 µg mL-1 

Repeatability (n=7); RSD. 

20.00 µg mL-1 

75.00 µg mL-1 

 

1.24 % 

1.09 % 

Percentage recoveries (n=7) 

12.00 µg mL-1 

70.00 µg mL-1 

 

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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การศกึษาประสทิธิภาพเชิงความร้อนของเตาก๊าซชีวมวลจากวัสดุเหลอืใช้ 

A study of thermal efficiency of Natural-draft biomass gasified stove from 

waste materials 

พัชราภรณ ์อินรริาย1* ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์1 และสุรินทราพร ช่ังไชย1 

Patcharaporn Inrirai1*, Thawanrat Sumrit1 and Surintraporn Changchai1  
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาก๊าซชีวมวลท่ีสร้างจากวัสดุเหลือใช้ 

โดยถูกสร้างตามหลักการการแปรสภาพเป็นก๊าซชนิดแบบอากาศไหลขึ้นตามธรรมชาติ ท่ีมีขนาดเส้นผ่ านศูนย์กลาง

ของห้องเผาไหมเ้ท่ากับ 20 เซนติเมตร และสูง 22 เซนติเมตร ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาก๊าซชีวมวลถูกศึกษา

ด้วยวิธีต้มน้ าเดือด โดยใช้ชีวมวล 2 ชนิด คือ ไม้กระถินและกะลามะพร้าว ซึ่งค่าความชื้นชีวมวลถูกทดสอบตาม

มาตรฐาน ASTM 4442 [1] จากการทดสอบเตาก๊าซชีวมวลกรณีใช้เชื้อเพลิงต่างชนิดกันพบว่า เตาก๊าซชีวมวลท่ีใช้

เชื้อเพลิงไมก้ระถิน มีค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงกว่าการใช้เชื้อเพลิงกะลามะพร้าวเท่ากับ 3.91±1.29 เปอร์เซ็นต์ 

และได้พลังงานท่ีได้มากกว่า 0.29±0.22 เมกกะจูล  และเมื่อท าการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงความร้อนของ

เตาก๊าซชีวมวลกับเตาอั้งโล่พบว่า ท้ังการใช้เชื้อเพลิงไม้กระถินและกะลามะพร้าวเป็นเชื้อเพลิง เตาก๊าซชีวมวลมีค่า

ประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงกว่าเตาอั้งโล่ ประมาณ 2.00 เปอร์เซ็นต์ และให้ค่าพลังงานมากกว่าเตาอั้งโล่ประมาณ 

0.35 เมกกะจูล ตามล าดับ  โดยถ้าคิดท่ีปริมาณชวีมวลสูงสุดท่ีใชไ้ด้เท่ากับ 2.2 กิโลกรัม (ไมก้ระถินหรือกะลามะพร้าว) 

เตาก๊าซชีวมวลสามารถให้พลังงานในการปรุงอาหารเท่ากับ 88 เปอร์เซ็นต์ และ 69 เปอร์เซ็นต ์จากพลังงานท่ีต้องการ

ท้ังหมด ซึ่งพลังงานท่ีได้สามารถใชเ้ป็นแหล่งพลังงานส าหรับครัวเรือนได้  
 

ค าส าคัญ: กะลามะพร้าว, ชวีมวล, เตาก๊าซชีวมวล, ประสิทธิภาพเชงิความร้อน, ไมก้ระถิน  
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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  
 

บทน า 

ปัจจุบันก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ยังถูกใช้ส าหรับเป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มในครัวเรือน ซึ่งเชื้อเพลิงชนิดนี้

ถือว่าเป็นพลังงานฟอสซิลทีมีอยู่อย่างจ ากัดและมีการเพิ่มขึ้นของราคาท่ีสูงมากขึ้นในแต่ละปี ดังนั้นการประยุกต์ใช้

พลังงานหมุนเวยีนท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติจึงเป็นอีกทางเลอืกหน่ึงของพลังงานในอนาคต ปัจจุบันยังคงมีการน าชีวมวลมาใช้

เป็นพลังงานในบ้านพักอาศัย โดยเตาชีวมวลมีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงต่ ากว่าเตาแก๊สหุงต้มประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์  

จึงถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งในการน ามาใช้เป็นพลังงานทดแทน [2] โดย ชีวมวล (Biomass) เป็นสารอินทรีย์ท่ีเป็นแหล่ง

กักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถน ามาใช้ผลิตพลังงานได้ เช่น เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หรือกากจาก

กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น แกลบ ชานอ้อย เศษไม้ เป็นต้น  เทคโนโลยีท่ีช่วยน าพลังงานจาก 

ชีวมวลมาใช้งานอย่างหนึ่ง คือ เทคโนโลยีการแปรสภาพเป็นก๊าซ (Gasification technology) เป็นกระบวนการการ

เปลี่ยนรูป พลังงานจากชีวมวลซึ่งเป็นเชื้อเพลิงแข็งให้เป็นเชื้อเพลิงก๊าซ หรือท่ีเรียกว่า ก๊าซสังเคราะห์ (Syngas)  

จากการให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิสูงกว่า 700 องศาเซลเซียส ผ่านตัวกลางของกระบวนการ เช่น อากาศ ออกซิเจนท่ีมี
จ านวนจ ากัด หรือไอน้ า ซึ่งกระบวนการแปรสภาพเป็นก๊าซจะมีความแตกต่างจากกระบวนการเผาไหม้อย่างสิ้นเชิง 

โดยการเผาไหมเ้ป็นการเกิดปฏกิิริยาออกซิเดชันอย่างสมบูรณ์ในหนึ่งกระบวนการ [3] ข้อดีของกระบวนการแปรสภาพ

เป็นก๊าซ คือ การเกิดแก๊สออกไซด์ท่ีมีพิษปริมาณน้อย ผลิตภัณฑ์ท่ีได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายชนิด คือ ชนิดของเตา

ปฏิกรณ์ อุณหภูมิเตา อัตราส่วนออกซิเจนท่ีป้อน เป็นต้น ซึ่งกระบวนการการแปรสภาพเป็นแก๊สมีแนวโน้มท่ีจะได้รับ

ความนิยมสูงขึ้นต่อไปในอนาคตจากของเหลือท้ิงจากอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม นอกจากนั้นสอดคล้องกับ

สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอกีด้วย  

ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้จึงท าการทดสอบประสิทธิภาพเชิงทางความร้อนของเตาก๊าซชีวมวลท่ีท าการ

ออกแบบและ โครงสร้างของเตาก๊าซชีวมวลสร้างมาจากวัสดุเหลือใช้ รวมท้ังท าการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

เชงิความร้อนของเตาก๊าซชีวมวลกับเตาอัง้โล่ เพื่อน าเตาก๊าซชวีมวลไปประยุกต์ใชง้านในระดับครัวเรือน  
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การทดสอบค่าความช้ืนของตัวอย่างชวีมวล 

 การทดสอบหาความชื้นของเชื้อเพลิง ก่อนท่ีจะน าเชื้อเพลิงมาใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพเชิงความร้อน

ของเตาก๊าซชีวมวล เชื้อเพลิงท่ีใช้ในการศึกษา คือ ไม้กระถิน และกะลามะพร้าว โดยท าการเตรียมเชื้อเพลิงตัวอย่าง

จ านวน 2 ขนาด ดังต่อไปนี้ 

ไมก้ระถิน:  ตัวอยา่งที่ 1 ความหนา 2 - 3 . 8  เซนติเมตร ความยาว 4- 6  เซนติเมตร 

 ตัวอยา่งที่ 2 ความหนา 1.2-2.8 เซนติเมตร ความยาว 2-4 เซนติเมตร 

 

 กะลามะพร้าว: ตัวอยา่งที่ 1 ความยาว 4-6.5 เซนติเมตร  

           ตัวอยา่งที่ 2 ความยาว 3-4.5 เซนติเมตร   

 การทดสอบความชื้นของเชื้อเพลงิชีวมวลเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM 4442 {1] โดยท าการชั่งน้ าหนักเชื้อเพลงิ

ก่อนและหลังการอบในตู้อบลมร้อน (Hot air oven) ท้ังหมด 10 ตัวอย่าง ท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 

ชั่วโมง ด้วยสมการหาค่าความชื้นของชีวมวล (Moisture content) ตามมาตรฐานแหง้ (Dry basis) 

MC (%) = 
A - B

B
  x 100 

 

A คือ น้ าหนักของชวีมวลก่อนเข้าตูอ้บ (กรัม) 

B คือ น้ าหนักของชวีมวลหลังจากอบเป็นเวลา 24 ชั่วโมง (กรัม)  
 

การศึกษาชนิดของชีวมวลต่อการลุกติดไฟของเตา ประสิทธิภาพเชิงความร้อน และพลังงานที่ได้

ส าหรับปรุงอาหารของเตาก๊าซชีวมวล 

 เตาก๊าซชีวมวลท่ีใช้ในการศึกษา มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของห้องเผาไหม้เท่ากับ 20 เซนติเมตร และสูง  

22 เซนติเมตร สามารถบรรจุชวีมวลได้สูงสุด 2.2 กิโลกรัม ท ามาจากวัสดุเหลอืใช ้ดังแสดงในภาพท่ี 1  
 

 

ภาพที่ 1 เตาก๊าซชีวมวลท่ีใชใ้นการศึกษาประสิทธิภาพ 
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การทดสอบประสิทธิภาพเชงิความร้อนโดยใชว้ธีิต้มน้ าเดือด (Water boiling test) โดยน าตัวอยา่งชวีมวล ได้แก่ 

ไมก้ระถิน และกะลามะพร้าว ปริมาณตัวอยา่งละ 1 กิโลกรัม ใส่ลงในเตาเผา จากนั้นน าน้ าสะอาด ปริมาณ 2 กิโลกรัม 

ใส่ลงในหม้อเบอร์ 28 วัดอุณหภูมิน้ าเร่ิมตน้ และจุดไฟให้ความร้อนแก่เตาเผา จับเวลาและสังเกตเมื่อเกิดเปลวไฟลุกขึ้น 

ให้น าหม้อท่ีบรรจุน้ ามาตั้งบนเตาก๊าซชีวมวล บันทึกอุณหภูมิของน้ าท่ีเปลี่ยนไปด้วยการจุ่มหัวโพรบเทอร์โมคัปเป้ิลท่ี

เชื่อมต่อกับคอมพวิเตอร์ ท าการจับเวลาต่อไป จนสังเกตเปลวไฟหมดลง ให้น าหม้อออกจากเตาเผา และหยุดจับเวลา 

หลังจากนัน้ชั่งน้ าหนักปริมาณน้ าท่ีเหลอืในหมอ้ต้ม เพื่อหาปริมาณน้ าท่ีระเหยไปในการทดสอบ เมื่อเตาเผาก๊าซชีวมวล

เย็นลง ให้เก็บมวลเถ้าท่ีเหลือแล้วท าการชั่งน้ าหนัก บันทึกของมูลมวลเถ้าท่ีได้ในแต่ละการทดสอบ  ท าการค านวณหา

ประสิทธิภาพทางความร้อนของเตา ดังสมการ 

   , , , ,
100

1000

w i p w w evap fg w

fuel fuel

m C T m h

m LHV


 
 

   

mw,i   คือ  มวลน้ าเร่ิมตน้ (กิโลกรัม) 

Cp,w   คือ  ค่าความจุความร้อนของน้ า (กิโลจูลตอ่กิโลกรัมองศาเซลเซียส) 

T   คือ ความแตกต่างอุณหภูมิน้ าเดอืดและอุณหภูมนิ้ าเร่ิมตน้ (องศาเซลเซียส) 

hfg,w   คือ ค่าความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของน้ า (กิโลจูลตอ่กิโลกรัม) 

mw,evap   คือ มวลน้ าที่ระเหย (กิโลกรัม) 

mfuel  คือ เชื้อเพลงท่ีใส่ในการทดลอง (กิโลกรัม) 

LHVfuel คือ ค่าความร้อนของชีวมวล (กิโลจูลตอ่กโิลกรัม) 

 

 การศึกษาการลุกติดไฟของเตา ประสิทธิภาพเชงิความร้อน และพลังงานที่ได้ส าหรับปรงุอาหารของ

เตาก๊าซชีวมวลที่ออกแบบสรา้งเปรียบเทียบกับเตาอั้งโลท่ัว่ไป 

 โดยท าการศึกษาการลุกติดไฟ ประสิทธิภาพเชิงความร้อนโดยใช้วิธีต้มน้ าเดือด (Water boiling test) และค่า

พลังงานท่ีได้เช่นเดียวกับการทดสอบเตาก๊าซชีวมวล โดยใช้ตัวอย่างชีวมวล ได้แก่ ไม้กระถิน และกะลามะพร้าว 

ปริมาณตัวอยา่งละ 1 กิโลกรัม 
 

ผลการศึกษา 

ผลการทดสอบคา่ความช้ืนของตัวอย่างชีวมวล 

 ผลการทดสอบค่าความชื้นของตัวอย่างเชื้อเพลิงชีวมวล แสดงดังตารางท่ี 1 พบว่า เปอร์เซ็นต์ความชื้นของ

ตัวอย่างท้ัง 2 ชนิด มีค่าไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ โดยเป็นค่าความชื้นท่ีเหมาะสมส าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงเตาก๊าซชีวมวล 

แบบไหลขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นไปตามการศกึษาของ Huang fu และคณะ [4] พบวา่ เชื้อเพลงิชีวมวลท าให้ประสิทธิภาพ

เชิงความร้อนของเตาชีวมวลมีค่าสู ง  และมีการปลดปล่อยมลพิษต่ าควรมี เปอร์เซ็นต์ความชื้ นไม่ เกิน  

18.2 เปอร์เซ็นต ์ 
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ตารางที่ 1 ผลการทดลองหาความชื้นชวีมวลไม้กระถินและกะลามะพร้าว 

ชวีมวล ความช้ืนชวีมวล (เปอร์เซน็ต์) 

ตัวอยา่งที่ 1 ไมก้ระถิน 2.89±1.09 

ตัวอยา่งที่ 2 ไมก้ระถิน 2.31±0.18 

ตัวอยา่งที่ 1 กะลามะพร้าว 2.58±0.34 

ตัวอยา่งที่ 2 กะลามะพร้าว 2.13±0.73 

 

ผลการศึกษาชนิดของชีวมวลต่อการลุกติดไฟของเตา ประสิทธิภาพเชิงความร้อน และพลังงานที่ได้

ส าหรับปรุงอาหารของเตาก๊าซชีวมวล 

  การเปรียบเทียบการลุกติดไฟของเตาเผาของตัวอย่างชีวมวลไม้กระถิน และกะลามะพร้าว ซึ่งแต่ละชนิดมี

ขนาดแตกต่างกัน 2 ขนาด ดังแสดงในตารางท่ี 2 พบว่าเชื้อเพลิงไม้กระถินท้ัง 2 ตัวอย่าง ใช้เวลาในการจุดติดไฟ 

เท่ากันท่ี 5 นาที โดยเชื้อเพลิงตัวอย่างท่ี 1 สามารถท าให้เตาติดไฟได้ 18.39±0.20 นาที และตัวอย่างท่ี 2 สามารถท า

ให้เตาติดไฟได้ 18.14±0.05 นาที ซึ่งค่าท่ีได้ไม่แตกต่างกันมากนัก ส าหรับกรณีใช้กะลามะพร้าวเป็นเชื้อเพลิง พบว่า  

ท้ัง 2 ตัวอยา่งใชเ้วลาในการจุดติดไฟ เท่ากันท่ี 3 นาที โดยเชื้อเพลงิตัวอยา่งที่ 1 สามารถท าให้เตาตดิไฟได้ 19.38±0.10 

นาที และตัวอยา่งที่ 2 สามารถท าให้เตาตดิไฟได้ 19.20±0.17 นาท ีซึ่งมีคา่ไมแ่ตกตา่งกัน  
 

ตารางที่ 2 ข้อมูลจากการทดสอบประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาก๊าซชีวมวลกรณีไม้กระถินและกะลามะพร้าวท้ัง 

2 ขนาด  

ข้อมูล เชื้อเพลิงไม้

กระถิน

ตัวอย่างที่ 1 

เชื้อเพลิงไม้

กระถิน

ตัวอย่างที่ 2 

เชื้อเพลิง

กะลามะพร้าว 

ตัวอย่างที่ 1 

เชื้อเพลิง

กะลามะพร้าว 

ตัวอย่างที่ 2 

อุณหภูมนิ้ าเร่ิมตน้ (องศาเซลเซียส) 23.50±0.50 23.00±0.00 23.17±0.29 23.83±0.29 

อุณหภูมนิ้ าเดือด (องศาเซลเซียส) 100±0.00 99.89±0.10 100±0.00 99.87±0.23 

เวลาท่ีเตาตดิไฟได้ (นาที) 18.39±0.20 18.14±0.05 19.38±0.10 19.20±0.17 

เวลาท่ีจุดไฟติด (นาที) 5±0.00 5±0.00 3±0.00 3±0.00 

มวลน้ าท่ีระเหย (กิโลกรัม) 0.98±0.05 0.90±0.06 0.85±0.05 0.71±0.02 

มวลเถ้า (กิโลกรัม) 0.025±0.00 0.020±0.00 0.025±0.00 0.020±0.00 
 

 การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาก๊าซชีวมวล กรณีใช้ชีวมวลต่างชนิดกัน ด้วยวิธีต้มน้ าเดือด 

พิจารณาความสัมพันธ์ของอุณหภูมิน้ ากับเวลาท่ีทดสอบเตา เมื่อชีวมวลในการทดสอบเท่ากับ 1 กิโลกรัม ผลการทดสอบ

พบว่า ไม้กระถินตัวอย่างที่ 1 และ 2 ใช้เวลาประมาณ 12 นาที ในการท าให้น้ ามีอุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซียส โดยไม้
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กระถินตัวอย่างท่ี 1 ท าให้อุณหภูมิน้ าเดือดคงท่ีเป็นเวลานานกว่า 6 นาที มีน้ าระเหยไปจ านวน 0.98±0.05 กิโลกรัม  

ซึ่งมากกว่าการใช้ไม้กระถินตัวอย่างท่ี 2 ท่ีท าให้น้ าระเหยไปจ านวน 0.90±0.06 กิโลกรัม ในขณะท่ีตัวอย่างชีวมวล

กะลามะพร้าวตัวอย่างที่ 1 และ 2 จากเวลาเร่ิมต้นประมาณ 12 นาที ในการท าให้น้ ามีอุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซียส 

กะลามะพร้าวตัวอย่างท่ี 1 ท าให้น้ าเดือดท่ีอุณหภูมิท่ี 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลานานกว่า 2 นาที มีน้ าระเหยไปเท่ากับ 

0.85±0.05 กิโลกรัม ซึ่งมากกว่าตัวอย่างท่ี 2 ท่ีสามารถท าให้น้ าระเหยไปเท่ากับ 0.71±0.02 กิโลกรัม เมื่อน าค่าท่ีได้จาก

การทดสอบมาค านวณหาประสิทธิภาพเชงิความร้อนของเตาก๊าซชีวมวล ของตัวอยา่งชีวมวลท้ัง 2 ชนดิ ดังภาพท่ี 2 พบว่า 

เตาก๊าซชีวมวลไม้กระถินตัวอย่างที่ 1 มีค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนเท่ากับ 17.93±0.67 เปอร์เซ็นต์ และตัวอย่างที่ 2  

มีค่าเท่ากับ 17.37±1.19 เปอร์เซ็นต์ ในท านองเดียวกันเตาก๊าซชีวมวลกะลามะพร้าวตัวอย่างท่ี 1 มีค่าประสิทธิภาพเชิง

ความร้อนเท่ากับ 14.27±0.62 เปอร์เซ็นต์ และตัวอย่างท่ี 2 เท่ากับ 12.27±0.22 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ นอกจากนั้น 

มคี่าพลังงานท่ีได้ส าหรับปรุงอาหารดังภาพท่ี 3 กรณีใชไ้มก้ระถินตัวอยา่งท่ี 1 ได้พลังงานท่ีได้เท่ากับ 2.85±0.11 เมกกะจูล 

และตัวอยา่งท่ี 2 ได้พลังงานท่ีได้เท่ากับ 2.80±0.12 เมกกะจูล   

 

 
ภาพที่ 2 ประสิทธิภาพเชงิความร้อนของเตาก๊าซชีวมวลจากการทดสอบกรณใีช้ 

ไมก้ระถินกับกะลามะพรา้วท้ัง 2 ขนาด เป็นเชื้อเพลงิ 
 

 
ภาพที่ 3 พลังงานท่ีได้ส าหรับการปรุงอาหารของเตาชีวมวลจากการทดสอบ 

กรณใีชเ้ชื้อเพลงิไมก้ระถินกับกะลามะพรา้วท้ัง 2 ขนาด เป็นเชื้อเพลงิ 
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 จากการศึกษาพบว่า ขนาดชีวมวลไม่มีผลต่อระยะเวลาในการติดไฟของเตาในเชื้อเพลิงท้ัง 2  ชนิด ซึ่งขนาด

ของชีวมวลมีผลต่อค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนและค่าพลังงานท่ีได้ของกะลามะพร้าว โดยเชื้อเพลิงกะลามะพร้าว

ตัวอย่างท่ี 1 มีท าให้เตาก๊าซชีวมวลมีค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนมากกว่าการใช้เชื้อเพลิงตัวอย่างท่ี 2 เท่ากับ 

1.75±0.82 เปอร์เซ็นต ์และพลังงานท่ีได้มากกว่า เท่ากับ 0.12±0.50 เมกกะจูล  
 

ผลการศึกษาการลุกติดไฟของเตา ประสิทธิภาพเชิงความร้อน และพลังงานที่ได้ส าหรับปรุงอาหาร

ของเตาก๊าซชีวมวลที่ออกแบบสร้างเปรียบเทียบกับเตาอั้งโล่ทั่วไป  

ผลศึกษาการลุกติดไฟของเตาก๊าซชีวมวลเปรียบเทียบกับเตาอั้งโล่ท่ัวไป เลือกทดสอบโดยใช้ไม้กระถิน

ตัวอย่างท่ี 1 และกะลามะพร้าวตัวอย่างท่ี 1 เนื่องจากมีค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนและการให้พลังงานมากกว่า 

ได้ผลดังตารางที่ 3 กรณใีชไ้มก้ระถินเป็นเชื้อเพลิง พบวา่การลุกติดไฟของเตาก๊าซชีวมวลกับเตาอัง้โล่ใชเ้วลาในการจุด

ติดไฟเท่ากัน คือ 5 นาที โดยเตาก๊าซชีวมวลสามารถติดไฟได้ 18.39±0.20 นาที และเตาอั้งโล่สามารถติดไฟได้ 

18.34±0.09 นาที ส าหรับกรณีใช้กะลามะพร้าวเป็นเชื้อเพลิง พบว่าการลุกติดไฟของเตาก๊าซชีวมวลกับเตาอั้งโล่ เตา

ก๊าซชีวมวลกับเตาอั้งโล่ใช้เวลาในการจุดติดไฟเท่ากัน คือ 3 นาที เช่นเดียวกัน แต่เตาก๊าซชีวมวลสามารถติดไฟได้ 

นานกวา่ โดยสามารถลุกตดิไฟได้ถงึ 19.38±0.10 นาที ในขณะท่ีเตาอัง้โล่สามารถตดิไฟได้ 15.33±0.58 นาท ี 
 

ตารางที่ 3 ข้อมูลจากการทดสอบประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาก๊าซชีวมวล และเตาอั้งโล่ท่ัวไป กรณีไม้กระถิน

และกะลามะพร้าวตัวอยา่งที่ 1 เป็นเชื้อเพลงิ 

ข้อมูล เตาชวีมวล 

เชื้อเพลิงไม้

กระถิน 

เตาอั้งโล ่

เชื้อเพลิงไม้

กระถิน 

เตาชวีมวล 

เชื้อเพลิง

กะลามะพร้าว 

เตาอั้งโล ่

เชื้อเพลิง

กะลามะพร้าว 

อุณหภูมนิ้ าเร่ิมตน้ (องศาเซลเซียส) 23.50±0.50 23.50±0.50 23.17±0.29 23.17±0.29 

อุณหภูมนิ้ าเดือด (องศาเซลเซียส) 100±0.00 99.99±0.01 100±0.00 99.87±0.23 

เวลาท่ีเตาตดิไฟได้ (นาที) 18.39±0.20 18.34±0.09 19.38±0.10 15.33±0.58 

เวลาท่ีจุดไฟติด (นาที) 5±0.00 4±0.00 3±0.00 3±0.00 

มวลน้ าท่ีระเหย (กิโลกรัม) 0.98±0.05 0.82±0.07 0.85±0.05 0.70±0.05 

มวลเถ้า (กิโลกรัม) 0.025±0.00 0.025±0.00 0.025±0.00 0.020±0.00 
  

 

เมื่อน าค่าท่ีได้จากการทดลองมาค านวณหาประสิทธิภาพเชิงความร้อนเตาก๊าซชีวมวล ดังภาพท่ี 4 พบว่า  

เตาก๊าซชวีมวลท่ีใช้เชื้อเพลิงไม้กระถิน มคี่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนเท่ากับ 17.93±0.67 เปอร์เซ็นต์ และเตาอัง้โล่ท่ัวไป

มีค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนเท่ากับ 15.66±1.01 เปอร์เซ็นต์ ส่วนค่าพลังงานท่ีได้ส าหรับปรุงอาหาร พบว่า เตาก๊าซ 

ชีวมวลได้พลังงานเท่ากับ 2.85+0.11 เมกกะจูล และเตาอั้งโล่ได้พลังงานเท่ากับ 2.49±0.16 เมกกะจูล กรณีใช้เชื้อเพลิง

กะลามะพร้าวส าหรับเตาก๊าซชีวมวลและเตาอั้งโล่ท่ัวไป มีค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนเท่ากับ 14.02±0.62 เปอร์เซ็นต์ 

และ 11.93±0.31 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดับ นอกจากนัน้มคี่าพลังงานท่ีได้ส าหรับปรุงอาหาร พบวา่เตาก๊าซชีวมวลได้พลังงาน

ท่ีได้เท่ากับ 2.52±0.11 เมกกะจูล และเตาอัง้โล่ได้พลังงานเท่ากับ 2.19±0.06 เมกกะจูล ดังแสดงในภาพท่ี 5  
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ภาพที่ 4 ประสิทธิภาพเชงิความร้อนของเตาก๊าซชีวมวลและเตาอัง้โล่จากการทดสอบกรณใีช ้

ไมก้ระถินกับกะลามะพรา้วตัวอยา่งที่ 1 เป็นเชื้อเพลงิ 
 

 
ภาพที่ 5 พลังงานท่ีได้ส าหรับการปรุงอาหารของเตาชีวมวลและเตาอัง้โล่จากการทดสอบ 

กรณใีชไ้มก้ระถินกับกะลามะพร้าวตัวอยา่งที่ 1 เป็นเชื้อเพลงิ 
 

ท้ังนี้ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานท่ีใช้ในการระเหยน้ า (SEC) ของเตาก๊าซชีวมวลและเตาอั้งโล่ ดังภาพท่ี 6  

พบวา่ เตาก๊าซชีวมวลมีค่าความสิน้เปลอืงพลังงานท่ีใชใ้นการระเหยน้ ามคี่าเท่ากับ 2.92 เมกกะจูล/กิโลกรัม และ 3.02 

เมกกะจูล/กิโลกรัม กรณใีชไ้มก้ระถินและกะลามะพร้าว ตามล าดับ ส าหรับเตาอัง้โล่พบวา่ ค่าความสิน้เปลอืงพลังงาน

ท่ีใช้ในการระเหยน้ ามีค่าเท่ากับ 3.05 เมกกะจูล/กิโลกรัม และ 3.12 เมกกะจูล/กิโลกรัม ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นว่า 

เตาก๊าซชวีมวลมีค่าความสิ้นเปลืองพลังงานต่ ากวา่เตาอั้งโล่เมื่อใช้ชีวมวลท้ัง 2 ชนิดเป็นเชื้อเพลิง เนื่องจากเตาก๊าซชวี

มวลท่ีได้ท าการออกแบบเหมาะสมท่ีจะใช้กับเชื้อเพลิงจ าพวกไม้ฟืนหรือพวกชีวมวลมากกว่า ส่วนเตาอั้งโล่เหมาะที่จะ

ใช้เชื้อเพลิงจ าพวกถ่าน จึงท าให้เตาอั้งโล่ท่ีใช้เชื้อเพลิงไม้กระถินกับกะลามะพร้าวใช้พลังงานในการระเหยน้ ามากกวา่

เตาก๊าซชีวมวล แสดงให้เห็นว่าการใช้พลังงานจากชีวมวลนั้น กระบวนการแปรสภาพเป็นก๊าซโดยใช้เตาก๊าซชีวมวล

ต้นแบบมีความเหมาะสมมากกว่าการใช้เตาอั้งโล่ ท่ัวไป และสามารถน าพลังงานจากชีวมวลออกมาใช้ได้   

มปีระสิทธิภาพมากกวา่ ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนส าหรับใชใ้นครัวเรือนได้  
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ภาพที่ 6 ค่าความสิน้เปลอืงพลังงานท่ีใชใ้นการระเหยน้ าของเตาก๊าซชวีมวลและเตาอั้งโล่กรณใีชไ้มก้ระถินและ

กะลามะพร้าวตัวอยา่งที่ 1 เป็นเชื้อเพลงิ 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

ผลการทดสอบค่าความชื้นของตัวอย่างเชื้อเพลิงชีวมวลท้ัง 2 ชนิด มีเปอร์เซ็นต์ความชื้นไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ 
โดยเป็นค่าความชื้นท่ีเหมาะสมส าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับเตาก๊าซชีวมวลแบบไหลขึ้น ท่ีก าหนดไว้ว่าเปอร์เซ็นต์

ความชื้นท่ีเหมาะสมต้องน้อยกว่า 12 เปอร์เซ็นต์ และเป็นไปตามการศึกษาของ Huang fu และคณะ [4] ท่ีพบว่า 

เชื้อเพลิงชีวมวลท่ีท าให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาชีวมวลมีค่าสูง และมีการปลดปล่อยมลพิษต่ าควรมี

เปอร์เซ็นต์ความชื้นไม่เกิน 18.2 เปอร์เซ็นต์ จากการทดสอบการลุกติดไฟของเตาก๊าซชีวมวลจากเชื้อเพลิงท้ัง 2 ชนิด 

พบว่า เชื้อเพลิงกะลามะพร้าวสามารถท าให้เตาก๊าซชีวมวลสามารถลุกติดไฟได้นานกว่าการใช้เชื้อเพลิงไม้กระถิน 

เนื่องจากความหนาแน่นของเชื้อเพลิงกะลามะพร้าว (404 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ท่ีมากกว่าความหนาแน่นของ

เชื้อเพลิงไม้กระถิน (285 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ท่ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mahapatra และ Dasappa [5]  

ได้ท าการศึกษาผลของความหนาแน่นของชีวมวลท่ีมีขนาดของเส้นผ่านเฉลี่ยสมมูลท่ีเท่ากันพบว่า ความหนาแน่นของ

เชื้อเพลิงมีผลต่อระยะเวลาในการลุกติดไฟของเตาก๊าซชีวมวล โดยชีวมวลท่ีมีความหนาแน่นสูงมีระยะเวลาในการตดิ

ไฟนาน และจากการทดสอบชนิดของชีวมวลต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาก๊าซชีวมวลพบว่า การใช้ไม้กระถิน

เป็นเชื้อเพลงิเตาก๊าซชีวมวลมีคา่ประสิทธิภาพเชงิความร้อนสูงกวา่ และค่าพลังงานท่ีได้ส าหรับการปรุงอาหารมากกว่า

กรณีใช้กะลามะพร้าวเป็นเชื้อเพลิง ถึงแม้ว่ากะลามะพร้าวจะสามารถท าให้เตาสามารถจุดติดไฟได้เป็นเวลานานกว่า 

ในท านองเดียวกันขนาดชีวมวลไม่มีผลต่อเวลาในการติดไฟท้ัง 2 ชนิด แตท้ั่งน้ีขนาดของชวีมวลมผีลตอ่คา่ประสิทธิภาพ

เชงิความร้อนและค่าพลังงานท่ีได้ของกะลามะพร้าว เนื่องจากคุณสมบัตขิองกะลามะพร้าวเมื่อสังเกตโครงสร้างภายใน

กะลามะพร้าวเนื้อมะพร้าวท่ีติดอยู่กับกะลานั้นล้วนแต่เป็นเชื้อเพลิงท่ีติดไฟง่ายเพราะมีน้ ามันปะปนอยู่ ท าให้เกิดการ

เผาไหม้อย่างรวดเร็ว และการท่ีมีขนาดเล็กลงเป็นการเร่งให้เกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้ให้ดีขึน้ ลดการเกิดปฏิกิริยาการ

เกิดก๊าซลง มีผลต่อค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนและพลังงานท่ีได้ รวมถึงกะลามะพร้าวตัวอย่างท่ี 1 ท าให้น้ ามี

อุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซียส นานกว่าการใช้กะลามะพร้าวตัวอย่างท่ี 2 โดยจากงานวิจัยของ Renzhan Yin และ

คณะ [6] พบว่า การชีวมวลท่ีมีขนาดเล็กท่ีมีขนาดต่ ากว่า 1 เซนติเมตร ส่งผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการแปร

สภาพเป็นก๊าซมากกว่า ซึ่งในกรณีท่ีชีวมวลขนาดมากกว่า 1 เซนติเมตร ขนาดชีวมวล 6-8 เซนติเมตร ท าให้เกิดโซน

ของปฏิกิริยาออกซิเดชันได้มากกว่าขนาดชีวมวล 2-4 เซนติเมตร และ 4-6 เซนติเมตร ซึ่งส่งผลต่อปริมาณน้ ามันดนิ 
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(Tar) และ เถ้า (Ash) ท่ีมีปริมาณสูงขึน้ ซึ่งส่งผลท าให้กา๊ซท่ีได้ออกจากกระบวนการมคี่าความร้อนท่ีต่ าลง ซึ่งส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาก๊าซชีวมวล นอกจากนั้นเมื่อเปรียบเทียบการท างานของเตาก๊าซชีวมวลท่ีท าการ

ออกแบบกับเตาอั้งโล่ท่ัวไป พบว่าเชื้อเพลิงไม้กระถินท าให้เตาท้ัง 2 ชนิด ติดไฟในเวลาเท่ากัน แต่ส าหรับเชื้อเพลิง

กะลามะพร้าว เตาก๊าซชีวมวลสามารถตดิไฟได้นานกว่าเตาอัง้โล่ท่ัวไป 4.05±0.68 นาที เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพเชิง

ความร้อนของเชื้อเพลิงท้ัง 2 ชนิด เตาก๊าซชีวมวลมีค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนมากกว่าเตาอั้งโล่ ท่ัวไป 2.27±1.68 

เปอร์เซ็นต์ และ 2.09±0.93 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส าหรับค่าพลังงานท่ีได้ส าหรับปรุงอาหาร พบวา่ ท้ังการใชเ้ชื้อเพลงิ

ไม้กระถินและกะลามะพร้าวให้พลังงานส าหรับการปรุงอาหารมากกว่าเตาอั้งโล่ท่ัวไปเช่นเดียวกัน ดังนั้นงานวิจัยนี้

สามารถบอกความส าคัญของการใชพ้ลังงานจากชวีมวลท่ีแปรสภาพเป็นก๊าซ โดยใชเ้ตาก๊าซชีวมวลท่ีออกแบบมาอย่าง

เหมาะสมดีมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้เตาอั้งโล่ตามท้องตลาดท่ัวไป และสามารถน าพลังงานจากชีวมวลท่ีเหลือ

ใช้ ได้อย่างคุ้มค่า เพื่อ เ ป็นแนวทางของแหล่งพลังงานทดแทนส าหรับใช้ ในครัวเ รือนได้ต่อไปใน อนาคต  

อีกท้ังงานวิจัยนี้สามารถต่อยอดโดยการเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ท้ังนี้จะได้ท้ังพลังงานส าหรับ

ปรุงอาหารและพลังงานไฟฟา้ใชภ้ายในครัวเรือนอกีด้วย 
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การใช้ประโยชน์ไดเจสเทตจากระบบผลิตแก็สชีวภาพฟาร์มสุกรส าหรับใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์

ชนิดน้ า 

Utilization of Digestate From Swine Biogas Plants as Liquid Organic Fertilizer 

ณรงคชั์ย ชูพูล1* ชลชาสน์ ช่วยเมือง2 และช านาญ รัตนมณี1     

Narongchai Chupoon1* Chonlachart Chuaymuang2 and Chamnarn Rattanamanee1 

บทคัดย่อ 

 ไดเจสเตทเป็นผลพลอยได้จากระบบผลิตแก็สมีเทนท่ีใช้น้ าเสีย ไดเจสเทตซึ่งเป็นสารอินทรีย์มีปริมาณ

ธาตุไนโตรเจน  ธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช จุดประสงค์การทดลองเพื่อ

การศึกษาการใช้ไดเจสเทตส าหรับการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ า การวิเคราะห์สมบัติทางเคมี 

กายภาพ จุลชีววิทยา ตลอดจนการศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ าต่อการเจริญของผักบุ้งจีนและต้นดาวเรือง  

ด้วยศึกษาเปรียบเทียบการผลิตปุ๋ยอินทรียช์นิดน้ า ( liquid organic fertilizer) ที่มีการผสมไดเจสเทตจากระบบการผลิต

แก็สชีวภาพฟาร์มสุกร (swine  biogas plants digestate, SBPD) ของ บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จ ากัด  โดยมีการใช้

ส่วนผสมคือ เศษปลา เศษผัก และกากน้ าตาล ท าการหมักด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์พด.1 ( Super activator LDD 1) ร้อยละ 1   

ศึกษาเปรียบเทียบการผสมไดเจสเทตปริมาณร้อยละ 0 40 และ60 ต่อปริมาณธาตุอาหารหลัก  พบว่าปุ๋ยอนิทรียช์นิด

น้ าท่ีมีการเติมไดเจสเตทร้อยละ 60  มีปริมาณไนโตรเจน  1.656  ± 0.04 มก/ลิตร ปริมาณฟอสฟอรัส 0.766 ± 0.04 มก/ลิตร 

และมีปริมาณโพแทสเซียม 2.475  ± 0.080 มก/ลิตร เมื่อเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ าผสมไดเจสเทตร้อยละ 

60 ฉีดพ่นทางใบต้นดาวเรือง ซึ่งสามารถเร่งการเจริญเติบโตได้สูงสุด ต้นดาวเรืองมีความสูงเพิ่มขึ้นเท่ากับ 34.40 

เซนติเมตร เมื่อท าการปลูกเป็นเวลา 47 วัน ผลการวัดค่าสีของใบด้วยเคร่ืองวัดสี Hunter Lab  ค่าความสว่าง ( L*) 

เท่ากับ 35.64± 0.265 ค่าความเป็นสีแดงและสีเขียว  (a*) เท่ากับ  -9.50± 0.200  และ มีค่าความเป็นสีเหลืองและ 

สีน้ าเงิน  (b*) เท่ากับ 19.33± 0.616 ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  

(P < 0.05) ส าหรับผลศึกษาการตอบสนองการเจรญิของปุ๋ยอนิทรีย์ชนิดน้ าท่ีผสมไดเจสเทตร้อยละ 60 ด้วยการฉีดพน่

ทางใบผักบุ้งจีน ในแปลงทดลองเป็นระยะเวลา 21 วัน พบว่าสามารถเร่งการเจริญของต้นผักบุ้งจีนได้สูงสุด 

นับว่าไดเจสเทตจากระบบผลิตแก็สชีวภาพมูลสุกรเป็นวัสดุทางเลือกส าหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ า เพื่อใช้กับ

การเกษตรแมน่ย าสูงในอนาคต 

ค าส าคัญ:  ปุ๋ยอนิทรีย์ชนดิน้ า, ไดเจสเทต, ระบบผลิตแก็สชวีภาพฟาร์มสุกร, ดาวเรือง, ผักบุง้จีน 
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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. 
 

บทน า 

        ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการพัฒนาพลังงานทดแทน  

ท่ีมีเป้าหมายให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม นอกจากจะเป็นการลดการใช้พลังงานจาก

เชื้อเพลิงฟอสซิลแล้ว ยังเป็นการลดการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศอีกด้วย เนื่องจากการพัฒนาพลังงานทดแทนของ

ประเทศไทยในปัจจุบันจะใช้พลังงานท่ีผลิตภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วย แสงอาทิตย์ ลม พลังน้ า ขนาดเล็ก  

ชวีมวล ก๊าซชวีภาพ ขยะ และ เชื้อเพลิง  ส าหรับระบบผลิตแก็สชวีภาพของฟาร์มสุกรโดยท่ัวไปจะมีของเหลือท้ิงจากระบบ

คือกากสลัดจ์จากการย่อยสลายสารอินทรีย์ และน้ าท่ีผ่านการบ าบัดน้ า ได้มีการรายงานผลศึกษาแนวทางการเพิ่มมูลค่า

เพิ่มให้กับน้ าท่ีผ่านการบ าบัดจากระบบผลิตแก็สชีวภาพฟาร์ม เช่นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ า ผลิตปุ๋ยแคลเซี่ยมฟอสเฟต 

การน าไปเลีย้งเซลล์ชวีภาพ และการเลีย้งสาหร่าย (กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2552)  ปัจจุบันความสมดุล

ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี การเปลี่ยนแปลงมากขึ้น มลภาวะท่ีเป็นพิษมีเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็น อันตรายต่อสุขภาพร่างกาย

และการด ารงชีวิต ผู้บริโภคท่ัวโลก เร่ิมตระหนักถึงการดูแลสุขภาพมากขึ้น เร่ิมใส่ใจเร่ืองการบริโภคเพื่อประโยชน์ต่อ

ร่างกายและปลอดภัยจากสารพิษสะสม ส่งผลให้อาหารอินทรีย์ (Organic food) ซึ่งได้มาจากการท าการเกษตรอินทรีย์ 
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(Organic agriculture) เน้นการใช้อินทรีย์วัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพ ในการปรับปรุงบ ารุงความ

อุดมสมบูรณ์ เพื่อให้ต้นพืชเจริญเติบโตและผลผลิตท่ีปลอดภัยจากสารพิษ ท าให้ปลอดภัยท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภค  ดังนั้น

การน าน้ าที่ผ่านจากระบบระบบผลิตแก็สชีวภาพฟาร์มสุกรมาเป็นวัตถุดิบส าหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จึงเป็นแนวทางท่ี

ความเป็นไปได้และก่อให้เกิดประโยชนด์้านการสร้างมูลคา่เพ่ิมและเป็นประโยชนต์่อภาคเกษตรกรรม 

     ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่ง สามารถผลิตได้โดยการน้ าพืช ผัก ผลไม้ และสัตว์ชนิดต่าง ๆ มาหมัก

กับน้ าตาลท าให้เกิดจุลินทรีย์ท่ีเป็นประโยชน์จ านวนมากท่ีท าหน้าท่ีสลายธาตุอาหารตา่ง ๆ ท าให้ได้สารอาหารท่ีจ าเป็น

ต่อพืช เช่น โปรตีน กรดอะมิโน กรดอินทรีย์ ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง จุลธาตุ ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต 

เอนไซม์ วติามนิ ซึ่งพชืสามารถน าไปใชใ้นการเจรญิเตบิโตได้อยา่งมีประสิทธิภาพ น้ าหมักชีวภาพมีสว่นผสมหรือสูตรท่ี

แตกตา่งกันไป ตามภูมปัิญญา องคค์วามรู้ วัตถุดบิ และสภาพแวดลอ้มในท้องถิ่น (กชพรรณ วงค์เจรญิ, 2557 ) ซึ่งน้ า

เสียท่ีเกิดจากฟาร์มเลี้ยงสุกรก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกท่ีน่าสนใจในการท าปุ๋ยอินทรีย์ เนื่องจากมูลสุกรมีองค์ประกอบท่ี

เป็นไนโตรเจนและฟอสฟอรัส น้ าสกัดมูลสุกรมแีร่ธาตุอาหารรองและจุลธาตุหลายชนิด ซึ่งอยู่ในรูปท่ีละลายน้ าได้และ

พืชน าไปใช้ประโยชน์ได้จักรพันธ์ แสงกล้า (2549)ได้รายงานผลการวิจัยการพ่นปุ๋ยน้ าสกัดมูลสุกรทางใบในมัน

ส าปะหลังพันธ์ุระยอง 5 มีผลท าให้การเจริญเติบโตทางล าต้นและใบ ผลผลิตต่อพื้นท่ี และคุณภาพผลผลิตเพิ่มขึ้น  

วราภรณ์ หมอ่มงาม (2547) รายงานผลผลของการใช้น า้สกัดมูลสุกรเป็นปุ๋ยทางใบมันส าปะหลังตอ่ผลผลิตเปอร์เซ็นต์

แป้งของหัวมันส าปะหลังและต่อคุณค่าทางอาหารของมันเส้น  นอกจากนั้นมีการทดลองการใช้น้ ามูลสุกรส าหรับ 

การฉีดพ่นใบพืช ด้วย การศึกษาการพ่นปุ๋ยน้ ามูลสุกรทางใบเปรียบเทียบกับการให้ปุ๋ยเคมีน้ าทางใบและทางดินท่ีมตีอ่

การเจรญิเตบิโตทางล าต้นและใบ ผลผลิตทานตะวันพันธ์ุลูกผสม 2 พันธ์ุ คือ โอเปร่าและอาตูเอล พบวา่การใช้ปุ๋ยเคมี

ทางดินร่วมกับการพ่นน้ าสกัดมูลสุกรหรือปุ๋ยเคมีน้ าทางใบ มีผลท าให้การเจริญเติบโตทางล าต้นและใบ และผลผลิต

เมล็ดสูงกว่าการพ่นน้ าสกัดมูลสุกรหรือปุ๋ยเคมีน้ าทางใบเพียงอย่างเดียว (บุบผา คงสมัย, 2555) นับว่าปุ๋ยน้ ามูลสุกร

สามารถสง่เสริมการเจรญิของพืชได้ 

            ส าหรับแหล่งวัตถุดิบท่ีส าคัญคือน้ าเหลือท้ิงจากระบบการผลิตแก็สชีวภาพฟาร์มสุกร ส าหรับฟาร์มสุกรท่ีมี

การเลี้ยงสุกรจ านวนมากได้ใช้บ าบัดด้วยระบบ Modified Cover lagoon ซึ่งเป็นระบบการผลิตแก็สชีวภาพระบบใหมถ่ัง

ปฏิกรณ์ท่ีสร้างแก็สซึ่งสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กคลุมด้วยพลาสตกิแบบ HDPE เพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพท่ีสามารถ

น าไปใช้ผลิตเป็นไฟฟ้า ด้วยกระบวนการเกิดแก็สชีวภาพจะมีการมวลเซลล์จุลินทรีย์เจริญเติบโตเพิ่มจ านวนมากในถัง

ปฏิกรณ์ชีวภาพ ดังนั้นเมื่อเซลล์เหล่านั้นตายจะท าการปลดปล่อยอินทรีย์สารต่างเช่น  โปรตีน และแร่ธาตุ ดังนั้นน้ า

เหลือทิ้งจากระบบการผลิตแก็สชีวภาพ จึงมีศักยภาพเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ า แต่เนื่องจากยังไม่มี

รายงานผลการทดลองการผลิตน้ าหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ าจากระบบการผลิตแก็สชีวภาพ ดังนั้นจึงมีความ

จ าเป็นต้องศึกษาสูตรปุ๋ยอินทรีย์น้ าท่ีมีส่วนผสมของไดเจสเทต ท่ีมีผลท าให้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ า มีปริมาณธาตุอาหาร

หลักและธาตุอาหารรองสูง และตอบสนองการเจริญของพืชทดลองในภาคสนาม และเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

ของเหลอืท้ิงจากระบบการผลิตแก็สชวีภาพ 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ าเหลือทิ้งจากระบบแก็สชีวภาพมูลสุกรต่อคุณภาพของปุ๋ย

อนิทรีย์ชนิดน้ า 

1.1 กระบวนการผลิตปุ๋ยอนิทรีย์ชนดิน้ า 

การศึกษาแบ่งเป็น 3 ชุดการทดลอง ในแต่ละชุดการทดลองประกอบด้วย 3 ซ้ า ในทุกกรรมวิธีใช้  

เศษปลา: เศษผัก: กากน้ าตาล ในอัตราส่วน 3: 3: 1 โดยน้ าหนัก (3) เติมสารเร่งซุปเปอร์พด.2 ปริมาณร้อยละ 0.5 

(w/v) และท าการเปรียบเทียบสัดส่วนของปริมาตรน้ าท้ิงจากระบบผลิตแก็สชีวภาพมูลสุกรกับน้ าในปริมาณร้อยละ 0  

40 และ 60 โดยเตรียมการหมักแต่ละสูตรปริมาตร 5 ลิตร โดยบรรจุในถังพลาสติกมีการติดตั้งอุปกรณ์ดักอากาศ  

(air lock ) หมักเป็นระยะเวลา 1 เดือน คนให้เข้ากันทุก ๆ 10 วัน และสุ่มตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ  

และสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในระหว่างการหมัก 

1.2 การตรวจวิเคราะห์ 

มีการเก็บตัวอย่างน้ าหมักทุก ๆ 10  วัน เพื่อท าการศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี ได้แก่  

ระดับความเป็นกรด – ด่าง ( pH ) ด้วยเคร่ืองวัดระดับความเป็นกรด-ด่าง  วิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด  

(Total Nitrogen) ด้วยวิธี Micro Kjeldahl (A.O.A.C. ,1995) ปริมาณฟอสฟอรัส และปริมาณโพแทสเซี่ยมด้วยเคร่ือง 

Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer (ICP-OES) การวเิคราะห์ปริมาณกรดอนิทรีย์ ได้แก่กรดมาลิก 

กรดอะซิติก กรดโพรพิโอนิก กรดซิตริก กรดแลคติก ด้วยเคร่ืองโครมาโทกราฟี่ชนิดสมรรถนะสูง ยี่ห้อ Shimadzu  

รุ่น LC- 10A ดว้ยการใชส้ารละลายเคลื่อนท่ีกรดเปอร์คลอริก ( Perchloric acid ) ท่ีผ่านการปรับระดับความเป็นกรด-ด่าง 2.1 

ควบคุมอัตราการไหลของสารละลายเคลื่อนท่ี 1.2 มล/นาที  ใช้ดีเทคเตอร์แบบ UV-Vis  Detector ปรับความยาวคลื่นท่ี 210 

nm ใช้คอลัมน์ แบบ Shim-pack SCR-101H ( ยาว 30 ซม. มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.9 มม. การตรวจนับจ านวนจุลินทรีย์ท่ีมี

ชวีติท้ังหมดด้วยวธีิการ Standard Plate Count นับจ านวนจุลินทรีย์ท่ีมีชีวิตท้ังหมดเป็นหนว่ย CFU/ml   

2. การทดสอบการใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ชนิดน้ าด้วยการฉีดทางใบต่อการเจริญต่อพืช 

2.1 การทดสอบการใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ชนดิน้ าด้วยการฉีดทางใบตอ่การเจรญิของต้นดาวเรือง 

ท าการเพาะปลูกต้นดาวเรือง ณ แปลงปลูกทดลองของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช-

มงคลศรีวิชัย น าต้นกล้ามาปลูกในกระถาง ท าการเจือจางปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ า : น้ ากลั่น  สัดส่วน 1 : 50 ท าการฉีดปุ๋ย

อนิทรีย์ชนดิน้ าบริเวณผิวใบของตน้ดาวเรืองทุก ๆ วันโดยท าการฉีดในชว่งท่ีมีแสงแดด เป็นเวลา 60 วัน  ท าการทดลอง

ท้ัง 3  สูตรจ านวนสูตรละ 10 ซ้ า เก็บข้อมูลความสูงของต้น ค่าสีเขียวของใบทุก ๆ 7 วัน ท าการวัดความสูงเมื่อครบ  

33 วัน 40  วัน และ 47 วัน ส าหรับค่าสีของใบท าการวัดด้วยเครื่องวัดสี Hunter Lab เมื่อต้นดาวเรืองอายุครบ 60  วัน  

วิเคราะห์ข้อมูลค่าสี ตามวิธีการทางสถิติ Analysis of Variance เปรียบเทียบหน่วยการทดลองโดยวิธี Duncan New 

Multiple Range Test (DMRT) 

2.2 การทดสอบการใช้ปุ๋ยอนิทรียช์นิดน้ าดว้ยการฉีดทางใบตอ่การเจรญิของต้นผักบุ้ง 

ท าการเตรียมแปลงปลูกผักบุ้งขนาดของแปลง ณ บริเวณพื้นท่ีแปลงทดลองปลูกพืชของฟาร์ม บริษัท   

ช. เกษตรรุ่งเร่ือง ต. ท่าไร่ อ. เมอืง จ. นครศรีธรรมราช แปลงทดลองมขีนาดความกว้าง 1.0 เมตร ยาว 5 เมตร จ านวน 

18 แปลง ท าการเปรียบเทียบชุดทดลองท่ีมกีารใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ าที่ผสมน้ าเหลอืจากระบบการผลิตแก็สชีวภาพร้อย

ละ 60 จ านวน 9 แปลง  เปรียบเทียบกับการฉีดน้ ากลั่นแก่ผัก บุ้ง จีน เ ป็นชุดการทดลองควบคุมจ านวน  

9 แปลง ท าการเจือจางปุ๋ยอนิทรียช์นิดน้ า : น้ ากลั่น  สัดส่วน 1 : 50 และฉีดปุ๋ยอนิทรีย์ชนิดน้ าบนผิวใบผักบุ้งจีนทุก ๆ 
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3 วัน ท าการปลูกเป็นระยะเวลา 21 วัน เก็บขอ้มูลความสูงของตน้ จ านวนใบ ค่าสีเขียวของใบทุก ๆ 5 วัน ดว้ยเครื่องวัด

สี Hunter Lab  (Arslan D and Ozcan MM, 2008) 

3. การวางแผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ (Completely Randomized Design : CRD ) มีการเปรียบเทียบชุด 

การทดลองปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ า 3 สูตร ท าการทดลองแต่ละหน่วยการทดลองละ 3 ซ้ า การวิเคราะห์ข้อมูลของ

ค่าพารามิเตอร์ทางกายภาพและ ทางเคม ีตามวธีิการทางสถิตคิือ Analysis of Variance เปรียบเทียบหน่วยการทดลอง

โดยวิธี DMRT (Duncan S New Multiple Range Test ) 
 

ผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของไดเจสเทตจากระบบผลิตแก็สชีวภาพมูลสุกรต่อเศษผัก

ผลไม ้และเศษปลาต่อคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ า 

1.1 ลักษณะทางกายภาพ 

ผลการทดลองการเปรียบเทียบอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของปริมาณของน้ าท้ิงจากระบบผลิตแก็สชีวภาพ  

มูลสุกรต่อเศษผักผลไม้และเศษปลาต่อคุณภาพของปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ โดยท าการเก็บตัวอย่างน้ าท้ิงจากระบบผลิต

แก็สชีวภาพ มาท าการศึกษาในห้องปฏิบัติเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช-

มงคลศรีวิชัย  ต. ทุ่งใหญ่  อ. ทุ่งใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช โดยมีสูตรปุ๋ยส าหรับการการทดลองจ านวน 3 สูตร โดยท า

ผสมส่วนผสมตามสูตรแล้วท าการหมักในถังแกลลอนขนาด 5 ลิตรด้วยการใช้ ชุดสายยางดักอากาศ ( Air Lock)  

จ านวน 3 ซ้ า โดยท าการหมักเป็นเวลา 30 วัน บ่มท่ีอุณหภูมิห้อง ผลการทดลองพบวา่กระบวนการหมักจะเร่ิมเกิดขึ้น

หลังจากการหมัก 24 ชั่วโมง ของหน่วยการทดลองทุกสูตร การหมักด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 18 วัน 

เกิดขึ้นอย่างช้า ส าหรับผลการศึกษาระดับอุณหภูมิพบว่าในช่วง 3 วันแรกของกระบวนการหมัก น้ าหมักมีอุณหภูมิสูง

เพิ่มขึ้นเล็กน้อย มีระดับอุณหภูมิในช่วง 37 – 38 o C เมื่อพิจารณาด้านปรากฏของปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ ามีเนื้อละเอียดทุก

หน่วยการทดลอง แสดงว่าจุลินทรีย์ พด.1 สามารถย่อยสลายเศษปลาและผักได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกลิ่นคาวปลา

มากในช่วง 10 วันแรก เมื่อสิ้นสุดการหมักมีกลิ่นคาวปลาแต่มีแอลกอฮอล์เล็กน้อย เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพใน

การหมักท้ัง 3 หน่วยการทดลอง  พบว่าประสิทธิภาพในการหมักไม่แตกต่างกัน โดยพิจารณาสังเกตการเกิดฟองแก็ส

ในอุปกรณด์ักอากาศ 

1.2 ระดับความเป็นกรด -ด่าง ของปุ๋ยอนิทรีย์ชนิดน้ า    

จากการวัดค่า pH ของปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ าด้วยเคร่ือง pH meter โดยวัดในวันท่ี 10 ของการหมักพบว่า  

สูตรปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ าท่ีไม่มีการเติมไดเจสเทต มีระดับความเป็นกรด-ด่าง จะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 รองลงมาคือ 

สูตร SBPE ร้อยละ 40  ท่ีมีการเติมไดเจสเทตร้อยละ 40 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ส่วนสูตร SBPE 60% ท่ีมีการเติม 

ไดเจสเทตร้อยละ 60  จะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ตามล าดับ หลังจากนั้นเมื่อท าการหมักเป็นระยะเวลา 20 วัน จึงท า

การวัดค่า pH อีกคร้ังหนึ่ง พบว่า ท้ัง 3 สูตรมีแนวโน้มของค่า pH ท่ีเพิ่มขึ้น มีระดับค่า pH เฉลี่ยเท่ากับ 4.11, 5.11 และ 

4.69 ตามล าดับ จากข้อมูลพบว่า ระดับความเป็น กรด – ด่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นท้ัง 3 ชุดการทดลอง ท้ังนี้การเพิ่มขึ้น

ของคา่ pH ในช่วงดังกล่าวอาจเนื่องมากจากปฏกิิริยาการยอ่ยสลายโปรตนี ท าให้ปล่อย NH3 ออกมาส่งผลให้ระดับ pH 

เพิ่ม แต่เมื่อท าการหมักครบ 30  วัน ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ าท่ีมีการเติมไดเจสเทตทุกสูตรมีระดับ pH ไม่เกิน 4.00 ซึ่งมี 

ค่า pH เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสนิค้าประเภทปัจจัยการผลิตทางการเกษตรท่ีรับรองโดย กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ 
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1.3  การเปลี่ยนแปลงของปรมิาณกรดอนิทรีย์ 

ส าหรับผลการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณกรดด้วยเคร่ืองลิควิดโครมาโทกราฟี่ชนิดสมรรถนะสูง  

(High  Performance Liquid  Chromatography) พบว่าปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ าท่ีมีการผสมไดเจสเทตร้อยละ 60  มีการตรวจพบ 

กรดจ านวน 5 ชนิด ได้แก่กรดมาลิค 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

ดังแสดงในภาพท่ี 1. ซึ่งมีการตรวจพบชนิดกรดมากว่าการทดลองการผลิตน้ าหมักชีวภาพจากน้ าท้ิงกระบวนการผลิตน้ า

มะพร้าวบริสุทธ์ิ  ซึ่งกรดอินทรีย์ท่ีมีการตรวจพบในน้ าหมักชีวภาพท่ีใช้น้ าท้ิงในกระบวนการผลิตน้ ามันมะพร้าวบริสุทธ์ิมี

เพียง 3 ชนิด คือ กรดอะซิติก กรดบิวทีริค และกรดโพรพิโอนิก (ศศิธร กู้สุวรรณวิจิตร และคณะ, 2557) ส าหรับกรด 

แลคติกท่ีตรวจพบ แสดงให้เห็นได้ว่าเกิดจากแลคติกแอซิดแบคทีเรียซึ่งเป็นจุลินทรีย์ท่ีพบในวัตถุดิบจัดอยู่ ในกลุ่ม 

Heterofermentative lactic acid  bacteria ท าหนา้ท่ีเปลี่ยนน้ าตาลเป็นกรดแลคตกิ (Unden G and Zaunmüller T, 2009) 
 

 

      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  การเปลี่ยนแปลงของจ านวนจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทั้งหมด 

จากการศึกษาปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมดและยีสต์ – รา ในน้ าหมักชีวภาพจากน้ ามูลสุกร พบว่า สูตรน้ า

หมักท่ีไม่มีการเติมไดเจสเทต มีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ท่ีมีชีวิตท้ังหมดและจ านวนยีสต์-รา น้อยท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเฉลี่ย 

2.79 x 105 CFU/ml และ 3.20 x 105 CFU/ml ตามล าดับ ส าหรับสูตรท่ีมีการเติมไดเจสเทต ร้อยละ 40 มีการตรวจพบ

จ านวนจุลินทรีย์ท่ีมีชีวิตท้ังหมดและจ านวนยีสต์-รา เฉลี่ยคือ 3.35 x 106และ 7.36 x 105  CFU/ml  ตามล าดับ   

ส่วนสูตรปุ๋ยอนิทรีย์ท่ีมีไดเจสเทตร้อยละ 60 ปริมาณเช้ือจุลนิทรีย์ท่ีมีชวีติท้ังหมดและจ านวนยสีต์-ราปริมาณมากท่ีสุด 

มคี่าเฉลี่ย คือ 1.21 x 107  CFU/ml และ1.52 x 106 CFU/ml  ตามล าดับ (ดังตารางท่ี 1)   
 

Table 1  Total viable  count  and  yeast of  liquid  organic  fertilizer at the  end of the  fermentation. 

Formulation Total viable count 

 (CFU/ml) 

Yeast 

 (CFU/ml) 

1.SBPD 0 % 2.79 x 105 3.20 x 105 

2.SBPD 40 % 3.35 x 106 7.36 x 105 

3.SBPD 60% 1.21 x 107 1.52 x 106 

 

2. การเปลี่ยนแปลงทางเคมี 

2.1  ปริมาณไนโตรเจน  

จากการศึกษาปริมาณไนโตรเจนในน้ าหมัก พบว่าทุกหน่วยการทดลอง มีปริมาณไนโตรเจนเพิ่มขึ้นตลอด

ระยะเวลาการหมัก ซึ่งหน่วยการทดลองควบคุมซึ่งไม่มีการใช้ส่วนผสมน้ าท้ิงจากระบบผลิตแก็สชีวภาพฟาร์มสุกร  

ผลการวิเคราะห์มีปริมาณไนโตรเจนเท่ากับ 2.10±0.00 กรัม/ลิตร และเมื่อสิ้นสุดการหมักมีปริมาณไนโตรเจนเฉลี่ย 

3.220±0.07 กรัม/ลิตร (ดังตารางท่ี 2) และส าหรับหน่วยการทดลองท่ีมีการน้ าทิ้งจากระบบผลิตแก็สชีวภาพมูลสุกร 

ร้อยละ  40 น้ าหมักมีปริมาณไนโตรเจนเท่ากับ เท่ากับ 2.240±0.07 กรัม/ลิตร เมื่อท าการหมักครบ 30 วัน  ส าหรับชุด 

การทดลองปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ าที่มีการผสมไดเจสเทตร้อยละ 60  มีปริมาณไนโตรเจนน้อยท่ีสุด คือ มีปริมาณไนโตรเจน

เร่ิมตน้เฉลี่ย 0.816±0.040  กรัม/ลิตร และวันท่ี 30 ของการหมักมีปริมาณไนโตรเจน 1.656±0.04  กรัม/ลิตร (ดังตารางท่ี 1) 

ท้ังนี้เมื่อพิจารณาชุดการทดลองท่ีไม่มีการผสมไดเจสเทตหรือชุดควบคุม มีปริมาณไนโตรเจนสูงสุดท้ังในช่วงเร่ิมต้นและ

สิ้นสุดการหมักเพราะว่า มีการใช้เศษปลาและเศษผักผลไม้ปริมาณมากที่สุด มีปริมาณไนโตรเจนเพิ่มขึ้น 1.12 กรัม/ลิตร  

ท าให้น้ าหมักมีปริมาณไนโตรเจนสูง ชุดการทดลองท่ีมีการเติมเจสเทตร้อยละ 40 และร้อยละ 60 มีปริมาณไนโตรเจน

เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.397 กรัม/ลิตร และ 0.84 กรัม/ลิตร ตามล าดับ ส าหรับปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ าท่ีมีผสมไดเจสเทตร้อยละ 60 

เป็นชุดการทดลองท่ีมีการใชน้้ าเหลือท้ิงจากระบบผลิตแก็สชีวภาพมูลสุกรมากท่ีสุดและมตี้นทุนค่าใชจ้่ายต่ าท่ีสุด จึงน าชุด 

การทดลองดังกล่าวมาทดลองทดสอบการเจริญของพืชด้วยการฉีดปุ๋ยอนิทรีย์ชนดิน้ าผสมไดเจสเทตทางใบ ตามล าดับ  
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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 30 days 

1.SBPD 0% 2.100±0.00a 3.173±0.040a 3.220±0.07a 

2.SBPD 40 % 1.843±0.040b 2.193±0.040b 2.240±0.07b 

3.SBPD 60% 0.816±0.040c 1.446±0.040c 1.656±0.04c 

  Note : Different letter means there is a significant different at 95% (**) by LSD.          
 

2.2 ผลการวิเคราะห์ธาตุฟอสฟอรัส  

จากการวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ าในวันแรกของการของการหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ า

ชุดควบคุมมปีริมาณฟอสฟอรัสเฉลี่ย 0.83±0.006 มก./ลิตร   ปุ๋ยอนิทรีย์ชนดิน้ าท่ีมีการเตมิน้ าเหลอืท้ิงจากการระบบผลิต

แก็สชีวภาพปริมาณร้อยละ 40 มีปริมาณฟอสฟอรัสเฉลี่ย 0.5980±0.004 มก/ลิตร ปุ๋ยอินทรีย์น้ าท่ีมีการเติมน้ าเหลือท้ิง

จากการระบบผลิตแก็สชีวภาพปริมาณร้อยละ 60  มีปริมาณฟอสฟอรัสเฉลี่ย 0.479±0.005  มก/ลิตร พบว่าจุลินทรีย์

ผสมจากการเติม พด. 1 มีการย่อยสายอินทรียวัตถุในระหว่างการหมัก ส่งผลท าให้มีปริมาณฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นตาม

ระยะเวลาของการหมัก  โดยในวันสุดท้ายของการหมักชุดการทดลองควบคุมมีปริมาณฟอสฟอรัสเฉลี่ย 1.612 มก./ลิตร 

สูตรปุ๋ยอนิทรีย์ชนดิน้ าท่ีมีส่วนผสมของไดเจสเทตร้อยละ 40 มปีริมาณฟอสฟอรัสเท่ากับ 1.148±0.013 มก/ลิตร ซึ่งมคีวาม

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P < 0.05)  ส าหรับสูตรปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ าท่ีมี

ส่วนผสมของไดเจสเทตร้อยละ 60 มีปริมาณฟอสฟอรัสน้อยท่ีสุดมีปริมาณเฉลี่ยเท่ากับ 0.479±0.005 มก./ลิตร  

(ดังตารางท่ี 3) เมื่อพิจารณาการเพิ่มขึ้นของฟอสฟอรัส พบว่า ชุดการทดลองควบคุมซึ่งเป็นสูตรท่ีไม่มีการเติมไดเจสเทต

แต่มีส่วนผสมของเศษปลาและเศษผักมากท่ีสุด มีปริมาณฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นจากเร่ิมต้นเท่ากับ 0.782  มก/ลิตร ชุดการ 

ทดลองปุ๋ยอินทรีย์ท่ีมีการเติมไดเจสเทตร้อยละ 40 มีปริมาณฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้น 0.55 มก/ลิตร และสูตรปุ๋ยอินทรีย์ท่ีมี 

การเติมไดเจสเทตร้อยละ 60 มีปริมาณฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้น 0.287 มก/ลิตร ท้ังนี้ชุดการทดลองท่ีมีการผสมไดเจสเทต 

ร้อยละ 60 มกีารใชเ้ศษผักและเศษปลานอ้ยกวา่จึงมผีลท าให้มีปริมาณฟอสฟอรัสนอ้ยท่ีสุด 
 

Table 2  The  phosphorus content of  liquid organic fertilizer  during  fermenting for  30 days. 

Formulation  Phosphorus content  (mg/L) 

0 day 25  days 30 days 

1.SBPD  0%       0.83±0.006a 1.508±0.022a 1.612±70.00a 

2.SBPD 40 %      0.598±0.004b 1.266±0.01b 1.148±0.013b 

3.SBPD 60% 0.479±0.005a 0.812±0.002a 0.766±0.009c 

Note : Different letter means there is a significant different at 95%  
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2.3 การวิเคราะห์ปริมาณธาตุโพแทสเซียม  

ผลการวิเคราะห์ปริมาณโพแทสเซียมของปุ๋ยอนิทรียช์นิดน้ าที่มีการเติมไดเจสเทต พบว่าปุ๋ยอินทรีย์น้ าที่มี

การเติมไดเจสเทตมีปริมาณโพแทสเซียมเร่ิมต้นในช่วง 2.489 – 4.105 มก./ลิตร โดยสูตรปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ าท่ีไม่มี 

การเติมไดเจสเทต มีปริมาณโพแทสเซียมสูงสุดเท่ากับ 4.105±0.091 มก./ลิตร และสูตรปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ าท่ีเติม 

ไดเจสเทตร้อยละ 60 มีปริมาณไดเจสเทตน้อยท่ีสุดมีปริมาณเท่ากับ 2.489 มก./ลิตร (ดังตารางท่ี 4) จากผลการหมัก

เป็นระยะเวลา 30 วัน สูตรปุ๋ยอินทรีย์น้ าทุกหน่วยการทดลองมีปริมาณโพแทสเซียมจะลดลงเล็กน้อยตามระยะเวลา  

การหมัก โดยสูตรท่ีมีการเติมไดเจสเทตร้อยละ 40 มีปริมาณโพแทสเซี่ยม เฉลี่ยเท่ากับ 3.205±0.09  มก/ลิตร และ

สูตรปุ๋ยอินทรีย์ท่ีมีการเติมไดเจสเทตร้อยละ 60 มีปริมาณโพแทสเซี่ยมเฉลี่ย 2.475±0.020  มก./ลิตร โดยปุ๋ยอินทรีย์

ชนิดน้ าท่ีไม่มีการเติมไดเจสเทตมีปริมาณโพแทสเซียมลดลงมากท่ีสุด คือลดลงเท่ากับ 0.264  มก./ลิตร ส าหรับ 

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ าท่ีมีการเติมไดเจสเทตร้อยละ 60 มีปริมาณโพแทสเซี่ยมลดลงเท่ากับ 0.014 มก./ลิตร ผลิตภัณฑ์ 

ปุ๋ยอนิทรีย์ชนดิน้ าที่ได้จากการทดลอง มปีริมาณโพแทสเซี่ยม นอ้ยกว่าน้ าหมักชวีภาพท่ีผลิตจากการใช้น้ าเหลอืท้ิงจาก

การผลิตน้ ามะพร้าวบริสุทธ์ิ ซึ่งมีปริมาณโพแทสเซี่ยมร้อยละ 3.7 (ศศิธร กู้สุวรรณวจิิตร และคณะ, 2557 )   
 

Table 3 The potassium content of  liquid organic fertilizer  during  fermenting for  30 days. 

Formulation Potassium content (mg/L) 

0 day 25 days 30 days 

1.SBPD 0% 4.105±0.091a 2.547±0.029a 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  ผลการศึกษาเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ าผสมไดเจสเทตร้อยละ 60 ฉีดพ่นทาง 

ใบต้นดาวเรือง  

จากการวัดความสูงต้นดาวเรือง เมื่ออายุ 33 วัน พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยสูตรปุ๋ยอินทรีย์ผสม

ไดเจสเทตร้อยละ 60 ต้นดาวเรืองมีความสูงเท่ากับ 31.00 ซม. และชุดการทดลองควบคุม ต้นดาวเรืองมีความสูง  

29.50 ซม. เมื่อท าการวัดความสูงต้นดาวเรืองเมื่ออายุ 47 วัน ต้นดาวเรืองมีความสูงเท่ากับ 65.40 ซม. ซึ่งต้นดาวเรือง 

มีความสูงท่ีสุด  ส าหรับการฉีดปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ าท่ีผสมไดเจสเทตร้อยละ 40 ต้นดาวเรืองมีความสูงเฉลี่ย  

60.70±6.360  ซม. ท้ังนี้ชุดการทดลองท่ีฉีดปุ๋ยอนิทรีย์ชนดิน้ าผสมไดเจสเทตทางใบแก่ตน้ดาวเรือง มผีลท าให้ต้นดาวเรือง

มคีวามสูงแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญยิ่งทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P < 0.05) จากข้อมูลความสูงของล าต้นท่ี

กล่าวมา จะสังเกตเห็นว่าต้นดาวเรือง จะมแีนวโน้มมคี่าความสูงท่ีเพิ่มขึ้นหลังจากอายุ 33 วัน เนื่องจากได้รับอิทธิพลจาก 

การฉีดปุ๋ยอนิทรีย์ชนดิน้ าท่ีผสมไดเจสเทตร้อยละ 60 ท าให้ต้นดาวเรืองมกีารเจริญเติบโตเร็วมคีวามสูงมากท่ีสุด 

  



 
 

Proceedings  
696 

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 47  days 

control 29.50±2.914ns 41.10±6.523c 48.60±5.254b 

SBPE 0% 30.30±2.908ns 45.00±3.590ab 60.70±3.945a 

SBPE 40 % 29.70±3.860ns 44.30±5.100b 60.70±6.360a 

SBPE 60% 31.00±1.994ns 49.00±3.916a 65.40±5.103a 

 Number is average of 6 replicates, followed by a letter. Different letter means there is a   

  significant different at 95%  
 

2.4.1 ผลการเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ดา้นสีของใบตน้ดาวเรือง 

จากการศึกษา ค่าพารามิเตอร์ด้านสีด้วยเครื่องวัดค่าสี (Mini Scan EZ) ผลการวัดค่าสีของใบดาวเรือง 

ก่อนท าการฉีดปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ ามีค่าพารามิเตอร์สี ดังนี้คือ คือมีค่าความสว่าง (L*) เท่ากับ 32.78  ค่า เป็นสีเขียว (a*) 

เท่ากับ -7.45 และ ค่าความเป็นสีเหลือง (b*) เท่ากับ 13.05  หลังจากฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ าที่ใช้ไดเจสเตทจากระบบ

ผลิตแก็สชีวภาพสุกรด้วยการฉีดพ่นทางใบโดยวัดค่าสีของใบดาวเรืองท่ี อายุ 60 วัน พบว่า ชุดการทดลองท่ีมีการผสม 

ไดเจสเตทสูง มผีลท าให้คา่ความเป็นสีเขียวของใบเพิ่มขึน้ มคีวามแตกตา่งอยา่งมนีัยส าคัญยิ่งทางสถิตท่ีิระดับความเชื่อมั่น

ร้อยละ 95 (P < 0.05) จากการศึกษาพบว่าชุดควบคุมใบของดาวเรือง มีค่าความเป็นสีเขียวน้อยท่ีสุด โดยมีค่าเท่ากับ  

-7.45±0.110 สอดคล้องกับมีค่าความเป็นสีเหลืองมากท่ีสุด ต้นดาวเรืองท่ีฉีดปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ าที่การใช้น้ าทิ้งจากระบบ

ผลิตแก็สชวีภาพมูลสุกรร้อยละ 60 ค่าความเป็นสีเขียว เท่ากับ -9.50±0.200  และค่าเป็นสีเหลอืง 19.33±0.61 ท่ีแสดงถึง

อทิธิพลอนิทรีย์ชนดิน้ าปุ๋ยสามารถส่งเสริมการเจริญและความสมบรูณ์ของตน้และดาวเรืองสอดคล้องกับของความสูงของ

ตน้ดาวเรือง  
 

Table 5  Effects of different  liquid organic fertilizer formulation  on color characteristics of  Merigold leaf.                        

         Treatment L* a* b* 

1.Before Foliar 

Application 

32.78±0.220d -7.45±0.110a 13.05±0.115e 

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 ผลการศกึษาอทิธิพลการใช้ปุ๋ยอนิทร์ชนดิน้ าฉดีพน่ทางใบต่อการเจรญิต้นผักบุ้ง  

จากการศกึษาน้ าหนักของผักบุ้งจีนท่ีมีการฉดีปุ๋ยอนิทรีย์ชนดิน้ าทุก ๆ 3 วัน พบวา่เม่ือท าการเก็บเกี่ยว

ผักบุ้งจีนแล้วท าการชั่งน้ าหนัก มีน้ าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 152.82 กรัม/ต้น มีความสูงเท่ากับ 54.83 ซม. และผักบุ้งท่ีไม่ได้

ฉีดน้ าหมักให้น้ าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 67.14 กรัม/ต้น  มีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 41.43 ซม. ซึ่งสอดคล้องกับการผลการวัด

ความยาวของรากพบว่า ผักบุง้ท่ีมีการให้ปุ๋ยอนิทรีย์ชนดิน้ าทางใบมคีวามยาวรากเฉลี่ยเท่ากับ 12.63 ซม.ส าหรับผักบุ้ง

ท่ีไม่ได้มีการฉีดปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ าทางใบมีความยาวรากเท่ากับ 11.43 ซม. ซึ่งมีค่าความยาวของรากน้อยกว่าเฉลี่ย 

1.20 ซม. ท่ีไม่ได้ฉีดปุ๋ยอนิทรีย์ชนดิน้ าที่ผสมไดเจสเทต   

ผลการศกึษาค่าพารามิเตอร์ดา้นสี ของใบผักบุ้งจีน โดยท าการวัดค่าสีใบเร่ิมต้นก่อนการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ 

การใชน้้ าฉีดใบผักบุ้งฉีดซึ่งเป็นชุดการทดลองควบคุม (control)  ผลการวเิคราะห์คา่สีของใบผักบุ้งจีนเมื่ออายุ 21 วัน พบว่า 

ผักบุ้งท่ีไม่ฉีดปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ าทางใบ  ใบผักบุ้งจีนมีค่าโดยมีค่าความสว่าง (L*) เฉลี่ย 40.74 ค่าความเป็นสีเขียว (a*) 

เฉลี่ยเท่ากับ -9.55 และ ค่าความเป็นสีเหลอืง (b*) เฉลี่ยเท่ากับ 24.33 ตามล าดับ และผักบุ้งจีนท่ีได้ฉดีปุ๋ยอนิทรีย์ชนิดน้ า

ท่ีผสมไดเจสเทตร้อยละ 60 ใบผักบุ้งจีนมีค่าความสว่างเฉลี่ยเท่ากับ 39.08 ค่าความเป็นสีเขียว เฉลี่ยเท่ากับ -9.39 และ 

ค่าความเป็นสีเหลืองเฉลี่ยเท่ากับ 20.63 ตามล าดับ จากข้อมูลค่าสีของความเป็นสีเขียวใบผักบุ้งจีนท่ีเพิ่มขึ้นน้ าหนักของ

ล าตน้ ความสูง และความยาวของราก ท่ีมีคา่มากกวา่ชุดทดลองควบคุม ดังแสดงในภาพท่ี 2 แสดงได้ว่าปุ๋ยอนิทรีย์ชนิดน้ า

ท่ีมีส่วนผสมของน้ าทิ้งจากระบบแก็สชีวภาพฟาร์มสุกรร้อยละ 60 มีผลส่งเสริมการเจริญด้านการเร่งการเจริญเติบโต 

ส่งผลท าให้มตี้นผักบุ้งจีนมีความสูง มีน้ าหนัก ความยาวของรากและมสีีของใบเข้มมากกว่าหน่วยการทดลองท่ีไม่ได้ให้ปุ๋ย

ทางใบท่ีมีส่วนผสมส่วนผสมของน้ าทิ้งจากระบบแก็สชีวภาพฟาร์มสุกร ซึ่งผลดีท าให้เกษตรกรสามารถลดระยะเวลาใน 

การปลูกเก็บเกี่ยวได้รวดเร็วกวา่ท าให้ลดตน้ทุน 
 

 

 

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 

จากศึกษาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ าท่ีมีการใช้ไดเจสเทตเป็นส่วนผสมหลัก ซึ่งเป็นน้ าเหลือท้ิงจากน้ าระบบ

ผลิตแก๊สชีวภาพของบริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จ ากัด อยู่ 150 หมู่ท่ี 1 ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช สามารถ

สรุปผลการทดลองดังนี้  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ าท่ีมีการใช้ไดเจสเตทร้อยละ 60 ท าการหมักด้วยเศษผัก เศษปลา 

กากน้ าตาล ใช้หัวเชื้อ พด.1 ในการหมักเป็นระยะเวลา 1 เดือน ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ ามีปริมาณไนโตรเจนเฉลี่ย 

1.656±0.04 กรัม/ลิตร มีปริมาณฟอสฟอรัส 0.766±0.009 มก/ลิตร มีปริมาณโพแทสเซียม 2.475±0.020 มก/ลิตร  

การให้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ าท่ีมีการผสมไดเจสเทตร้อยละ 60 ด้วยการฉีดพ่นทางใบแก่ดาวเรืองและผักบุ้งจีนในแปลง

ทดลองภาคสนาม มผีลตอ่การเร่งการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งจีนและดาวเรือง จากผลการทดลองสรุปวา่ น้ าทิ้งจาก

ระบบผลิตแก๊สชีวภาพมูลสุกรมีศักยภาพส าหรับใชเ้ป็นส่วนผสมหลักท่ีส าคัญในผลิตปุ๋ยน้ าอินทรีย์ชนดิน้ า ส าหรับการ

ผลิตและการจ าหนา่ยในเชิงพาณิชย์   

ส าหรับการทดลองตอ่ไป ควรมกีารศกึษาการใชป้ริมาณไดเจสเทตในปริมาณท่ีมากกวา่ร้อยละ 80 ในการทดลอง

ผลิตปุ๋ยอนิทรีย์ชนดิน้ า การศกึษาการใชช้นดิของและปริมาณสารลดแรงตงึผิว (surfactant) เพื่อให้ปุ๋ยอนิทรีย์ชนิดน้ าจับผิว

ใบพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงของพืชและการน าสารอาหารสู่ใบพืช ตลอดจนการศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

ชนดิน้ าตอ่การตอบสนองของพชืตัดดอก พชืเศรษฐกิจเชน่ ปาล์ม ผลไม ้หรือพชืชนดิตา่ง ๆ ท่ีมีราคาสูง   
 

กิตติกรรมประกาศ 
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การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติ และความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีต่อการพัฒนาและ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับแกงหยวกพร้อมบริโภคในถุงรีทอร์ทเพาซ์ 

Study of behaviors, attitudes and demands from consumers on development 

of packaging design for banana stalk curry in retort pouch 

พรดรัล จุลกัลป์1* กนกวรรณ พรมจนี1 วรลักษณ์ สุริวงษ์1 และพัชร ีไพโรจน์1  

Phondaran Chunlakan1* Kanokwan Promjeen1 Voraluck Suriwong1 and Patcharee Phairot1 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติและความต้องการของผู้บริโภคต่อการพัฒนาและ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับแกงหยวกพร้อมบริโภคในถุงรีทอร์ทเพาซ์ ซึ่งประกอบด้วยการส ารวจผู้บริโภคโดยใช้การ

สนทนากลุ่มและแบบสอบถาม พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ การทดสอบความชอบ และการยอมรับของผู้บริโภคท่ี

มีต่อผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการให้ใช้ถุงรีทอร์ทเพาซ์ท่ีมีขนาด 12 × 18 เซนติเมตร ติดฉลาก

เต็มพื้นท่ีของถุง โดยวางองค์ประกอบหลักชิดด้านขวาร้อยละ 42.00 ใช้รูปแบบตัวหนังสือกึ่งทางการส าหรับชื่อ

ผลิตภัณฑแ์ละส่วนท่ีแสดงข้อมูลบนฉลากร้อยละ 45.00 และ 56.00 ตามล าดับ ตอ้งการให้โลโก้สื่อถึงชนิดของอาหาร

ร้อยละ 71.00 สีพืน้ของฉลากให้มีสเีขียวร้อยละ 49.00 ผลการคัดเลอืกรูปแบบกราฟิกกับผู้บริโภคจ านวน 30 คน โดย

การสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลพบวา่ ผู้บริโภคเลือกรูปแบบท่ี 2 (พื้นฉลากสีเขียวเข้ม ตัวหนังสือสีขาวเงา/สีด าแบบกึ่ง

ทางการและจัดวางองค์ประกอบท้ังซ้ายและขวา) ร้อยละ 66.67 ผลการทดสอบความชอบและการยอมรับของ

ผู้บริโภคจ านวน 50 คน ด้วยวิธีการให้คะแนนความชอบ 9-point hedonic scale พบว่า ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบ

เฉลี่ยด้านความชอบโดยรวม 7.96 (ชอบปานกลางถึงชอบมาก) และมีค่าคะแนนความชอบเฉลี่ยด้านสี ขนาด และ

รูปแบบตัวหนังสอื ข้อมูลบนฉลาก และการจัดวางองค์ประกอบ คือ 7.58, 7.68, 7.88 และ 7.62 ตามล าดับ 

ค าส าคัญ:  บรรจุภัณฑ์, แกงหยวก, ถุงรทีอร์ทเพาซ์, รูปแบบกราฟกิ  

                                                           
1 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด พิษณุโลก 65000  
1 Faculty of Food and Agricultural Technology, Pibulsongkram Rajabhat University, Phitsanulok Province 65000 
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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  
 

บทน า 

 บรรจุภัณฑ์กลายเป็นสิ่งส าคัญท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคยุคปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

เพราะบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงาม และเหมาะสมนั้นได้กลายเป็นส่วนส าคัญในการเพิ่มยอดขายของสินค้า เนื่องจากบรรจุ

ภัณฑจ์ะท าหน้าท่ีสื่อสารกับผู้บริโภคได้อยา่งตรงจุดและชัดเจนโดยไมจ่ าเป็นตอ้งมพีนักงานขาย [1] องค์ประกอบตา่ง ๆ ท่ี

ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะฉลาก และโลโก้ จึงมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ และการสร้างการจดจ าของผู้บริโภค ดังนั้น

การออกแบบบรรจุภัณฑท่ี์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคจึงมสี่วนในการเพิ่มยอดขาย และการซื้อซ้ า นอกจากนั้น

การเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับอาหาร และกระบวนการแปรรูปจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความ

ปลอดภัย [2] แกงหยวกเป็นแกงโบราณของจังหวัดพิษณุโลก เป็นอาหารคาวประเภทแกงเผ็ด [3] จากผลการส ารวจ

ตลาดและการสัมภาษณ์แม่ค้าพบว่า มีแกงหยวกบรรจุถุงร้อนวางขายอยู่บ้าง ลูกค้าเป็นกลุ่มเดิม ๆ อายุ 25 ปี ขึ้นไป 

แตไ่มค่่อยได้รับความนิยม เนื่องจากการเสื่อมเสียของอาหารประเภทนี้เกิดขึน้ได้งา่ยจากการปนเป้ือนซ้ า [4] จงึปฏิเสธ

ไมไ่ด้ว่าบรรจุภัณฑม์ผีลตอ่อายุการเก็บรักษาอาหาร [5] พบวา่ผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่น (15-24 ปี) ท่ีอาศัยในเมอืงพิษณุโลก 

ร้อยละ 20 รู้จักแกงหยวก ในขณะท่ีกลุ่มท่ีอาศัยต่างอ าเภอจะรู้จักมากกว่าคือร้อยละ 45 และยังพบว่า บรรจุภัณฑ์

อาหารมีส่วนในการตัดสินใจซื้อร้อยละ 88 และการตัดสินใจซื้อจะเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 90 หากบรรจุภัณฑ์อาหาร

สามารถเพิ่มความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการบริโภค เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงมีผลให้สามารถยดื

อายุการเก็บรักษาอาหารประเภทปรุงส าเร็จพร้อมบริโภคได้นานมากขึ้น [6] กระบวนการฆา่เช้ือดว้ยความร้อนสูงโดยใช้

บรรจุภัณฑ์คือ ถุงรีทอร์ทเพาซ์ จึงเป็นท่ีนิยม เนื่องจากท าให้สามารถทนอุณหภูมิสู งในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์จึงท าให้

ผู้บริโภคมั่นใจด้านความปลอดภัย [1] นอกจากนั้นอาหารท่ีบรรจุในรีทอร์ตเพาท์จะมนี้ าหนักเบา ขนสง่ได้งา่ย ประหยัด

ค่าขนสง่ และประหยดัพื้นท่ีเก็บรักษา มคีวามแข็งแรง ไมแ่ตกหักง่าย มรูีปร่างแบน มพีื้นท่ีผิวต่อปริมาตรมากกวา่ท าให้

มีพื้นท่ีถ่ายเทความร้อนได้มาก ความร้อนแทรกผ่านได้ดีกว่า ใช้เวลาในการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนน้อยกว่า ประหยัด



 
 

Proceedings  
702 

พลังงาน และช่วยท าให้รักษาคุณภาพอาหารด้านต่าง ๆ เช่น สี กลิ่นรส และเนื้อสัมผัสของอาหารได้ดี ถุงรีทอร์ทเพาท์

มีหลายรูปแบบ คือ ถุงธรรมดาซีลสามด้าน ซีลสี่ด้าน ถุงแบบตั้ง ถุงแบบแทงจีบ สามารถพิมพ์สี ติดภาพถ่าย และให้

ข้อมูลท่ีสวยงาม ลงบนพื้นผิวได้ จึงสามารถสร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าได้อย่างดี [7] ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับแกงหยวกพร้อมบริโภคในถุงรีทอร์ทเพาซ์เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม

และยกระดับอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดพษิณุโลกให้เป็นท่ีรู้จักอยา่งกวา้งขวางและสามารถตอ่ยอดในเชิงพาณิชย ์โดยใช้

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑอ์ย่างมลี าดับขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑท่ี์ตรงตามความตอ้งการของผู้บริโภคในท่ีสุด 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การด าเนนิการวิจัย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1.  การสนทนากลุ่ม  

 ท าการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) เพื่อหาแนวคิดในการออกแบบรูปแบบกราฟิก โดยใช้กลุ่ม

ตัวอย่างคือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ชั้นปีท่ี 1 ถึง 4 รวม 4 กลุ่ม ๆ ละ 6-8 คน 

และใชเ้วลาในการสนทนากลุ่มละ 30-60 นาที ในเดอืนกันยายน 2558 

 2.  การพัฒนาแบบทดสอบ  

 น าผลจากข้อ 1 มาพัฒนาแบบสอบถาม (questionnaire) โดยแบบสอบถามจะประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน คือ 

ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม ทัศนคติ และความตอ้งการ และข้อมูลเกี่ยวกับการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับแกงหยวกพร้อมบริโภคในถุงรีทอร์ทเพาซ์ และใช้ทดสอบกับกลุ่มผู้บริโภคตัวอย่างคือ 

ผู้บริโภคท่ัวไปท่ีอาศัยในอ าเภอเมอืง จังหวัดพษิณุโลก จ านวน 100 คน ในเดอืนตุลาคม 2558 

 3.  การออกแบบรูปแบบกราฟิก  

 น าข้อมูลจากข้อ 1 และข้อ 2 มาออกแบบรูปแบบกราฟิก จ านวน 3 รูปแบบ พมิพรู์ปแบบกราฟกิลงบนกระดาษ

สติ๊กเกอร์แล้วน าไปติดบนถุงรีทอร์ทเพาซ์ แลว้น าไปทดสอบกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายโดยใชแ้บบสอบถามร่วมกับการ

สัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล น าผลท่ีได้มาวิเคราะห์และแปรผลเป็นความถี่และร้อยละ เพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียง 1 

รูปแบบ ระหว่างเดอืนตุลาคม-เดอืนพฤศจิกายน 2558 

 4.  การพมิพรู์ปแบบกราฟิก  

 พมิพรู์ปแบบกราฟิก (โลโก้และฉลาก) ท่ีคัดเลอืกและปรับแก้ไขจากข้อท่ี 3 ลงบนกระดาษสตกิเกอร์ น ามาติดบน

ถุงรีทอร์ทเพาซ์ และขึ้นรูปเสมือนบรรจุภัณฑ์จริงท่ีวางจ าหน่าย น าไปทดสอบความชอบและการยอมรับกับผู้บริโภค

เป้าหมาย จ านวน 50 คน โดยใช้วิธีการให้คะแนนความชอบ 9-points hedonic scale (1=ไม่ชอบมากท่ีสุด และ 9=ชอบ

มากที่สุด) ระหวา่งเดอืนพฤศจิกายน-เดอืนธันวาคม 2558 
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ผลการศึกษา 

 1.  การสนทนากลุ่ม 

  ผลจากการสนทนากลุ่มพบวา่ กลุ่มตัวอยา่งท้ัง 4 กลุ่ม รู้จักและเคยบริโภคอาหารพร้อมบริโภค โดยพบมี

วางจ าหน่ายในร้านสะดวกซื้อ ราคาไม่แพง และสะดวกในการบริโภค กลุ่มเป้าหมายท้ัง 4 กลุ่ม รู้จักแกงหยวกแต่ไม่

ทราบว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก และไม่ได้บริโภคเป็นประจ า และต้องการให้บรรจุในบรรจุภัณฑ์

ประเภทถ้วยหรือถาดพร้อมฝาปิด กระป๋อง และถุงรีทอร์ทเพาซ์  ท่ีมีความกว้าง 12 และความยาว 18 เซนติเมตร 

ส าหรับบริโภคคร้ังเดียวหรือคนเดียว ต้องการให้มีรูปภาพของแกงหยวกอยู่บนฉลากเพื่อบ่งบอกชนิดของผลิตภัณฑ์ 

สร้างจุดเด่น และมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ฉลากต้องแสดงข้อมูลส าคัญได้แก่ วันเดือนปีผลิต/หมดอายุ ส่วนประกอบ 

คุณค่าทางโภชนาการ เครื่องหมายความปลอดภัย เชน่ อย. ค าแนะน าการใช/้เก็บรักษา ปริมาณสุทธิ และราคา โดยใช้

แบบตัวหนังสือแบบกึ่งทางการเพื่อสามารถอ่านได้ง่าย และสบายตา ต้องการสีพื้นหลังของฉลากเป็นสีเขียวหรือสีส้ม

ซึ่งจะบ่งบอกถึงประเภทของอาหาร และต้องการให้พมิพฉ์ลากเป็นช้ินเดียวและตดิฉลากเต็มพื้นท่ีของถุง 

 2.  การพัฒนาแบบทดสอบ 

  ผลการท าแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 100 คน ในสว่นท่ี 1 คือ ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 62.00 อายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.00 อาชีพนักเรียน/

นิสิตนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 52.00 การศึกษาระดับปริญญาตรีสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.00 และมีสมาชิกใน

ครอบครัวจ านวน 3 คนสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.00  

 ผลการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคในส่วนท่ี 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างซื้ออาหาร

ส าเร็จรูปพร้อมบริโภคในราคา 20-25 บาท สูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.00 มีความถี่ในการบริโภค 2-3 คร้ัง/เดือน  

สูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.00 โดยจะซื้อจ านวน 1 ชิ้น (น้ าหนัก 105 กรัม) ต่อคร้ังสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.00  

ซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านสะดวกซื้อ 7-11 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.00 และเห็นด้วยหากบรรจุภัณฑ์จะท าหน้าท่ีเป็น

ผู้ขายในตัว คิดเป็นร้อยละ 92.00  

 ผลการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับแกงหยวกพร้อมบริโภคในถุงรีทอร์ทเพาซ์  

(ส่วนท่ี 3) ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ รูปแบบตัวหนังสือชื่อผลิตภัณฑ์ ตัวหนังสือแสดงข้อมูล ท่ีแสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์  

การสื่อถึงของโลโก้ สีพื้นฉลาก แสดงผลดังตารางท่ี 1 นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 91.00 สนใจหากมีแกงหยวก

พร้อมบริโภคในถุงรีทอร์ทเพาซ์ จะซื้อแกงหยวกพร้อมบริโภคในถุงรีทอร์ทเพาซ์ คิดเป็นร้อยละ 90.00 และอยากให้มี

ราคา 30.00 บาท (น้ าหนัก 105 กรัม) ต่อชิ้นสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 31.00 
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ตารางที่ 1 พฤตกิรรมและความตอ้งการตอ่บรรจุภัณฑแ์กงหยวกพร้อมบริโภคในถุงรีทอร์ทเพาซ์  
 

ปัจจัย ความถี ่ ร้อยละ 

รูปแบบตัวหนังสอืส าหรับชื่อผลิตภัณฑ์   

     ทางการ 31 31 

     กึ่งทางการ 45 45 

     ไทยประดิษฐ ์ 15 15 

     สนุกสนาน 9 9 

รูปแบบตัวหนังสอืแสดงข้อมูลบนฉลาก   

     ทางการ 23 23 

     กึ่งทางการ 56 56 

     ไทยประดิษฐ ์ 21 21 

รูปแบบโลโก้   

     สื่อถึงแหลง่ผลิต 19 19 

     ความเป็นอาหาร  71 71 

     ความสนกุ 10 10 

สีพืน้ของฉลาก    

     เขียว 49 49 

     ส้ม 26 26 

     ขาว 25 25 
 

 3.  การออกแบบรูปแบบกราฟกิ 

 ผลการออกแบบรูปแบบกราฟิก (โลโก้และฉลาก) จากผลการสนทนากลุ่มและการท าแบบสอบถามผู้วิจัยน า

ข้อมูลท่ีได้ไปใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบรูปแบบกราฟิก 3 แบบ โดยมรีายละเอยีดแสดงดังตารางท่ี 2 และภาพท่ี 1-3 
 

ตารางที่ 2 ผลของการออกแบบกราฟกิ รายละเอยีดรูปแบบกราฟกิจากการสนทนากลุ่มและตอบแบบสอบถาม 
 

รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 

พื้นฉลากสีสม้อ่อน ขอบข้างสขีาว พื้นฉลากสีเขียวเข้ม พื้นฉลากสีน้ าตาลเข้ม 

ไมม่ภีาพพืน้หลัง มภีาพพืน้หลัง มภีาพพืน้หลัง 

ชื่อผลิตภัณฑเ์ป็นตัวหนังสอืสขีาวเงาสี

น้ าตาลเข้ม 

ชื่อผลิตภัณฑเ์ป็นตัวหนังสอืสขีาวเงา

สีด า 

ชื่อผลิตภัณฑเ์ป็นตัวหนังสอืสขีาว

ขอบสีเหลอืง 

ชื่อผลิตภณัฑ์แบบกึ่งทางการ  ผสมตัว

ประดิษฐ์ 

ชื่อผลิตภัณฑแ์บบกึ่งทางการผสมตัว

ประดิษฐ์ 

ชื่อผลิตภัณฑแ์บบกึ่งทางการผสม

ตัวประดิษฐ์ 

จัดวางองค์ประกอบตรงกลาง จัดวางองค์ประกอบท้ังซ้าย  และ

ขวา 

จัดวางองค์ประกอบชิดขวา 
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ภาพที่ 1 รูปแบบกราฟกิ (โลโกแ้ละฉลาก) แบบท่ี 1  

 

 
ภาพที่ 2 รูปแบบกราฟกิ (โลโกแ้ละฉลาก) แบบท่ี 2  

 

 
ภาพที่ 3 รูปแบบกราฟกิ (โลโกแ้ละฉลาก) แบบท่ี 3  
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 ผลการเลือกรูปแบบกราฟิก (โลโก้และฉลาก) จากกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย จ านวน 30 คน โดยการใช้

แบบสอบถาม และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายและหญิงในจ านวนท่ีเท่ากัน คือ คิดเป็น

ร้อยละ 50.00 ส่วนใหญ่มอีายุ 19-21 ปี คิดเป็นร้อยละ 65.00 รองลงมาคือ อายุนอ้ยกว่า 18 ปี และอายุ 22-24 ปี คิด

เป็นร้อยละ 20.00 และ 15.00 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกรูปแบบโลโก้และฉลากแบบท่ี 2 คิดเป็น 

ร้อยละ 66.67 รองลงมา คือ แบบท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 23.33 และแบบท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 10 .00 โดยได้เสนอแนะ

แนวทางในการปรับปรุง/แก้ไข รูปแบบฉลากด้วยการปรับให้ตัวหนังสอืในสว่นท่ีแสดงข้อมูลชัดเจนมากขึ้น  

 4.  การพมิพรู์ปแบบกราฟกิ 

  ผลการทดสอบความชอบและการยอมรับของผู้บริโภคต่อรูปแบบกราฟิก (โลโก้และฉลาก) ส าหรับแกง

หยวกพร้อมบริโภคในถุงรีทอร์ทเพาซ์ รูปแบบกราฟิกแบบท่ี 2 ท่ีปรับแก้ตามค าแนะน าแล้ว แสดงดังภาพท่ี 4 โดยใช้

วิธีการให้คะแนนความชอบ 9-points hedonic scale (1=ไม่ชอบมากท่ีสุด และ 9=ชอบมากท่ีสุด)  กับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 50 คน พบว่าผู้บริโภคให้คะแนนเฉลี่ยด้านความชอบโดยรวม 7.96  

(ชอบปานกลางถึงชอบมาก) ส าหรับด้านอื่น ๆ ได้แก่ ข้อมูลบนฉลาก ขนาดและรูปแบบตัวหนังสือ การจัดวาง

องคป์ระกอบ และการใช้สี กลุ่มตัวอยา่งให้คะแนนความชอบเฉลี่ย 7.88, 7.68, 7.62 และ 7.58 ตามล าดับ  
 

 

ภาพที่ 4 รูปแบบกราฟกิ (โลโกแ้ละฉลาก) ที่แกไ้ขเสร็จสมบูรณ์ 

วิจารณ์และสรุปผล 

 การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการสร้างและคัดเลือก

แนวความคิด การทดสอบแนวความคิด การพัฒนาและออกแบบ การทดสอบความชอบ และการยอมรับของผู้บริโภค 

จะเป็นผลให้แนวความคิดท่ีได้สามารถน าไปใชเ้พื่อการพัฒนาและออกแบบกราฟิกส าหรับแกงหยวกพร้อมบริโภคในถุง

รีทอร์ทเพาซ์ได้ตรงกับความต้องการอย่างมาก โดยผลการวิจัยแสดงให้เห็นอยา่งชัดเจนว่าคะแนนความชอบเฉลี่ยของ

กลุ่มตัวอยา่งในทุก ๆ ด้านคอ่นข้างสูงนัน้ คือ ความชอบโดยรวม ข้อมูลบนฉลาก ขนาด และรูปแบบตัวหนังสือ การจัด

วางองค์ประกอบ และการใช้สี ได้คะแนนความชอบเฉลี่ย 7.96, 7.88, 7.68, 7.62 และ 7.58 ตามล าดับ โดยคะแนน

อยู่ในช่วงชอบปานกลางถึงชอบมาก ดังนั้นรูปแบบกราฟิกท่ีปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ส าหรับแกงหยวกพร้อมบริโภคใน 

ถุงรทีอร์ทเพาซ์จะสามารถสร้างมูลคา่เพ่ิมและยกระดับอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดพษิณุโลกให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง

และสามารถตอ่ยอดในเชงิพาณิชยไ์ด้เป็นอยา่งดี 
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บทคัดย่อ 
เอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ เ ป็นพอลิ เมอร์ชีวภาพท่ีสร้างจากจุลินทรีย์ ซึ่ งน ามาใช้ประโยชน์ในด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพได้  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมวีัตถุประสงค์เพื่อคัดเลอืกและศึกษาสมบัติของเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ท่ีผลิต

โดยแบคทเีรียท่ีคัดแยกจากสิ่งแวดล้อมทางทะเลในจังหวัดจันทบุรี จากแบคทเีรียจ านวน 34 ไอโซเลท  มี 26 ไอโซเลท 

ท่ีสามารถผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ได้ในช่วง 6-76 เปอร์เซ็นต์ จากการทดสอบด้วยวิธี Modified Alcian Blue  โดย

เชื้อ EPS 8/1 มีโคโลนีเป็นเมือกเยิ้มและผลิตสารได้สูงสุด จึงน าเชื้อนี้มาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญและการ

ผลิตพอลิแซ็กคาไรด์ โดยการเพาะเลีย้งในอาหารเหลว Yeast Peptone Medium  พบวา่เช้ือมีการเจรญิสูงสุด (OD660 = 

0.38) ในชั่วโมงท่ี 48 และสามารถผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ได้สูงสุด (75 เปอร์เซ็นต์) ในชั่วโมงท่ี 144  จึงใช้สภาวะ

การผลิตดังกลา่วส าหรับการทดสอบในขัน้ต่อไป ซึ่งพบวา่เอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ท่ีผลิตจากเช้ือ EPS 8/1 แสดงผลที่ดีใน

การดูดซับสีย้อมกก  โดยดูดซับสีแดงได้มากท่ีสุด (75 เปอร์เซ็นต์) ในด้านของปริมาณการสร้างพอลิแซ็กคาไรด์  

สายพันธ์ุ EPS 8/1 ผลิตสารพอลิเมอร์ได้เท่ากับ 0.94 กรัม/ลิตร ซึ่งไม่ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทดสอบคือ  

Escherichia coli ATCC 25923 และ Staphylococcus aureus  ATCC 25922 จึงสามารถน าพอลิแซ็กคาไรด์ท่ีผลิตจาก

เชื้อ EPS 8/1 มาใชเ้ป็นวัสดุดูดซับสีท่ีไม่เป็นพิษและปลอดภัยตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

ค าส าคัญ: เอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์, แบคทเีรียทะเล, จันทบุรี, การประยุกตใ์ชท้างเทคโนโลยชีวีภาพ 
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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 
 

บทน า 

มหาสมุทรมีเนื้อท่ีประมาณร้อยละ 70 ของพื้นผิวโลก จัดเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนพื้นโลก  

จึงมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อภูมิอากาศของโลก ระบบนิเวศทะเลมีความหลากหลายทางกายภาพและชีวภาพสูงมาก 

เนื่องมาจากปัจจัยทางกายภาพท่ีแตกต่างกัน เช่น อุณหภูมิ ความดัน แสงสว่าง ค่าความเป็นกรด- ด่าง รวมท้ังยังมี

สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ในปริมาณมาก ท าให้มีแบคทีเรียหลากหลายชนิดซึ่งเป็นแหล่งของสารมัธยันตร์ชนิด 

ทุติยภูมิ (secondary metabolites) ท่ีมีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา อาจท าให้เกิดการค้นพบยาชนิดใหม่ท่ีมีฤทธ์ิในการยับยั้ง

ไวรัส แบคทีเรีย และมะเร็ง (Jha and Xu, 2004) เนื่องจากสิ่งมชีวีติท่ีอยูใ่นระบบนเิวศทะเล เชน่ ฟองน้ าและปะการังมัก

มีการผลิตสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพออกมา  จัดเป็นกลไกการป้องกันตัวของสิ่งมีชีวิตท่ีอยู่ร่วมกันและท าให้เกิดการ

คัดเลือกตามธรรมชาติ จุลินทรีย์ท่ัวไปในสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่าง ๆ มักจะอยู่รวมตัวกันอยู่ในรูปของ  

ไบโอฟิลม์ (biofilm)  (Poli et al., 2010) ซึ่งการสร้างไบโอฟิลม์นับเป็นขัน้ตอนส าคัญที่แบคทเีรียใช้ในการปรับตัวให้เข้า

กับสิ่งแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ไบโอฟิล์มเป็นกลุ่มแบคทีเรีย (bacterial consortia) ท่ีอยู่ร่วมกันโดย

การฝังตัวอยู่ภายใต้พอลิเมอร์ชีวภาพ (Sutherland, 1990)  โดยไบโอฟิล์มเมทริกซ์ประกอบด้วยน้ ามากกว่า 97 

เปอร์เซ็นต์ เซลล์จุลินทรีย์ พอลิเมอร์ เชน่ เอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ สารมัธยันตร์ชนดิตา่ง ๆ ผลิตภัณฑท่ี์ได้จากการย่อย

ของเซลล์ รวมถึงสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ (Burmølle et al., 2014) โดยท่ัวไปไบโอฟิล์มของแบคทีเรียมีโครงสร้างท่ี

ประกอบด้วยพอลิแซ็กคาไรด์ 40-95 เปอร์เซ็นต์  โปรตีน 1-60 เปอร์เซ็นต์ กรดนิวคลีอิก 1-10 เปอร์เซ็นต์ และไขมัน 

1-40 เปอร์เซ็นต์ (Flemming and Wingender, 2001) ไบโอฟิล์มมีหน้าที่พื้นฐานท่ีส าคัญตอ่การอยู่รอดของจุลินทรีย์

ในสิ่งแวดล้อม เช่น การยึดเกาะบนพื้นผิว การรวมกลุ่มของเซลล์ การป้องกันเซลล์ การเพิ่มความต้านทานต่อระบบ

ภูมิคุ้มกันของโฮสต์และต่อสารต้านจุลชีพ รวมถึงการเพิ่มประโยชน์ในการเก็บกักสารอาหาร จึงจัดว่าไบโอฟิล์มของ

จุลินทรีย์เป็นพื้นฐานท่ีส าคัญในการหมุนเวยีนพลังงานในระบบนเิวศ และเป็นรูปแบบการเจริญท่ีท าให้จุลินทรีย์อยู่รอด

ได้ในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม  (Donato et al., 2016) 
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โดยท่ัวไปแบคทีเรียทะเลมีการสร้างเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ (EPS) ซึ่งเป็นแหล่งของสารอินทรีย์ละลายน้ า 

ท่ีส าคัญในระบบนิเวศทะเล  (Zhang et al., 2015)  เอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์มีโครงสร้างเป็นพอลิเมอร์น้ าหนักโมเลกุลสูง 

ท่ีประกอบด้วยหน่วยย่อยท่ีซ้ ากันของน้ าตาลเพนโตส (pentoses) เฮกโซส (hexoses) และกรดอะมิโน เชื่อมโยงด้วยพันธะ

ชนิดต่าง ๆ ซึ่งท าให้เกิดโครงสร้างท่ีหลากหลายต้ังแต่โครงสร้างท่ีมีค่าการคงรูปสูง (stiff backbones) จนถึงโครงสร้าง 

ท่ียืดหยุ่นได้ดี นอกจากนี้อาจพบสารอนินทรีย์ เช่น ฟอสเฟต หรือนานครั้งอาจพบซัลเฟตอยู่ในโครงสร้างของพอลิแซ็ก 

คาไรด์อีกด้วย (Donato et al., 2016) บทบาทในเชิงสรีรวิทยาของเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ท่ีสร้างจากแบคทีเรียทะเลขึ้นอยู่

กับความหลากหลายทางชีวภาพของท้องทะเล มีรายงานถึงแบคทีเรียทะเลชนิดต่าง ๆ ที่สามารถผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคา

ไรด์ ได้  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) 

พอลิเมอร์ชีวภาพท่ีผลิตจากแบคทีเรียทะเลชนิดต่าง ๆ  มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับชนิดของน้ าตาลท่ีเป็นองค์ประกอบ  

ท าให้พอลิเมอร์ท่ีได้มีคุณสมบัตแิตกตา่งกันและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในทางเทคโนโลยชีีวภาพได้อยา่งกว้างขวาง 

เอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ท่ีผลิตจากแบคทีเรียทะเลมีศักยภาพสูงในการน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  เช่น 

ทางด้านการแพทย์ ส าหรับเป็นแหล่งของยาต้านมะเร็ง เภสัชภัณฑ์ วิศวกรรมเนื ้อเยื ่อ (tissue engineering)

อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง อุตสาหกรรมอาหาร โดยใช้เป็นสารเติมแต่งหรือพรีไบโอติก (prebiotics) (Donato et 

al., 2016) ด้านอุตสาหกรรมยาได้มีการน าเอาพอลิแซ็กคาไรด์มาใช้เป็นสารป้องกันมะเร็ง  ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค 

ช่วยในการเพิ ่มภูมิคุ ้มกันให้กับร่างกาย (Vishal et al., 2000) นอกจากนี้พอลิเมอร์ชีวภาพชนิดดังกล่าวยังมี

คุณสมบัติในการเร่งการสมานแผล (Bohn and Bemiller, 1995) มีรายงานว่าพอลิแซ็กคาไรด์ที่ผลิตจาก  Vibrio 

diabolicus HE800 ถูกผลิตขายทางการค้าในชื่อ Hyalurifit ท าให้เกิดการงอกใหม่ของกระดูกและมีผลท าให้แผลท่ี

ผิวหนังหายได้(regeneration) นอกจากนี้พอลิแซ็กคาไรด์จาก Alteromonas infernus GY785 สามารถเพิ่มคุณสมบัติ

เชิงกลของไฮโดรเจลที่มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นเซลลูโลส  (cellulose-based hydrogels) ที่ใช้ส าหรับวิศวกรรม

เนื้อเยื่อกระดูกอ่อน (Laurienzo, 2010) ในอุตสาหกรรมอาหารมีการใช้พอลิแซ็กคาไรด์ช่วยปรับปรุงหรือเพิ่มเนื้อ

สัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหารให้มีความเข้มข้นมากขึ้นหรือไม่ให้มีการไหลเยิ้ม และใช้ในผลิตภัณฑ์นม เครื่องดื่ม 

ลูกกวาด ซอส น้ าผลไม้ และ อาหารสัตว์ (Gandhi et al., 1997) นอกจากนี้มีรายงานว่าเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ท่ี

ผลิตจาก Pseudomonas sp. ID1 แบคทีเรียทะเลที่คัดแยกจากแอนทาร์กติกา  (Antarctica) มีสมบัติในการอิมัลซิ

ไฟด์น้ ามันจากอาหารและเครื่องส าอาง และยังสามารถป้องกันการเกิดผลึกน้ าแข็ง  (cryoprotective) ให้กับเซลล์

แบคทีเรีย จึงสามารถน าพอลิเมอร์ชีวภาพที่ผลิตจากแบคทีเรียสายพันธุ์นี้ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 

เภสัชกรรมและเคร่ืองส าอางได้  (Carrión et al., ,2015)  



 
 

Proceedings  
711 

ทางด้านสิ่งแวดล้อมมีการใช้พอลิแซ็กคาไรด์จากแบคทีเรียทะเลในกระบวนการบ าบัดทางชีวภาพ 

(bioremediation) เช่น การผสานน้ ากับน้ ามัน (emulsifiers) ในกรณีท่ีเกิดมลพิษน้ ามัน หรือใช้เป็นคีเลเตอร์ (chelators) 

ส าหรับการก าจัดโลหะหนักที่เป็นพิษ มีรายงานการใช ้Paracoccus zeaxanthinifaciens subsp. payriae ส าหรับผลิตสาร

พอลิเมอร์ชีวภาพท่ีสามารถดูดซับ Cu (II) และ Ag (I) ได้สูงถึง 400 mg Cu/g EPS และ 256 mg Ag/g EPS (Deschatre 

et al., 2013) ได้มีงานวิจัยท่ีศึกษาการใช้พอลิแซ็กคาไรด์ จาก Bacillus subtilis ในการดูดซับสีแดง (Procion Red) 

(Binupriya  et al., 2010)  ส าหรับจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตกรรมจากเสื่อกกท่ีมชีื่อเสียงในระดับประเทศ 

โดยปกติกลุ่มเกษตรกรทอเสื่อกกในจังหวัดจันทบุรีนิยมใช้สีรีแอกทีฟสีหลัก ได้แก่ แดง เขียว น้ าเงิน เหลือง และสีท่ีได้

จากกการผสมแม่สีหลักชนิดต่าง ๆ ปกติสีแรกอีฟมีคุณสมบัติท่ีสามารถละลายน้ าและย้อมติดเส้นใยเซลลูโลสของกก

ได้ดี ให้สีสดใสและคงทน แต่ในขั้นตอนการย้อมมักมีการปล่อยน้ าย้อมสีหรือน้ าท่ีผ่านการแช่กกท่ีมีลักษณะเป็นสี

น้ าตาลคล้ าเนื่องจากการผสมของสีย้อมความเข้มข้นสูงหลายชนิดลงสู่สิ่งแวดล้อมโดยตรง จึงอาจท าให้เกิดผลกระทบ

ในด้านต่าง ๆ ท้ังต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ (จิรภัทร จันทมาลี และคณะ, 2558) ซึ่งนิตยา เลี้ยงถนอม 

และจิรภัทร จันทมาลี (2556) ได้รายงานการคัดแยก Serratia sp. A1 ท่ีสามารถสรา้ง EPS ได้ปริมาณสูง (82.4%) จาก

แหล่งปนเป้ือนสีย้อมกกในพื้นท่ีจังหวัดจันทบุรี โดยแบคทีเรียสายพันธ์ุนี้ท าให้เกิดการลดลงของความเข้มสีย้อมกก

หลายชนิด ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีผสม และน้ าเสียจริง ซึ่งผู้วิจัยคาดว่าพอลิแซ็กคาไรด์ท่ีเชื้อสร้างขึ้นอาจช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการก าจัดสีย้อม  โดยอาศัยสมบัติในการดูดซับสีของพอลิแซ็กคาไรด์ท่ีแบคทีเรียย่อยสีสร้างขึ้น จาก

ข้อมูลท้ังหมดท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ท่ีผลิตจากแบคทีเรียทะเลเป็นแหล่งของพอลิเมอร์ชีวภาพท่ี

นา่สนใจเป็นอยา่งยิ่ง ประกอบกับยังไม่มีรายงานการคัดแยกแบคทีเรียท่ีสร้างพอลิแซ็กคาไรด์จากสิ่งแวดล้อมทางทะเล

ในจังหวัดจันทบุรีซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการคัดเลือกและศึกษา

ลักษณะสมบัตขิองเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ท่ีผลิตจากแบคทเีรียทะเล เพื่อการน าไปประยุกตใ์ชต้อ่ไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียทะเลที่ผลิต EPS ได้ในปริมาณสูง 

   ในงานวิจัยนี้ใช้แบคทีเรียทะเลจ านวน 34 ไอโซเลท ท่ีเก็บไว้ในคลังเก็บเชื้อ (stock culture) ของภาควิชา

ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ซึ่งคัดแยกได้จากตัวอย่างจากระบบนิเวศ

ทะเลในอ าเภอท่าใหม่ และอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ ทรายทะเล น้ าทะเล ใบไม้ หิน กระดองสัตว์ทะเล 

และตัวอยา่งอื่น ๆ ซึ่งมลีักษณะเป็นเมอืก  น าเชื้อท้ังหมดมาทดสอบการสร้างเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ตามรายงานอา้งอิง 

(Obuekwe and Al-Muttawa, 2011) โดยเพาะ เลี้ ยงบนอาหาร  Marine agar บ่ม เชื้ อ ท่ีอุณหภูมิห้อง  เ ป็น เวลา  

24 - 48 ชั่วโมง และน าโคโลนีเดี่ยวของแต่ละสายพันธ์ุมาเตรียมหัวเชื้อโดยเทียบความขุ่นให้ได้เท่ากับ McFarland 

standard เบอร์ 0.5 (มีเชื้อประมาณ 108 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 าตร  

3 มิลลิลิตร บรรจุทรายทะเล 2 กรัม (ท า 3 ซ้ า ต่อเชื้อ 1 สายพันธ์ุ) บ่มหลอดทดลองท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา  4 วัน ท่ี

ความเร็วรอบ 200 รอบ/นาที จากนั้นเติมสีย้อมเมทิลีนบลู ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ลงในหลอดทดลองแต่ละหลอดต้ัง

ไว้ 5 นาที น าไปตกตะกอนโดยการป่ันเหวี่ยง 10,000 รอบตอ่นาท ีเป็นเวลา 15 นาที น าส่วนใสไปวัดค่าการดูดกลืนแสง

ท่ี 660 นาโนเมตร ค านวณเปอร์เซ็นต์การผลิตพอลิแซ็กคาไรด์  และคัดเลอืกแบคทเีรียทะเลสายพันธ์ุท่ีผลิตได้ปริมาณ

สูงเพื่อน าไปใช้ศกึษาในขั้นตอนต่อไป วิธีค านวณเปอร์เซ็นต์การผลิต EPS ของแบคทีเรียแต่ละสายพันธ์ุท าโดยเทียบค่า

การดูดกลนืแสงกับชุดควบคุมท่ีไม่เตมิเชื้อ และค านวณเปอร์เซ็นต์การผลิต EPS จากสูตร  
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[ ( ODชุดควบคุม – ODชุดทดลอง ) / ODชุดควบคุม ] x 100 
 

การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียทะเลสายพันธุ์ที่ผลิต EPS ได้ปริมาณสูง 

ศกึษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของโคโลน ีและสัณฐานวทิยาของเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ท่ีก าลังขยาย 

1,000 เท่า โดยน าเชื้อสายพันธ์ุท่ีมีการผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ได้ในปริมาณสูง มาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวทิยา

ของโคโลน ีโดยการตรวจสอบลักษณะต่าง ๆ ท่ีมองเห็นดว้ยตาเปล่า เชน่ ความนูนของโคโลน ีขอบของโคโลน ีความมัน

วาวของโคโลนี สีของโคโลนี และการศึกษาสัณฐานวิทยาของเซลล์โดยดูลักษณะของการติดสีแกรม ขนาดของเซลล์ 

และการเรียงตัว 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญและการผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ของแบคทีเรียทะเล

สายพันธุ์ที่ผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ได้ปริมาณสูง 

น าแบคทเีรียสายพันธ์ุท่ีมีการผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ได้ในปริมาณสูงมาเพาะเลีย้งบน Marine agar บ่มท่ี

อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 - 48 ชั่วโมง น าโคโลนีเดี่ยวไปเลี้ยงในอาหารเหลว Yeast Peptone (ลดาวัลย์ ช่วยชาติ, 

2553) ปริมาตร 5 มิลลิลิตร น าไปบ่มบนเคร่ืองเขย่าความเร็วรอบ 200 รอบ/นาที เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน า

สารละลายท่ีมีเซลล์ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร เติมหัวเชื้อลงในขวดรูปชมพูบ่รรจุอาหาร

เหลว Yeast Peptone (สูตร กรัม/ลิตร: peptone 5, yeast extract 3, sucrose 20) ปริมาตร 350 มิลลิลิตร (ความเข้มข้น

สุดท้ายของเซลล์ในอาหารทดสอบเป็น OD660 เท่ากับ 0.1) บ่มท่ีอุณหภมูหิ้อง เป็นเวลา 8 วัน ท่ีความเร็วรอบ 200 รอบ/

นาที  เก็บตัวอย่างทุก ๆ ชั่วโมงท่ี 0, 48, 96, 144, 192 (ท าท้ังหมด 3 ซ้ า) โดยน าเชื้อไปวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความ

ยาวคลื่น 660 นาโนเมตร เพื่อวิเคราะห์การเจริญเทียบกับชุดควบคุมท่ีไม่เติมเชื้อ ในขณะเดียวกันท าการวิเคราะห์

ปริมาณเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ในตัวอยา่งที่เก็บทุก ๆ 24 ชั่วโมง  

การดูดซับสีย้อมเสื่อกกด้วยเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ที่ผลิตจากแบคทีเรียทะเล 

เลี้ยงเชื้อแบคทีเรียทะเลสายพันธ์ุท่ีมีการผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ปริมาณสูงในอาหารเหลว Yeast 

Peptone ปริมาตร 100 มิลลิลิตร บ่มเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ทดสอบการดูดซับสีย้อมกกด้วยพอลิแซ็กคาไรด์ท่ีผลิตจาก

แบคทีเรียทะเล โดยน าตัวอย่างท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงไปป่ันเหวี่ยงท่ีความเร็วรอบ 7,500 รอบต่อนาที เป็นเวลา  

10 นาที เพื่อแยกส่วนใส (culture supernatant) และส่วนตะกอนเซลล์ น าส่วนใสที่มีเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ละลายอยู่มา

ทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อมเสื่อกก 7 ชนิด ท่ีมีความเข้มข้นสี 50 มิลลิกรัม/ลิตร บ่มบนเคร่ืองเขย่าท่ี

ความเร็ว 150 รอบ/นาที เป็นเวลา 5 ชั่วโมง จากนั้นน าไปป่ันเหวี่ยงท่ีความเร็วรอบ 7,500 รอบ/นาที เป็นเวลา   

10 นาที น าส่วนใสมาวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่นสูงสุดของสีทดสอบแต่ละชนิดเทียบกับชุดควบคุมท่ีไม่เตมิ

เชื้อและท าการค านวณหาเปอร์เซ็นต์การดูดซับสีย้อมเสื่อกก (Binupriya et al., 2010) 

การสกัดเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์แบบหยาบและทดสอบผลต่อการเจริญของแบคทีเรียบางชนิด 

การสกัดเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์แบบหยาบ 

น าแบคทีเรียทะเลสายพันธ์ุท่ีมีการผลิตพอลิแซ็กคาไรด์ปริมาณสูง มาเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว Yeast 

Peptone ปริมาตร 100 มิลลิลิตร บ่มเชื้อเป็นเวลา 144 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง หลังจากนั้นน าไปป่ันเหวี่ยงท่ีความเร็ว

รอบ 8,000 รอบ/นาที เป็นเวลา 10 นาที ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จะได้ส่วนใส (culture supernatant) ท่ีมี 

พอลิแซ็กคาไรด์ละลายอยู่และส่วนเซลล์ท่ีตกตะกอน  น าตะกอนท่ีได้ไปหาน้ าหนักเซลล์แห้งโดยการอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 

80 องศาเซลเซียส จนกว่าน้ าหนักจะคงท่ี ท าการสกัดแยกเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ (Bhaskar et al., 2005; อ้างถึงใน 

ลดาวัลย์ ช่วยชาติ, 2553) โดยน าส่วนใสไปตกตะกอนด้วยเอทานอลท่ีแช่เย็น (อัตราส่วนของสารละลายส่วนใสต่อ 
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เอทานอล เป็น 1 : 2 โดยปริมาตรต่อปริมาตร) ท้ิงไว้ 1 คืนท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และน าตัวอย่างมาป่ันเหวี่ยง

ตกตะกอนท่ีความเร็วรอบ 9,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 20 นาที เพื่อแยกเอทานอลและพอลิแซ็กคาไรด์ออกจากกัน 

ล้างตะกอนพอลิเมอร์ด้วยน้ ากลั่นท่ีปลอดเชื้อ จากนั้นน าตะกอนท่ีได้ไปอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จน

น้ าหนักคงที่ หาปริมาณการผลิตในหน่วยกรัมของเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์/ลิตร 

การทดสอบผลของสารสกัดเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์แบบหยาบต่อการเจรญิของเชื้อทดสอบ 

ทดสอบผลของสารสกัดเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์แบบหยาบ (crude EPS) ต่อการยับยั้ง Escherichia coli ATCC 

25923 และ Staphylococcus aureus ATCC 25922 โดยใช้สารละลายของ crude EPS (0.1 กรัม/ 100 มิลลิลิตร ของน้ า

กลั่นปลอดเชื้อ) ซึ่งท าให้ปราศจากเชื้อโดยการกรองผ่านกระดาษกรองปลอดเชื้อ ขนาด  0.45 ไมครอน ในการเตรียม

เชื้อทดสอบท าโดยการป้ายเชื้อทดสอบอายุ 18 - 24 ชั่วโมง ท่ีเจริญในอาหารเหลว Muller Hinton ลงบนผิวหน้าของ 

Muller Hinton Agar ให้กระจายท่ัวจานเพาะเช้ือ จากนั้นคีบแผ่นดสิก์ปลอดเชื้อวางบนจานเพาะเชื้อแลว้หยดสารละลาย

ของ Crude EPS ปริมาตร 25 ไมโครลิตรลงบนแผ่นดิสก์ ท าท้ังหมด 3 ซ้ า โดยมีชุดควบคุมท่ีให้ผลบวกเป็น Ampicillin 

และ Ceftazdime และชุดควบคุมท่ีให้ผลลบเป็นน้ ากลั่นปลอดเชื้อ บ่มเชื้อท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  

24 ชั่วโมง สังเกตผลทดสอบโดยการวัดความกวา้งของบริเวณโซนใส (clear zone) ในหน่วยมิลลิเมตร 
 

ผลการศึกษา 

ผลการคัดเลือกแบคทีเรียทะเลที่ผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ได้ในปริมาณสูง 

จากการน าแบคทีเรียทะเลจ านวน 34 ไอโซเลท มาทดสอบประสิทธิภาพการผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์  

ผลการทดลองพบว่าสามารถคัดเลือกได้แบคทีเรียทะเลจ านวน 26 ไอโซเลท ท่ีมีเปอร์เซ็นต์การผลิตพอลิแซ็กคาไรด์ 

ในช่วง 6.05-71.71 เปอร์เซ็นต์ โดยเชื้อ EPS-8/1 และ  EPS -9/2 สามารถผลิตพอลิแซ็กคาไรด์ได้สูงท่ีสุด (~70 

เปอร์เซ็นต)์ ดังตารางที่ 1 ดังนัน้จึงคัดเลอืกเฉพาะเชือ้สองสายพันธ์ุดังกลา่วไวส้ าหรับการศึกษาในขัน้ต่อไป 
 

ตารางที ่1 เปอร์เซ็นต์การผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ของแบคทเีรียทะเลจ านวน 34 ไอโซเลท 

ไอโซเลท เปอร์เซน็ต์การผลิต EPS ไอโซเลท เปอร์เซน็ต์การผลิต EPS 

EPS-1/3 56.42 ± 0.87 EPS-8/2 56.58 ± 1.61 

EPS-1/4 49.24 ± 4.00 EPS-9/2 71.71 ± 0.55 

EPS-1/6 26.99 ± 8.00 EPS-10/1 00.00 ± 0.00 

EPS-2/2 54.53 ± 1.55 EPS-10/2 00.00 ± 0.00 

EPS-2/3 59.28 ± 0.65 EPS-10/3 57.75 ± 3.04 

EPS-2/4 42.18 ± 2.24 EPS-10/4 06.46 ± 1.18 

EPS-3/4 45.34 ± 1.21 EPS-11/2 67.37 ± 3.68 

EPS-3/5 48.83 ± 0.34 EPS-12/1 06.05 ± 2.83 

EPS-4/1 50.06 ± 0.34 EPS-14/1 00.00 ± 0.00 
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ตารางที ่1 เปอร์เซ็นต์การผลิตเอ็กโซพอลแิซ็กคาไรด์ของแบคทเีรียทะเลจ านวน 34 ไอโซเลท (ตอ่) 

ไอโซเลท เปอร์เซน็ต์การผลิต EPS ไอโซเลท เปอร์เซน็ต์การผลิต EPS 

EPS-4/2 54.90 ± 2.00 EPS-15/1 00.00 ± 0.00 

EPS-5/1 61.58 ± 1.26 EPS-15/2 00.00 ± 0.00 

EPS-6/7 55.14 ± 2.00 EPS-16/1 00.00 ± 0.00 

EPS-6/8 49.36 ± 4.00 EPS-16/2 28.57 ± 8.00 

EPS-6/9 38.25 ± 0.69 EPS-18/1 00.00 ± 0.00 

EPS-7/1 61.41 ± 3.70 EPS-20/2 00.00 ± 0.00 

EPS-7/2 52.60 ± 2.87 EPS-20/3 60.19 ± 6.03 

EPS-8/1 76.07 ± 5.82   
 

ผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียทะเลสายพันธุ์ EPS-8/1 และ EPS-9/2 

ผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวทิยาของเชื้อ EPS-8/1 และ EPS-9/2 พบวา่มรูีปร่างโคโลนกีลม (circular) 

ขาวขุ่น ขอบเรียบ (entire) โปร่งแสง (translucent) ลักษณะหนืดแบบเนยแฉะ (butyrous) ขนาด 2.70 และ 2.56 

มิลลิเมตร ตามล าดับ โดยเชื้อ EPS-8/1 มีโคโลนีแบนราบ (flat) ส่วนเชื้อ EPS-9/2 โคโลนีมีลักษณะโค้งนูน (convex)  

ท้ังสองไอโซเลทเป็นแบคทีเรียแกรมบวก มีรูปร่างเซลล์แบบท่อนสั้น เรียงตัวแบบเดี่ยวกระจัดกระจาย พบการสร้าง

แคปซูลในท้ังสองสายพันธ์ุ แต่ไม่มีการสร้างเอนโดสปอร์ โดยเชื้อ EPS-8/1 มีขนาดเซลล์ 1.20 x 2.75 ไมโครเมตร  

ส่วนเชื้อ EPS-9/2 มขีนาดเซลล์ 1.85 x 2.25 ไมโครเมตร  

จากการสังเกตพบการสร้างโคโลนีท่ีมีลักษณะเมือกเยิ้มและเป็นมันวาวของเชื้อ EPS-8/1 (ภาพท่ี 1ก)   

ส่วนเชื้อ EPS-9/2 มีลักษณะโคโลนีเป็นเมือกน้อยกว่า (ภาพท่ี 1ข) นอกจากนี้พบว่าเชื้อ EPS-8/1 มีความหนาของแคปซูล

รอบตัวเซลล์น้อย (ภาพท่ี 2ก) เมื่อเทียบกับเชื้อ EPS-9/2 (ภาพท่ี 2ข) ประกอบกับข้อมูลการสร้างพอลิแซ็กคาไรด์ท่ีมี

ปริมาณสูงกวา่ของเชื้อ EPS-8/1 (ตารางท่ี 1) ดังนัน้จึงคัดเลอืกเฉพาะเชื้อ EPS-8/1 ส าหรับใชใ้นการศกึษาขั้นตอ่ไป  

 

  
(ก) (ข) 

ภาพที่ 1  ลักษณะโคโลนขีองเชื้อ 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) ภายใตก้ล้องจุลทรรศน์ (1000 เท่า) 
 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญ และการผลิต EPS ของเชื้อ EPS-8/1 

              จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญและการผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ของเชื้อ EPS-8/1  

จากภาพท่ี 3 พบว่าเชื้อนี้มีการเจริญสูงสุดในชั่วโมงท่ี 48 โดยมีค่าการดูดกลืนแสงท่ี 660 นาโนเมตรเป็น 0.375 

จากนั้นการเจรญิของเชื้อ EPS-8/1 มแีนวโนม้ลดลงตามล าดับจนถึงช่ัวโมงท่ี 192 ซึ่งมีคา่ OD660 เท่ากับ 0.03 แตเ่ชื้อมี

ปริมาณการผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ได้สูงสุดเท่ากับ 75 เปอร์เซ็นต์ ในชั่วโมงท่ี 144  

 
ภาพที่ 3  ความสัมพันธ์ระหว่างการเจรญิ ( ) และการผลิต EPS (  ) ของเชื้อ EPS-8/1  

ในระยะเวลา 0 – 192 ชั่วโมง 
 

ประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมเสื่อกกด้วย EPS ที่ผลิตจากเชื้อ EPS-8/1 

จากการน าเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ในส่วนใสท่ีได้จากการป่ันเหวี่ยงตกตะกอนเซลล์ของเชื้อ  EPS 8/1  

มาทดสอบการดูดซับสีย้อมเสื่อกกท่ีมีความเข้มข้น 50 มิลลิกรัม/ลิตร จ านวน 7 สี ได้แก่ สีแดง สีส้ม สีน้ าเงิน สีชมพู  

สีเขียว สีเหลือง และสีผสม ผลการทดสอบพบว่าเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ท่ีผลิตโดยเชื้อ EPS-8/1 มีประสิทธิภาพดีใน 
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การดูดซับสีย้อมกก โดยสารมารถดูดซับสีแดง 75.39 เปอร์เซ็นต์ สีส้ม 41.02 เปอร์เซ็นต์ สีผสม 9.94 เปอร์เซ็นต์ สีน้ าเงิน 

14.90 เปอร์เซ็นต ์สีชมพู 12.12 เปอร์เซ็นต ์และสีเขยีว 12.19 เปอร์เซ็นต์  โดยไม่เกิดการดูดซับสเีหลอืง (ภาพท่ี 4) 

 
ภาพที ่4 ประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมกกชนดิตา่ง ๆ ของเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ท่ีผลิตจากเช้ือ EPS-8/1  

 

ผลการยับย้ังการเจริญของเชื้อทดสอบของสารสกัดเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์จากเชื้อ EPS-8/1  

ในการสกัดเอ็กโซพอลแิซ็กคาไรด์ท่ีผลิตโดยเชื้อ EPS-8/1 จากการเพาะเลีย้งในอาหารเหลว Yeast Peptone 

เป็นเวลา 144 ชั่วโมง ใช้เอทานอลท่ีแช่เย็นในการตกตะกอนพอลิแซ็กคาไรด์ละลายอยู่ในส่วนใสท่ีได้แยกตะกอนเซลล์

ออกไปแลว้ จากการทดลองพบวา่สามารถแยกได้สารสกัดหยาบของเอ็กโซพอลแิซ็กคาไรด์ปริมาณ 0.94 ± 0.12 กรัม

ตอ่ลติร หรือคิดเป็น 0.67 กรัม Crude EPS/กรัมมวลเซลล์ โดยลักษณะของ Crude EPS ท่ีสกัดได้มสีีขาวครีม  ซึ่งพบวา่

เชื้อ EPS-8/1 ไมส่ามารถยับยัง้เชื้อแบคทเีรียทดสอบ Escherichia coli ATCC 25922 และ Staphylococcus aureus ATCC 

25923 ได้ โดยไม่พบบริเวณโซนใสของการยับยัง้ 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

ในงานวิจัยนี้คัดเลือกแบคทีเรียทะเลท่ีสามารถผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ ได้ในปริมาณสูง จ านวน  

34 ไอโซเลท จากคลังเก็บเชื้อของภาควิชาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ซึ่งถูก

คัดแยกมาจากตัวอย่างทราย น้ าทะเล และเปลือกหอย ท่ีเก็บจากทะเลบริเวณ อ าเภอท่าใหม่ และอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัด

จันทบุรี  โดยการเพาะเลี้ยงบนอาหาร Marine agar บ่มเป็นเวลา 24 - 48 ชั่วโมง  ซึ่งในปัจจุบันมีการคัดแยกแบคทีเรียท่ี

ผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์จากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  เช่น น้ าทะเล ดินตะกอน ปล่องภูเขาไฟใต้ทะเลลึก (deep-sea hydrothermal 

vents) และทะเลน้ าแข็ง (Zhang et al., 2015) ในกลุ่มจุลินทรีย์ท่ีอยู่ในทะเลท้ังหมด แบคทีเรียและไฟโตแพลงก์ตอน เช่น  

ไดอะตอม ไซยาโนแบคทีเรีย และไดโนแฟลกเจลเลท จัดเป็นผู้ผลิตพอลิแซ็กคา-ไรด์ท่ีส าคัญในระบบนิเวศของทะเล โดย 

สารพอลิเมอร์ชีวภาพนี้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นสารป้องกันตัวเซลล์จากความแห้งแล้ง การยึดเกาะของเซลล์ในสิ่งแวดล้อม 

ป้องกันเซลล์จากการถูกจับกิน การรักษากิจกรรมของเอนไซม์ท่ีหลั่งออกมานอกเซลล์ และยังมีบทบาทส าคัญในการเป็น

สารเคลือบเซลล์ของจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มการอยู่รอด  ท าให้จุลินทรีย์มีความสามารถทนต่อสภาวะท่ีเค็มจัด ร้อนจัด เย็นจัด 

สารอาหารไม่เพียงพอ (Sutherland, 1990)  ในงานวิจัยนี้เลือกใช้วิธี Modified Alcian Blue dye  ซึ่งเป็นวิธีอย่างง่ายใน 
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การวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การผลิตพอลิแซ็กคาไรด์ โดยใช้สีเมธิลีน บลู (methylene blue) แทนสีอัลเชียนบลู โดยท่ีสีท้ังสอง

ชนิดนี้จัดอยู่ในกลุ่มสีเบสิก (basic dye)  ซึ่งมีไอออนบวกท่ีท าให้เกิดสีไปจับ (binding) ได้ดีกับพอลิแซ็กคาไรด์ในส่วนท่ีมี

สมบัติเป็นกรด (acid polysaccharides) ซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ท่ีแบคทีเรียผลิตขึน้ ภายหลัง

การตกตะกอนส่วนของพอลิแซ็กคาไรด์ท่ีจับกันได้ดีกับไอออนบวกของสี  น าส่วนใส (filtrate) ไปวัดค่าการดูดกลืนแสง 

ปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์เป็นสัดส่วนผกผันกับปริมาณของพอลิแซ็กคาไรด์ท่ีมีสมบัติเป็นกรดในตัวอย่างท่ีน ามาวิเคราะห์  

เทคนิคนี้สามารถวิเคราะห์ปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์ในส่วนท่ีเซลล์สร้างแล้วส่งออกนอกเซลล์ไปอยู่ในน้ าเลี้ยงเชื้อได้ดี ท าได้

ง่าย และเสียค่าใช้จ่ายต่ า (Thornton et al., 2007)  ผลการศึกษาพบว่ามีแบคทีเรียทะเลจ านวน 26 ไอโซเลท จาก 34  

ไอโซเลท สามารถผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ได้ คิดเป็น 76 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนแบคทีเรียท้ังหมด ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่า

รายงานท่ีพบว่าแบคทีเรียท่ีคัดแยกจากทะเลอะราเบียน (Arabian sea) จาก 12 ไอโซเลท มี 5 ไอโซเลท ท่ีสร้างเอ็กโซพอลิ

แซ็กคาไรด์ได้ คิดเป็น 41 เปอร์เซ็นต์ โดยสังเกตเบื้องต้นจากลักษณะโคโลนีท่ีเป็นเมือกเยิ้ มบนอาหาร Zobell Marine  

และรายงานผลปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์ในหน่วยไมโครกรัม/มิลลิลิตร จากการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนท่ีเป็นองค์ประกอบ

ของพอลิแซ็กคาไรด์ (Jayadev et al., 2016) เปอร์เซ็นต์ของเชื้อท่ีผลิตพอลิแซ็กคาไรด์ได้ต่างกันนั้น อาจเกิดเนื่องจากความ

แตกตา่งของตวัอยา่งและสภาวะท่ีใช้ในการคัดแยกเชื้อ  ผลจากงานวจิัยนี้พบว่าแบคทีเรียทะเลท้ัง 26 ไอโซเลท มเีปอร์เซ็นต์

การผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ได้แตกต่างกันในช่วง 6 - 71 เปอร์เซ็นต์ โดยเชื้อ EPS-8/1 และ EPS-9/2 สามารถผลิต 

เอ็กโซพอลิแซ็กคาไรดไ์ด้สูงท่ีสุด (~70 เปอร์เซ็นต)์ ดังนัน้จึงคัดเลอืกเชื้อท้ังสองชนิดนี้ไวส้ าหรับการศกึษาในขั้นตอ่ไป    

จากข้อมูลด้านลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเซลล์ พบว่าเชื้อ EPS-8/1 และ EPS-9/2 เป็นแบคทีเรียแกรมบวก  

ท่ีมีลักษณะของเซลล์เป็นรูปแบบท่อน สอดคล้องกับการศึกษาของลดาวัลย์ ช่วยชาติ  (2553) ท่ีคัดแยกแบคทีเรียสร้าง 

เอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์จากชายฝั่งทะเลภาคใตข้องไทย และพบแบคทีเรียแกรมบวก รูปท่อน เป็นจ านวนสูงถึง 61 ไอโซเลท   

ซึ่งมรีายงานการผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์จากจุลินทรีย์หลายชนดิ เชน่ แบคทีเรียแกรมบวก แบคทีเรียแกรมลบ อาร์เคีย 

ฟังไจ และสาหร่ายบางชนิด (Chaitanya et al., 2013) ส าหรับข้อมูลด้านสัณฐานวิทยาของโคโลนีเชื้อ EPS-8/1 และ  

EPS-9/2 สังเกตพบการสร้างโคโลนีท่ีมีลักษณะเมือกเยิ้มและเป็นมันวาวของเชื้อ EPS-8/1 ซึ่งแสดงว่าเชื้อมีลักษณะ 

การสร้างเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์   และหลั่งออกมานอกเซลล์ได้มากกว่าเช้ือ EPS-9/2 ซึ่งโคโลนีมีลักษณะเป็นเมือกน้อย

กวา่ โดยจุลินทรีย์จะสร้างเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์แล้วปล่อยออกมานอกผนังเซลล์ขณะท่ีมีการเจริญและเกิดเป็นลักษณะที่

เรียกว่าสารเมือก (slime) หรือยังคงติดอยู่กับเซลล์ในรูปของแคปซูลอย่างถาวรท่ีเรียกว่าพอลิแซ็กคาไรด์ท่ีอยู่ในรูปของ

แคปซูล (capsular polysaccharides) ซึ่งมีน้ าหนักโมเลกุลสูง  แบคทีเรียทะเลมักสร้างพอลิแซ็กคาไรด์ท่ีอยู่ในรูปดังกล่าว 

(ลดาวัลย ์ชว่ยชาติ, 2553) ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลปริมาณการสร้างพอลิแซ็กคาไรด์ท่ีสูงกวา่ของเชื้อ EPS-8/1 

โดยเชื้อนี้สร้าง EPSปริมาณ 76 เปอร์เซ็นต์ ในขณะท่ีเชื้อ   EPS-9/2 สร้างพอลิแซ็กคาไรด์ปริมาณ 71 เปอร์เซ็นต์ 

นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าเช้ือ EPS-8/1 มีความหนาของแคปซูลรอบตัวเซลล์น้อยกว่า เมื่อเทียบกับเชื้อ EPS-9/2 แสดงว่า 

เชื้อนี้สร้างเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ท่ีถูกส่งออกนอกเซลล์ได้มากกว่าเชื้อ EPS-9/2 ท่ีมีความหนาของแคปซูลโดยรอบเซลล์

มากกว่า  ซึ่งหากจ าแนกตามโครงสร้างของเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์พบว่ามีอยู่ 2 ลักษณะ คือ รูปเมือกที่สร้างออกมาอยู่

ภายนอกเซลล์ มีรูปร่างไม่แน่นอน มีลักษณะเหนียวหนืดละลายน้ าได้ดี ท าให้หลุดออกจากเซลล์ได้ง่าย และแคปซูลท่ี

ห่อหุ้มและตดิอยูก่ับผนังเซลล์ มคีวามหนาและมรูีปร่างท่ีแน่นอน (Jayadev et al., 2016) ซึ่งยากตอ่การน ามาศกึษา ดังนั้น

จึงคัดเลือกเฉพาะเชื้อ EPS-8/1 ส าหรับใช้ในการศึกษาขั้นต่อไป เนื่องจากเชื้อนี้มีการสร้างเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์แล้ว

ส่งออกนอกเซลล์ ท าให้สามารถแยกออกมาจากน้ าเลีย้งเชื้อได้โดยท่ีไมต่อ้งท าลายเซลล์  

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญและการผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ของเชื้อ EPS-8/1 พบว่าเชื้อมี

การสร้างพอลิแซ็กคาไรด์ไปพร้อมกับการเจริญ โดยมกีารผลิตพอลิแซ็กคาไรด์ไดสู้งสุดในชั่วโมงท่ี 144 (76.07 เปอร์เซ็นต์) 
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ซึ่งเป็นชว่งท่ีเชื้อมกีารเจริญในระยะคงท่ี (stationary phase)  ในขณะท่ีเซลล์เจริญเติบโตได้ดีท่ีสุดท่ี 48 ชั่วโมง เชน่เดียวกับ

รายงานของ ลดาวัลย์ ช่วยชาติ (2553) ท่ีพบว่า Bacillus amyloliquefaciens CNEP003 ผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ได้สูงสุด

ในชั่วโมงท่ี 96 และมีการเจริญได้ดีท่ีสุดภายหลังการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว Yeast Peptone เป็นเวลา 24 ชั่วโมง  

ซึ่งแบคทีเรียส่วนใหญ่มีการปล่อยเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ออกมาปริมาณมากในระหว่างการเจริญในระยะคงท่ีในสภาวะ

การเพาะเลีย้งของหอ้งปฏบัิตกิาร โดยปกตแิบคทีเรียมักสร้างเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ในชว่งแรกของระยะท่ีมีการเพิ่มจ านวน

อยา่งรวดเร็ว (exponential phase) และยังคงมกีารสร้างอยา่งต่อเนื่องจนถึงชว่งการเจริญในระยะคงท่ี การท่ีเชื้อมกีารสร้าง

พอลิแซ็กคาไรด์ควบคู่ไปกับการเจริญท าให้เกิดผลดีตอ่การเพิ่มความแข็งแรงของพันธะท่ีใช้ยดึเกาะ (adhesive bond) และ

ยังเป็นการสร้างความแข็งแรงให้กับไบโอฟิล์มด้วย (Bragadeeswaran et al., 2011) 

จากการทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อมกกของเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์  โดยใช้สีย้อมเสื่อกก 7 ชนิด 

คือ สีแดง สีส้ม สีน้ าเงิน สีชมพู สีเขียว สีเหลือง และสีผสมท่ีได้จากการผสมของสีย้อมกกชนิดต่าง  ๆ เพื่อเป็นการ

เลียนแบบในธรรมชาติท่ีมักพบการปนเป้ือนของสีย้อมกกหลาย ๆ ชนิดในแหล่งน้ า โดยสีย้อมกกท่ีถูกท้ิงลงสู่ลงสู่ดิน

และน้ าท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีผลิตเสื่อกกของจังหวัดจันทบุรี ผลการทดสอบพบว่า EPS ท่ีผลิตโดยเชื้อ 

EPS-8/1 มีประสิทธิภาพดีในการดูดซับสีย้อมกกความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยรายงานเปอร์เซ็นต์การดูดซับ 

สีแดง และสีส้มเป็น 75.39 และ 41.02 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยชนิดของสีย้อมกกประเภทอื่น ๆ คือสีน้ าเงิน สีเขียว  

สีชมพู สีผสม ถูกดูดซับโดย EPS ท่ีผลิตจากเชื้อ EPS-8/1 ได้น้อยมาก (~9-14 เปอร์เซ็นต์) นอกจากนี้พบว่าไมเ่กิดการ

ดูดซับสีเหลอืง มคีวามเป็นไปได้ว่าโครงสร้างโมเลกุลของสีย้อมกกสีแดงและสีส้มอาจประกอบด้วยแคทไอออนจ านวนมาก  

จึงเกิดการแลกเปลี่ยนประจุได้ดีกับแอนไอออนในโครงสร้างของเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ท่ีผลิตจากเชื้อ EPS-8/1 โดยท่ี

เชื้อนี้มีปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์สูงท่ีสุดจากการวเิคราะห์ด้วยวิธี Modified alcian blue dye assay แสดงวา่มีแอนไอออน 

ปริมาณมากอยู่ในโครงสร้างของพอลิแซ็กคาไรด์ท่ีมีสมบัตเิป็นกรด (Thornton et al., 2007)   

จากการวเิคราะห์ปริมาณการผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์แบบหยาบของเชื้อ EPS-8/1 พบวา่มีค่าเท่ากับ 0.94 

กรัม/ลิตร ในอาหารเลี้ยงเชื้อ Yeast Peptone ท่ีเติมซูโครส 20 กรัม/ลิตร ซึ่งมีค่าสูงกว่ารายงานท่ีพบว่า  Lactococcus 

lactis subsp. cemoris NIZ B40 สามารถผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ได้ 0.094 กรัมต่อลิตร จากการเลี้ยงในอาหารท่ีมี

กลูโคส 20 กรมัตอ่ลติร (Looisjesteijn et al., 1999) สภาวะการเพาะเลีย้งเชื้อเพื่อให้เกิดการผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์  

มักเตมิแหลง่น้ าตาลคาร์บอนปริมาณมากลงไปในอาหารเลีย้งเชื้อ เพื่อให้แบคทเีรียน าไปใชใ้นการสร้างพอลิแซ็กคาไรด์

ท่ีมีองค์ประกอบหลักเป็นน้ าตาลและโปรตีน  อย่างไรก็ crude EPS ของเชื้อ EPS 8/1 ไม่มีผลในการยับยั้ง E. coli ATCC 

25922 และ Staphyloccus aureus ATCC 25923 ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ Majolagbe และคณะในปี 2013 ท่ี

รายงานว่า crude EPS ท่ีสกัดได้จาก Lentinus subnudus ไม่มีผลยับยั้งการเจริญของ E.coli และ Pseudomonas 

aeruginosa ซึ่งในการทดลองขั้นต่อไปอาจท าการทดสอบซ้ าโดยเปลี่ยนชนิดของเชื้อก่อโรค เช่น เชื้อรา ยีสต์ หรือ

แบคทีเรีย  เปลี่ยนวิธีทดสอบ หรือทดลองเพิ่มความเข้มข้นของสารท่ีใช้ เพื่อจะได้วิเคราะห์ถึงแนวโน้มในการน าไป

ประยุกตใ์ชด้้านการแพทยต์อ่ไป   

โดยสรุปผลท่ีได้จากงานวิจัยนี้สามารถคัดเลือกได้สายพันธ์ุของแบคทีเรียทะเลสร้างเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ท่ี

คัดแยกจากสิ่งแวดล้อมทางทะเลในจังหวัดจันทบุรี  ซึ่งสามารถผลิตพอลิแซ็กคาไรด์ได้ในปริมาณสูง และสามารถ  

ดูดซับสีย้อมกกได้ดี จึงควรมีการทดสอบต่อไปถึงศักยภาพด้านอื่น ๆ ในการน าไปใช้บ าบัดสิ่งแวดล้อม รวมท้ังมีการ

วิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบของเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์ท่ีผลิตจากเชื้อ  EPS 8/1  รวมท้ังการเพิ่มปริมาณการ

ผลิต และทดสอบการน าไปใช้ประโยชนใ์นทางเทคโนโลยชีวีภาพด้านอ่ืน ๆ ต่อไป 
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การศกึษารูปแบบเส้นทางการเดินรถจัดเก็บขยะด้วยกรีดีอัลกอริทมึ 

Management Refuse Collection Vehicle Route with Greedy Algorithm 
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Wannaporn Teekeng1* Montri Omsin2 Phornphiphat Thongpron1 Narin Jiwitan1 Sajjathum Supachan1 and Pornkid Unkaw3 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้น าเสนอรูปแบบระบบท่ีช่วยวางแผนเส้นทางการเดินรถเก็บขยะมูลฝอยชุมชนในความรับผิดชอบ

ของเทศบาลต าบลไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก ท่ีมีข้อจ ากัดจากขนาดเส้นทางในหมู่บ้านและรถเก็บขยะขนาดเล็กต้อง

เก็บหลายรอบจนครบทุกจุด จึงได้น าเสนอการแก้ปัญหาด้วยการวางแผนเส้นทางการเดินรถเก็บขยะโดยใช้หลักการ

ขั้นตอนวิธีแบบละโมบ หรือกรีดีอัลกอริทึม (Greedy Algorithm) พื้นท่ีท่ีใช้ส าหรับศึกษา คือ พื้นท่ีหมู่ 6 และ หมู่ 7 ท่ีใช้

รถกระบะประเภท 4 ล้อความจุ 2 ตันในการจัดเก็บขยะในแต่ละจุดในเขตความรับผิดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

วางแผนเส้นทางเก็บขยะท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพื่อลดเวลาในการจัดเก็บและค่าเชื้อเพลิง โดยข้อมูลแต่ละจุดขยะจะจัดเก็บ

ในฐานข้อมูลเชงิสัมพันธ์ตั้งแต่เร่ิมต้นคือเทศบาลต าบล จุดเก็บขยะทุกจุดในหมูท่ี่ 6 และ 7 และบ่อท้ิงขยะด้วยต าแหน่ง

พิกัดของต าแหน่งเชิงพื้นท่ี ซึ่งโปรแกรมสามารถปรับปรุงจุดเก็บได้เมื่อมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มในอนาคต การพัฒนา

โปรแกรมดังกล่าวใชภ้าษา PHP และฐานข้อมูลใช ้MySQL  

ค าส าคัญ:  กรดีีอัลกอริทึม, ระบบฐานขอ้มูล, ปัญหาการจัดการเส้นทางเดินรถ, การหาค าตอบท่ีเหมาะสม 

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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บทน า 

เทศบาลต าบลไม้งามต าบลไม้งาม อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีเขตความรับผิดชอบ 9 หมู่บ้าน มี 3,850 

หลังคาเรือน มปีระชากรท้ังสิ้น 9,548 คน ส านักงานเทศบาลต าบลไมง้าม มอี านาจหนา้ที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 รวมท้ังรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะรวมท้ังการ

ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ซึ่งเป็นส่วนงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขงาน

ควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม งานรักษาความสะอาดและควบคุมโรค ซึ่งพบปัญหาการจัดการเดินรถเก็บขยะ 

ม ี2 หมู่บ้าน หมูท่ี่ 6 และ 7 ท่ีมจีัดเก็บตามเส้นทางหลายเส้น และเป็นถนนเส้นเล็กที่ตอ้งใชร้ถกระบะขนาด 4 ล้อ ขนาด

ความจุ 2 ตัน มีพนักงานเก็บขยะจ านวน 2 คน และพนักงานขับรถ 1 คน และตอ้งน าขยะไปท้ิงท่ีบ่อก าจัดขยะหลายรอบ

และใช้เวลาเดินรถเฉลี่ย 5 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งใช้เวลานานกว่าหมู่บ้านอื่นซึ่งติดถนนเส้นใหญ่สามารถใช้รถบรรทุกขนาด

ใหญ่คันเดียวได้ จากปัญหาดังกล่าวจึงต้องมกีารบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ และมีต้นทุนต่ า และวางแผนการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานได้ จึงตอ้งการจัดเส้นทางการเดินรถที่มรีะยะทางสัน้ท่ีสุด  

ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาการจัดการเส้นทางเดินรถ (Vehicle routing problem: VRP) เป็นการแก้ปัญหา

ด้านการขนสง่ โดยมีการเงื่อนไขและข้อจ ากัดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จริง ซึ่งมีการน าวธีิการต่าง ๆ มาแก้ปัญหาหลาย

วิธี เช่น ได้แก่ โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล โซลเวอร์ (Microsoft Excel Solver) และโปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear 

Programming) และเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นการใช้รถเก็บจ านวน 1 คันจึงน าวิธีการแก้ปัญหาการเดินทางของ

พนักงานขาย (Traveling Salesman Problem: TSP) ท่ีน ามาใช้ตัดสินใจเลือกเส้นจากจุดเร่ิมต้นไปจนครบ N จุดและ

กลับมาท่ีจุดเร่ิมต้นเดิม ทุกแนวคิดต้องการหาค าตอบท่ีเหมาะสม (Optimal solution) ซึ่งปัจจุบันมีแก้ปัญหาด้วย

อัลกอริทึมแบบต่าง ๆ เช่นกรีดีอัลกอริทึม (Greedy Algorithm) เป็นอัลกอริทึมท่ีใช้เกณฑ์บางอย่างท่ีให้ผลดีสุดจาก

สภาพของปัญหาในขณะนั้น หรือเรียกว่าการตัดสินใจแบบละโมบเนื่องจากพิจารณาจากสภาพท่ีเป็นอยู่ อัลกอริทึม

ดังกล่าวมกีารท างานที่รวดเร็ว เน่ืองจากสิ่งท่ีตัดสนิใจเลอืกไปแลว้จะไมก่ลับมาเปลี่ยนการตัดสนิใจอกี  

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการขั้นตอนแบบละโมบ หรือกรีดีอัลกอริทึม ในการแก้ปัญหาเพื่อหา

เส้นทางหรือระยะทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดเนื่องจากปัญหาดังกล่าวมีเงื่อนไขไม่ซับซ้อน และมีความเข้าใจง่าย โดยน า

แนวคิดของอัลกอริทึมมาประยุกตใ์ชร่้วมกับระบบฐานขอ้มูลจัดเก็บขอ้มูลของจุดขยะ ด้วยการวัดระยะทางท่ีได้จากการ

ค านวณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาระยะทางที่สั้นท่ีสุดในการจัดเก็บขยะ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ศกึษาเฉพาะหมู่ 6 และ 7 

และก าหนดให้ระยะทางของจุดจอดระหว่างจุดจอดในการเก็บขยะ จุดละ 5 กิโลกรัม  
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
 กรอบแนวคิดในการท างานและวิธีการในการศึกษา 
       

 

   

           

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการท างาน 

 วิธีด าเนินการศึกษา 

1. การศึกษาและรวบรวบข้อมูลประกอบการศึกษาวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการ

เก็บข้อมูลต าแหน่งจุดท่ีตั้งของจุดวางขยะในพื้นท่ีโดยก าหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์  (Global Positioning System: GPS) 

หรือ Google maps ซึ่งแต่ละจุดวางขยะก าหนดให้มีปริมาณขยะเฉลี่ยจุดละ 5 กิโลกรัมโดยเฉลี่ย และวัดระยะทาง

ระหว่างจุดวางขยะไปยังทุกจุดวางขยะทุกจุดรวมท้ังจุดบ่อท้ิงขยะ ของหมู่ท่ี 6 และ 7 รวมท้ังสิ้น 97 จุดเพื่อน ามาใช้

ก าหนดจุดขยะของปัญหาเพื่อท าการศึกษา และการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ พื้นท่ีความรับผิดชอบ ข้อมูลการใช้

เชื้อเพลิงเส้นทางเดิมของการเดินทางของรถเก็บขยะของเทศบาลต าบลไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก รวมท้ังศึกษาแนวคิด

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องในงานวิจัย 

2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใชง้าน

จากเทศบาลต าบลไมง้าม ท่ีต้องการวางแผนเส้นทางและงบประมาณส าหรับการปฏิบัตงิานได้ โดยสร้างแบบจ าลองใน

การออกแบบการใช้โปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้ (Graphic User Interface: GUI) ออกแบบส่วนการน าเขา้ข้อมูล 

(Input) และออกแบบฐานขอ้มูลของจุดวางขยะ เป็นต้น 

 

 

 

ภาพที ่2 แผนภาพแสดงการไหลของขอ้มูลของระบบระดับสูง (Context Diagram) 

 

-ข้อมูลระยะทางระหว่างจุดวางถงัขยะ  

-ข้อมูลระยะทางระหว่างจุดเริ่มต้น  

-ข้อมูลระยะทางระหว่างจุดวางถึงขยะไปยังจุดทิ้ง

ขยะ              

-ข้อมูลระยะทางระหว่างจุดทิ้งขยะมายังจุดวางขยะ    

-ข้อมูลปริมาณถังขยะในจุดวางถังขยะ 
  

-ประมวลผลข้อมูลโดยใชก้รีดีอัลกอรึทึม 

-เงื่อนไขการจัดกลุ่มของจุดถังขยะโดยการแบ่งจะท าการ

จัดกลุ่มโดยใช้ น้ าหนักรวมความจุการทุกของรถจัดเก็บ

ขยะประเภทสี่ล้อเทข้าง และมีความจุน้ าหนักในการ

บรรทุกขยะเท่ากับ 2 ตัน 

 

 

 -แสดงข้อมลูชื่อจุดวางถังขยะ และขอ้มูลระยะทางระหว่างจดุวางถังขยะ โดยความจุบรรทุกของรถจัดเก็บขยะประเภทสี่

ล้อเทข้าง และมคีวามจุ 2 ตัน 

-แสดงข้อมลูระยะทางรวมการเดินรถจัดเก็บขยะ 

 

 

ข้อมูลน าเขา้ การประมวลผล 

 

การแสดงผล 
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ภาพที ่3 กระบวนวธีิการพัฒนา 

3. การพัฒนาระบบ (System Implement) โดยใช้โปรแกรม PHP และฐานข้อมูลใช้ MySQL ในรูปแบบ

ฐานขอ้มูลเชงิสัมพันธ์ มีขัน้ตอนการท างานโดยใชห้ลักการของกรีดอีัลกอริทึม สามารถอธิยายได้ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1: ก าหนดโหนดในการเดินทางเป็นโหนดเร่ิมตน้ 1 โหนด 

ขั้นตอนท่ี 2: ก าหนดให้โหนดท่ีเลอืกเป็นสถานะเป็นโหนดปัจจุบัน 

ขั้นตอนท่ี 3: ค้นหาที่เป็นโหนดลูกท่ีเชื่อมตอ่กันท้ังหมดจากสถานะปัจจุบัน 

 ขั้นตอนท่ี 4: เลือกสถานะโหนดลูกท่ีดีท่ีสุดออกมาโดยเลือกระยะทางระหว่างโหนดท่ีมีระยะทางท่ีสั้น

ท่ีสุดเพยีงโหนดเดียว 

ขั้นตอนท่ี 5: ท าการเก็บคา่ระยะทางระหว่างโหนดท่ีมีคา่น้อยท่ีสุด 

  ขั้นตอนท่ี 6: ท าการตรวจสอบว่าสามารถเลือกโหนดท่ียังเลือกให้โหนดเป็นสถานะเป็นโหนดปัจจุบันได้

อกีให้กลับไปท าขั้นตอนท่ี 2 ถ้าไม ่ให้ท าขั้นตอนตอ่ไป 

ขั้นตอนท่ี 7: สิน้สุดการท างานเมื่อตรวจสอบจนครบทุกโหนดแล้ว 
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ผลการศึกษา 

 จากการศกึษาข้อมูลการจัดการเส้นทางเดินรถเก็บขยะ หมู ่6 และ 7 ต าบลไมง้าม อ.เมอืง จ.ตาก จ านวน 97 

จุด ด้วยรถกระบะ 4 ล้อ ขนาดความจุ 2 ตัน จ านวน 1 คน มีพนักงานเก็บขยะจ านวน 2 คน และพนักงานขับรถ 1 คน 

โดยเร่ิมตน้จากจุดจอดรถเก็บขยะ (เทศบาลต าบลไมง้าม) โดยสรุปได้ ดังนี้  

1) ก าหนดเส้นทางเดินรถเพื่อเก็บขยะแต่ละจุด รอบท่ี 1 - 3 เร่ิมต้นจากเทศบาลต าบลไม้งาม ไปยังจุดเก็บขยะท่ี

ใกล้ท่ีสุด ไปเร่ือย ๆ จนเต็มรถจากนั้นน าขยะทั้งหมดไปท้ิงท่ีบ่อขยะ การท างานรอบท่ี 2 ก าหนดให้บ่อขยะเป็นจุดเร่ิมต้น

และพิจารณาจุดขยะท่ีใกล้บ่อขยะท่ีสุด และไปยังจุดขยะท่ีใกล้ท่ีสุดถัดไปท าเช่นนี้ไปเร่ือย ๆ จนครบและกลับมาจุดเร่ิมตน้ 

จนครบทุกจุดรวมท้ังสิ้น 97 จุดรวมน้ าหนักขยะท่ีเก็บได้ได้ท้ังสิ้น โดยประมาณ 4,850 กิโลกรัม ระยะทางรวมท้ังสิ้น

ประมาณ 56,980 เมตร คิดเป็นระยะทาง 56.98 กิโลเมตรในการท างานต่อวันซึ่งเมื่อปริมาณขยะเกินน้ าหนักท่ีรถขนได้จะ

น าไปบ่อทิง้ขยะมูลฝอยแล้วกลับมาเก็บจุดท่ีเหลอืจนครบ  โดยโดยแตล่ะรอบได้เส้นทางการเดินรถ ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 เส้นทางการจัดเก็บขยะโดยใชอ้ัลกอริทึม รอบท่ี 1 

รอบท่ี/จุดเร่ิม เส้นทาง ระยะทาง 

(เมตร) 

น้ าหนักขยะ 

(กิโลกรัม) 

1.เทศบาล

ต าบล 

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 

15,979 2,000 

2.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 

16,497 2,000 

3.บ่อขยะ B01->B30->B32->C27->C28->C29->C30->C31->C32-

>C22->C23->C24->C25->C26->E04->E03->E05->บ่อ

ขยะ->เทศบาลต าบล 

24,504 850 

รวม 56,980 4,850 
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2) เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างการปฏิบัตงิานของพนักงานได้บันทึกไว ้3 เดือนย้อนหลังกับเส้นทางการเดินรถ

โดยใช้กรีดีอัลกอริทึม โดยเปรียบเทียบเป็น 3 กรณี คือ จ านวนจุดวางขยะ ระยะทางรวม และค่าเฉลี่ยต่อเดือน  

ดังตารางท่ี 2 ซึ่งผลจากการใช้โปรแกรมท่ีใช้หลักการของกรีดีอัลกอริทึมสามารถแนะน าเส้นทางการเดินรถท่ี ใช้

ระยะทางสัน้กวา่การปฏบัิตงิานตามปกติโดยเฉลี่ยเท่ากับ 2.65 กิโลเมตร/วัน 

ตารางที่ 2 ระยะทางเปรียบเทียบระหว่างระยะทางของรถเก็บขยะเฉลี่ย 3 เดือนกับเส้นทางการจัดเก็บขยะโดยใช้กรดีี

อัลกอริทึม 

รายการการ 

เปรียบเทียบ 

กรดีีอัลกอริทึม บันทึกการเดิน 

รถของเดอืนตุลาคม 

บันทึกการเดิน 

รถของเดอืน

พฤศจิกายน 

บันทึกการเดิน 

รถของเดอืน

ธันวาคม 

จ านวนจุดวางถังขยะ 97 จุด 97 จุด 97 จุด 97 จุด 

ระยะทางรวม 56.98 

กิโลเมตร/วัน 

59.05 

กิโลเมตร/วัน 

62.14 

กิโลเมตร/วัน 

57.70 

กิโลเมตร/วัน 

คิดเป็นค่าเฉลี่ยเพื่อ 

เปรียบเทียบผล 

56.98 

กิโลเมตร/วัน 

เฉลี่ยรวมต่อวันเท่ากับ  59.63 กิโลเมตร/วัน 

  

 3) โปรแกรมท่ีพัฒนา ผู้ใชส้ามารถเปิดจากเว็บบราวเซอร์เพื่อใชง้าน โดยก าหนดสิทธิการใชง้าน ในโปรแกรมจะ

ท าการจัดเก็บต าแหน่งของจุดวางขยะแต่ละจุดในเขตพื้นท่ีท่ีศกึษา พนักงานสามารถปรับปรุงข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ภายหลังได้ และสามารถแสดงรายงานการของเส้นทางเดินรถเพื่อปฏบัิตงิานเก็บขยะมูลฝอย ดังแสดงในภาพท่ี 4 - 6 

 

 

ภาพที่ 4 การป้อนขอ้มูลน าเข้าแตล่ะจุดวางขยะ 
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ภาพที่ 5 ข้อมูลการจัดเก็บระยะทางระหว่างจุดขยะเชื่อมกับทุกจุดในฐานขอ้มูล 

 

 

ภาพที่ 6 รายงานการวางแผนการหาเส้นทางการเดินรถจัดเก็บขยะ  
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วิจารณ์และสรุปผล 
การศึกษาปัญหาเส้นทางเดินรถขยะโดยน าเอาหลักการของกรีดีอัลกอริทึมมาจัดการกับฐานข้อมูล 

กรณีศึกษาเทศบาลต าบลไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก โดยก าหนดเส้นทางเดินรถเก็บขยะจากจุดวางถังขยะท้ังหมด 97 จุด 

น้ าหนักท่ีบรรทุกไปท้ังสิ้น 4,850 กิโลกรัม ระยะทางรวมท้ังสิ้น 56.98 กิโลเมตร โดยได้ท าการเปรียบเทียบกับระยะ

ทางการเดินรถ เฉลี่ยระหว่าง เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2559  ซึ่งมีระยะทางเฉลี่ยรวมต่อวันเท่ากับ 59.63 

กิโลเมตร จึงสรุปได้ว่าผลการค านวณระยะทางเฉลี่ยรวมน้อยกว่า เท่ากับ 2.65 กิโลเมตรต่อวัน ดังนั้นวิธีการดังกล่าว

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานเนื่องจากสามารถวางแผนเส้นทางเดินรถจัดเก็บขยะของเทศบาล

ต าบลไม้งาม อ าเภอเมอืง จังหวัดตาก และสามารถควบคุมเวลาและค่าใชจ้่ายเชน่ค่าเชื้อเพลงิในการปฏบัิตงิานได้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลา้นนา  
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ประสทิธิภาพของน้้าอเิล็กโทรไลต์ต่อการก้าจัดสารพิษตกค้างในพริกชี้ฟ้า 

Effectiveness of electrolyzed water treatment on removing pesticide residues in capsicum 

วราภรณ์ กุศลารักษ์1* พนิตนาฏ อู่พุฒนิันท์2 และ สุวลี ฟองอินทร์3 

Waraporn Kusalaruk1*, Panitnart Auputinan2 and Suwalee Fongin3 

บทคัดย่อ 

พริกชี้ฟ้าเป็นวัตถุดิบท่ีนิยมใช้กันท่ัวไปในอาหาร สามารถบริโภคได้ท้ังในรูปแบบสด และปรุงสุก อย่างไรก็ตาม

พบว่าพริกชี้ฟ้าเป็นพืชท่ีมีสารพิษตกค้างในปริมาณมาก จึงส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค งานวิจัยนี้ศึกษา

ประสิทธิภาพของน้้าอเิล็กโทรไลต ์(EO) ท่ีเตรียมในสภาวะแตกต่างกัน เพื่อลดสารก้าจัดศัตรูพชืกลุม่ออร์กาโนฟอสเฟต 

และกลุ่มคาร์บาเมตในพริกชี้ฟ้า โดยสร้างการปนเป้ือนสารก้าจัดศัตรูพืชตกค้างเร่ิมต้น 10 เท่าของปริมาณสารพิษ

ตกค้างสูงสูด (MRL) ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร นอกจากนี้ยังตรวจสอบผลกระทบของน้้า EO ต่อคุณภาพทาง

กายภาพของพริกชี้ฟ้า ผลพบว่าน้้า EO ท่ีได้จากการเตรียมในสภาวะท่ีต่างกัน มีฤทธ์ิในการก้าจัดสารพิษตกค้างได้

ต่างกัน สภาวะในการเตรียมน้้า EO ท่ีดีท่ีสุด คือการเตรียมด้วยสารละลาย NaCl 0.50% ใช้เวลาในการผลิตน้้า EO  

15 นาที ได้น้้า EO ท่ีมีค่า pH เท่ากับ 2.20 และมีความเข้มข้นของคลอรีน (ACC) เท่ากับ 40 ppm สามารถลดปริมาณ

สารพิษตกค้างในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และกลุ่มคาร์บาเมตให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีปลอดภัยได้ ในขณะท่ีน้้าประปาตรวจพบ

ในเกณฑ์ไม่ปลอดภัย นอกจากนี้น้้า EO ไมส่่งผลกระทบตอ่ร้อยละการสูญเสียน้้าหนักของพริกช้ีฟา้  

ค้าส้าคัญ:   พริกช้ีฟา้, น้้าอิเล็กโทรไลตท่ี์เป็นกรด, สารก้าจัดศัตรูพชืตกค้าง, คุณภาพทางกายภาพ  
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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 

บทน า 

พริกช้ีฟา้เป็นพืชผักสวนครัวชนดิหนึ่งท่ีมคีวามจ าเป็นและแทบขาดไม่ได้ส าหรับการประกอบอาหารไทยหลาย

ชนิด เนื่องจากให้รสเผ็ด ท าให้เพิ่มรสชาติอาหารได้เป็นอย่างดี ถือเป็นพืชท่ีนิยมปลูกมากเป็นอันดับต้นๆ  ท้ังปลูกเพื่อ

บริโภคเอง และจ าหน่ายในประเทศ และต่างประเทศ ท าให้เกษตรกรในบางพื้นท่ีมีรายได้หลักมาจากการเพาะปลูก 

โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน แหล่งเพาะปลูกท่ีส าคัญในภาคเหนือได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ และน่าน ซึ่ง

เกษตรกรปลูกทัง้พริกช้ีฟา้และพริกขีห้นูผลใหญ่ เนื่องจากปริมาณและคุณภาพผลผลิตพริกขึน้กับสภาพพืน้ท่ี พันธ์ุและ

สภาพอากาศ จึงท าให้การปลูกพริกในภาคเหนือตอนบนมักประสบปัญหาผลผลิตเสียหาย และด้อยคุณภาพจากการ

ระบาดของโรคและแมลง เกษตรกรจึงมักใช้สารเคมีในการป้องกันสารก าจัดศัตรูพืชโดยใช้ตั้งแต่ระยะต้นกล้าจนถึง

ระยะเก็บเกี่ยวเป็นประจ าจึงส่งผลให้ตกค้างในผลผลิตซึ่งจะเป็นอันตรายต่อ ท้ังผู้ผลิต และผู้บริโภค ซึ่งสารก าจัด

ศัตรูพืชท่ีเกษตรกรนิยมใช้ ได้แก่ สารก าจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตซึ่งเป็นสารก าจัดแมลงท่ีจะมีฟอสฟอรัสซึ่ง

เป็นพิษโดยการสัมผัสแล้วซึมผ่านเข้าทางผิวหนัง ตัวยานี้จะเข้าไปยับยั้งเอนไซม์ cholinesterase ซึ่งส่งผลต่อระบบ

ประสาท สารกลุ่มนี้จะมีความเป็นพิษมากเมื่อรับประทาน หรือจากการหายใจเข้าไป ถ้าได้รับสารนี้มากเกินไปจะเกิด

อาการภายใน 24 ชั่วโมง ขั้นร้ายแรงท าให้หมดสติ ชัก หายใจล าบาก อาจตายได้ อกีชนิดหนึ่งคือสารก าจัดศัตรูพชืกลุ่ม

คารบ์าเมต สารก าจัดแมลงประเภทนี้ประกอบด้วยไนโตรเจน และซัลเฟอร์ สามารถเข้าสูร่่างกายได้ทางการสัมผัส การ

กิน และ การซึมผ่านผิวหนัง ไปท าหน้าท่ีในการยับยั้งเอนไซม์ cholinesterase และกระตุ้นให้ระบบประสาทของแมลง

ท างานมากเกินไป สารเคมีประเภทนี้จะไม่สะสมในสิ่งแวดล้อมและหมดฤทธ์ิในสภาพท่ีเป็นด่างอย่างรวดเร็ว สารเคมี

ประเภทนี้ท่ีนิยมใช้ตามท้องตลาดคอื propoxur, bendiocarb และ carbosunfan สารเหลา่นีม้คีวามเป็นพิษสูงถ้ากินเข้าไป

หรือดูดซึมผ่านผิวหนังมนุษย์ อาจส่งผลให้ระบบกล้ามเนื้อและระบบหายใจไม่สามารถท างานได้ (เครือข่ายเตือนภัย

สารเคมีก าจัดศัตรูพชื, 2559)  

เมื่อมีการปนเป้ือนของสารก าจัดศัตรูพืชในอาหารจะก่อให้เกิดอันตรายได้ ซึ่งหากรา่งกายได้รับปริมาณน้อยๆ 

เป็นระยะเวลานานเกิดการสะสมจะก่อให้เกิดอันตรายแบบเรือ้รัง แตเ่มื่อได้รับปริมาณมากๆ จะท าให้เกิดอันตรายแบบ

เฉียบพลัน โดยจะมีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ ร่างกายอ่อนแอ และอาจท าให้เสียชีวิตได้ (บัญญัติ, 2546) 

กลุ่มเครอืขา่ยเตอืนภัยสารเคมีก าจัดศัตรูพชืหรือไทยแพน (Thai-PAN) ได้สุ่มตรวจผักในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑล 
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เชยีงใหม่ และอุบลราชธานี เมื่อวันท่ี 16-18 มนีาคม พ.ศ. 2559 จ านวน 138 ตัวอย่าง โดยก าหนดชนิดผักที่ตามความ

นิยมบริโภค 10 ชนิด และผลไม้ 6 ชนิด พบว่าพริกชี้ฟ้าแดงพบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน 100% (เครือข่ายเตือนภัย

สารเคมีก าจัดศัตรูพชื, 2559) แมว้า่สารเคมีก าจัดศัตรูพชื เป็นสารอันตรายท่ีมีผลกระทบตอ่ท้ังเกษตรกรผู้ใช้และส่งผล

กระทบตอ่ผู้บริโภคจากสารพษิตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร แตเ่กษตรกรยังเลอืกท่ีจะใชว้ัตถุมพีิษเหล่านัน้กันอย่าง

แพร่หลาย เนื่องจากท าให้มีผลผลิตท่ีดี เก็บผลผลิตไว้ได้นานและสามารถขายได้ราคาดี ดังนั้นผลกระทบจึงตกอยู่กับ

ผู้บริโภคท่ีต้องเสี่ยงรับกับสารพิษท่ีตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะพริกซึ่งเป็นวัตถุดิบท่ีนิยมบริโภคกัน

อย่างแพร่หลาย ท้ังในรูปแบบสด ปรุงสุก และเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ต่าง  ๆ มากมาย เช่น ซอสพริก และ

เครื่องปรุงรส หากมีสารพษิตกค้าง ถึงแมเ้พยีงเล็กน้อยก็ท าให้เกิดสะสมและเสี่ยงตอ่อันตรายท่ีจะเกิดขึ้น การเจ็บป่วย

ส่วนใหญ่เป็นผลจากการสะสมของสารก าจัดศัตรูพืช ก่อให้เกิดการลดประสิทธิภาพการท างานของอวัยวะส าคัญ เช่น 

ตับและไต บ่ันทอนสุขภาพจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง เป็นโรคมะเร็ง และร้ายแรงจนอาจท าให้เสียชีวิตได้ การล้างเป็น

กระบวนการแรกท่ีสามารถลดปริมาณสารพิษตกค้างลงได้ จึงถือได้ว่าเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญในการก าจัด หรือลด

อันตรายเบื้องต้น จึงมีงานวิจัยหลาย ๆ งานท่ีศึกษาเกี่ยวกับการล้างโดยใช้สารท าความสะอาดต่าง ๆ รวมถึงวิธี 

การลา้งที่ถูกต้อง เพื่อสามารถลดสารพิษตกค้างในวัตถุดิบได้มากที่สุดเท่าท่ีจะเป็นได้ 

เทคนิคการใช้น้ าอิเล็กโทรไลซ์เพื่อลดสารพิษตกค้างในพริกชี้ฟ้าจึงมีความน่าสนใจ เนื่องจากน้ าอิเล็ก 

โทรโลไลซ์เป็นสารออกซิไดซ์ซิ่งอย่างแรง สามารถลดสารเคมีอันตรายท่ีตกค้างได้ (Hao et al., 2011) และมีประสิทธิภาพใน

การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค (Huang, 2008) แต่การใช้น้ าอิเล็กโทรไลซ์จะให้ได้ผลดี ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น 

ชนิดของพืชผัก ความเข้มข้นของสารท่ีใช้ล้าง ระยะเวลาในการล้าง ค่า pH ค่าความเข้มข้นของคลอรีน และค่าศักย์ออกซิ

เดชั่น - รีดักชั่น เป็นต้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาประสิทธิภาพของน้ าอิเล็กโทรไลซ์ท่ีเตรียมในสภาวะท่ี

ต่างกันเพื่อลดปริมาณสารพิษตกค้างในขั้นตอนการล้าง และศึกษาผลกระทบของน้ าอิเล็กโทรไลต์ต่อคุณภาพทางกายภาพ

ของพริกชี้ฟ้าด้วย 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัตถุดิบ 

พริกช้ีฟา้ (Capsicum annuum Linn. Var acuminatum Fingerh) 

อุปกรณ์ 

1. เครื่องผลิตน้ าส าหรับฆ่าเช้ือ (Electrolyzed water generator) ยี่ห้อ Hario รุ่น LABO-SCI ประเทศญี่ปุ่น          

2. เครื่องช่ังไฟฟา้ ยี่ห้อ Ohaus รุ่น ARC 120 บริษัท Ohaus ประเทศสหรัฐอเมริกา  

3. ตูดู้ดควันปริมาตร 0.12 ลูกบาศก์เมตร  

4. เครื่องวัดส ียี่หอ้ Hunter Lab รุ่น Color Quest XE 

5. pH meter ยี่ห้อ LT Lutron รุ่น PH-230SD 

6. กระดาษทดสอบน้ ายาฆ่าเชื้อ (โพแทสเซียมไอโอไดด์) 

7. เครื่องแกว้และอุปกรณอ์ื่น ๆ 

สารเคม ี

1. ชุดทดสอบสารยาฆา่แมลง-สารพิษตกค้างจีที (GT Pesticide Test Kit)  

2. สารก าจัดศัตรูพชื: โพรฟีนอฟอส กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และคารโ์บซัลแฟน กลุ่มคาร์บาเมต   

3. Sodium chloride 
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 วิธีการทดลอง  

1. การเตรียมตัวอย่างพริกช้ีฟา้ 

 น าพริกชี้ฟ้าท่ีซื้อมาจากตลาดแม่ต๋ า จังหวัดพะเยา มาท าการคัดคุณภาพเบื้องต้นโดยการคัดแยกผลท่ีไม่ดี 

(ไม่มีต าหนเินื่องจากเกิดบาดแผล เสียหายเนื่องจากเชื้อโรค และแมลง) ออกไป จากนั้นแบ่งพริกชี้ฟ้าเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 

500 กรัม เพื่อแยกปฏิบัตติามแผนการทดลอง 

 2. การเตรียมน้ าอิเล็กโทรไลต์ 

 น้ าอิเล็กโทรไลต์ผลิตจากกระแสไฟฟ้า โดยใช้เคร่ืองผลิตน้ าอิเล็กโทรไลต์ยี่ห้อ Hario รุ่น LABO-SCI โดยใช้

สารละลายโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) และน้ า Reverse Osmosis (RO)  2 ลิตร วัดค่าความเข้มข้นของคลอรีน (ACC)  

โดยกระดาษทดสอบน้ ายาฆ่าเชื้อ (โพแทสเซียมไอโอไดด์) วัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH) โดยเคร่ืองวัดความเป็นกรด่าง 

(pH meter) โดยผลิตน้ าอิเล็กโทรไลตต์ามสภาวะแตกต่างกันดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 คุณสมบัตขิองน้ าอเิล็กโทรไลตท่ี์เตรียมในสภาวะท่ีต่างกัน 

 

 3. การสร้างการปนเป้ือนสารก าจัดศัตรูพชืกลุม่ออร์กาโนฟอสเฟต และกลุ่มคารบ์าเมตในตัวอยา่งพริกช้ีฟ้า  

 ตัวอย่างพริกชี้ฟ้า น้ าหนัก 500 กรัม แช่ในสารละลายสารก าจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ได้แก่ 

โพรฟิโนฟอส และสารกลุ่มคาร์บาเมต คือ คาร์โบซัลแฟน ท่ีระดับความเข้มข้นใกล้เคียง 10 เท่าของปริมาณสารพิษ

ตกค้างสูงสูด (MRL) ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9002-2558 ปี 2558 ที่ก าหนดให้สารโพรฟีโนฟอสมี

ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดได้ 3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และสารคาร์โบซัลแฟนมีปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดได้ 

0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แช่ตัวอย่างพริกชี ้ฟ้าในสารละลายสารก าจัดศัตรูพืช 10 ลิตร นาน 2 นาที จากนั้น 

น าพริกที่แช่สารก าจัดศัตรูพืชทั้ง 2 กลุ่ม ผึ่งให้แห้งในตู้เป่าลม (Laminar Air Flow) ที่อุณหภูมิห้องจนกว่าตัวอย่าง

พริกแห้ง ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. (ดัดแปลงวิธีการจาก Hao et al., 2011)  

 4. ศกึษาประสิทธิภาพของน้ าอเิล็กโทรไลตใ์นการลา้งพริกช้ีฟา้เพื่อลดปริมาณสารพษิตกค้าง  

 น าตัวอยา่งพริกชี้ฟ้าท่ีปนเป้ือนสารก าจัดศัตรูพืชท้ัง 2 กลุ่ม (จากข้อ 3) ไปผ่านกรรมวิธีการล้างด้วยน้ าอิเล็กโทร

ไลซ์ท่ีเตรียมในสภาวะท่ีแตกต่างกัน วิธีการล้างท าโดยการแช่ตัวอย่างพริกชี้ฟ้าท่ีปนเป้ือนสารพิษในน้ าล้าง ในอัตราส่วน

พริกชี้ฟ้าต่อน้ าล้างเป็น 1 ต่อ 20 และใช้เวลาในการล้าง 5 นาที หลังจากนั้นท าการตรวจสอบสารก าจัดศัตรูพืชตกค้างใน

ความเข้มข้นของ NaCl 

(%) 

เวลาในการผลิตน้ า EO 

(นาที) 
pH 

ACC 

(ppm) 

0.05 5 2.57 20 

0.05 10 2.32 30 

0.05 15 2.18 30 

0.28 5 2.86 30 

0.28 10 2.43 40 

0.28 15 2.23 40 

0.50 5 2.54 30 

0.50 10 2.35 40 

0.50 15 2.20 40 
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(น้ าหนักก่อนล้าง-น้ าหนักหลังลา้ง) x 100 

น้ าหนักก่อนล้าง 

ตัวอย่างพริกชี้ฟ้าก่อนและหลังการล้าง ด้วยชุดทดสอบ GT Pesticide test kit  และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการล้างพริก

ชี้ฟ้าด้วยน้ าอเิล็กโทรไลตก์ับน้ าประปา ท าการทดลอง 2 ซ้ า 

 5. ศกึษาผลของน้ าอเิล็กโทรไลต์ท่ีใชใ้นการล้างตอ่คุณภาพของพริกช้ีฟา้ 

5.1 ร้อยละการสูญเสียน้ าหนักสด ท าโดยการชั่งน้ าหนักก่อนและหลังท าการล้างพริกชี้ฟ้า จากนั้นน ามา

ค านวณร้อยละการสูญเสียน้ าหนักสด ดังนี้ 

 ร้อยละการสูญเสียน้ าหนัก =  

 

 

5.2 การเปลี่ยนแปลงของสีท าโดยการวัดค่าสีของพริกชี้ฟ้าแต่ละสิ่งทดลองอย่างละ 10 กรัม วัดค่าสีทุก

เม็ด โดยวัดค่าสีท้ังสองด้านของเม็ดพริกแตล่ะเม็ด ค่าท่ีได้แสดงเป็นค่า L*, a* และ b* หาค่าความแตกต่างของค่าสีใน

ตัวอยา่งพริกชีฟ้า้ก่อนและหลังการลา้ง (ΔΕ) ดังนี้ 

ค่าการเปลี่ยนแปลงของสี (ΔΕ) 

  

 6. วิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติส าเร็จรูป SPSS: Statistical Package for the 

Social Sciences เวอร์ชัน 22 เปรียบเทียบความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยโดยวิธี  Duncan’s Multiple Range test และผลตา่ง

ท่ี p<0.05 ถือวา่มีความแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญ 
 

ผลการศึกษา 

 1. ประสิทธิภาพของน้ าอเิล็กโทรไลต์ในการล้างพริกชี้ฟา้เพือ่ลดปริมาณสารพิษตกคา้ง 

 ท าการล้างพริกชี้ฟ้าด้วยน้ าอิเล็กโทรไลต์ท่ีเตรียมในสภาวะท่ีต่างกัน ผลการทดลองพบว่าน้ าอิเล็กโทรไลต์ 

ส่งผลต่อการลดปริมาณสารพิษตกค้างในพริกชี้ฟ้าท้ัง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และกลุ่มคาร์บาเมต 

แตกต่างกัน โดยน้ าอิเล็กโทรไลต์ท่ีเตรียมจากสารละลาย NaCl ท่ีมีความเข้มข้น 0.50% ใช้เวลาในการเตรียมน้ าอิเล็ก

โทรไลต์ 10 และ 15 นาที สามารถลดปริมาณสารพิษตกค้างในกลุ่มสารออร์กาโนฟอสเฟตได้ โดยตรวจพบสารพิษ

ตกค้างแตอ่ยู่ในระดับปลอดภัย ส่วนน้ าอเิล็กโทรไลตท่ี์เตรียมในสภาวะอื่นๆ ไมส่ามารถลดปริมาณสารพษิตกค้างให้อยู่

ในเกณฑ์ท่ีปลอดภัยได้ ในขณะท่ีประสิทธิภาพของน้ าอิเล็กโทรไลต์ในการลดปริมาณสารพิษตกค้างในกลุ่มคาร์บาเมต

ในพริกชี้ฟ้า พบว่าการล้างพริกชี้ฟ้าด้วยน้ าอิเล็กโทรไลต์ส่วนใหญ่สามารถลดปริมาณสารพิษตกค้างให้อยู่ในระดับท่ี

ปลอดภัยได้ โดยเฉพาะสารละลายอิเล็กโทรไลต์ท่ีได้จากการเตรียมด้วยสารละลาย NaCl 0.50% ท่ีใช้เวลาใน 

การเตรียมน้ า 15 นาที สามารถลดปริมาณสารพิษได้มากท่ีสุด เนื่องจากตรวจแล้วไม่พบสารพิษตกค้าง และ  

เมื่อเปรียบเทียบกับการล้างพริกชี้ฟ้าด้วยน้ าประปา พบว่า น้ าประปาไม่สามารถลดปริมาณสารพิษตกค้างท้ังใน  

กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และกลุ่มคารบ์าเมต ให้อยูใ่นระดับท่ีปลอดภัยได้ ดังขอ้มูลในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของน้ าอิเล็กโทรไลตต์อ่ลดปริมาณสารก าจัดศัตรูพชื 2 กลุ่ม ในตัวอยา่งพริกช้ีฟา้ 

Treatment %NaCl Time (minute) Peticide residues 

      Organophosphate Carbamate 

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 น้ าประปา ++ ++ 

11 พริกไม่ล้าง ++ ++ 

เมื่อ  - ตัวอยา่งสีอ่อนกวา่หรอืเท่ากับควบคุม ไมพ่บสารเคมีตกค้าง 

+ ตัวอยา่งสีเข้มกว่าควบคุมแตอ่อ่นกว่าตัดสิน พบสารพิษตกค้างในระดับท่ี  

                  + + ตัวอยา่งสีเท่ากับหรือสเีข้มกว่าตัดสิน พบสารพิษตกค้างในระดับท่ีไมป่ลอดภัย 

 หมายเหต ุ: ผลการทดลองแสดงคา่จากการทดลอง 2 ซ้ า 

 2. ผลของน้ าอเิล็กโทรไลตท์ี่ใช้ในการล้างต่อการคณุภาพของพริกชี้ฟา้ 

 2.1 ผลของน้ าอเิล็กโทรไลตต์อ่ร้อยละการสูญเสียน้ าหนัก (%weight loss) ในพริกช้ีฟา้ 

จากการทดลองพบว่า ร้อยละการสูญเสียน้ าหนัก (%weight loss) ของพริกชี้ฟ้าท่ีผ่านการล้างด้วย

น้ าประปา (ตัวอย่างควบคุม) และพริกชี้ฟ้าท่ีผ่านการล้างด้วยน้ าอิเล็กโทรไลต์จากการเตรียมในสภาวะแตกต่างกัน  

ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยพริกชี้ฟ้าท่ีผ่านการล้างด้วยน้ าประปา มีร้อยละ 

การสูญเสียน้ าหนัก 0.87 % ส่วนพริกท่ีผ่านการล้างด้วยน้ าอิเล็กโทรไลต์ ท่ีเตรียมในสภาวะท่ีต่างกันมีร้อยละ 

การสูญเสียน้ าหนักอยู่ในช่วง 0.67-1.15 % ดังตารางที่ 2   
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ตารางที่ 2 ผลของน้ าอเิล็กโทรไลตต์อ่ร้อยละการสูญเสียน้ าหนัก (%weight loss) ในพริกช้ีฟา้ 

Treatment %NaCl 

Time 

(minute) 

 

%weight loss 

1 0.05 5 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 

10 น้ าประปา 0.87 ± 0.33 ns 

หมายเหต:ุ ข้อมูลแสดงเป็นค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการทดลอง 3 ซ้ า ns แสดงถึงข้อมูลท่ีไม่แตกตา่ง

กันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 

2.2 ผลของน้ าอเิล็กโทรไลตต์อ่การเปลี่ยนแปลงของสี 

จากผลการทดลองพบว่า พริกชี้ฟ้าท่ีผ่านการล้างด้วยน้ าประปา และผ่านการล้างด้วยน้ าอิเล็กโทรไลต์ท่ี

เตรียมจากความเข้มข้นของ NaCl 0.28% เวลาในการผลิตน้ าอิเล็กโทรไลต์ 5 นาที ไม่มีความแตกต่างกันอย่าง 

มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมีค่าการเปลี่ยนแปลงของสี (ΔΕ) น้อยท่ีสุด (1.56 และ 1.80 ตามล าดับ)  

เมื่อเปรียบเทียบกับการล้างด้วยน้ าอิเล็กโทรไลต์ท่ีสภาวะอื่นๆ ส่วนการล้างพริกชี้ฟ้าด้วยน้ าอิเล็กโทรไลต์ท่ีมี 

ความเข้มข้นของ NaCl 0.05 % และ 0.50% เวลาในการผลิตน้ าอิเล็กโทรไลต ์10 นาที พบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงของ

สีมากที่สุด (p<0.05) โดยมีคา่ ΔΕ เท่ากับ 4.70 และ 4.74 ตามล าดับ ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 3 
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ตารางที ่3 ผลของน้ าอเิล็กโทรไลตต์อ่การเปลี่ยนแปลงของสี (ΔΕ) ในพริกช้ีฟา้ 

Treatment %NaCl 

Time 

(minute) 

 

ΔΕ 

1 0.05 5 2.80 ± 0.08 b 

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 

10 น้ าประปา 1.56 ± 0.16 e 

หมายเหต:ุ ข้อมูลแสดงเป็นค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการทดลอง 3 ซ้ า ตัวอักษรท่ีต่างกันแสดงให้เห็น

วา่มคีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชือ่ม่ัน 95% 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
น้ าอิเล็กโทรไลต์ (EO) ท่ีเตรียมในสภาวะท่ีแตกต่างกัน ท าให้น้ า EO มีคุณสมบัติท่ีต่างไป คือมีค่า pH และ 

ค่าความเข้มข้นของคลอรีนต่างกัน จึงส่งผลต่อการลดปริมาณสารก าจัดศัตรูพืช 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต 

และกลุ่มคาร์บาเมต ได้แตกต่างกันด้วย ซึ่งน้ า EO ท่ีมีค่า pH เท่ากับ 2.20 และมีค่าความเข้มข้นของคลอรีน เป็น 40 ppm 

ท่ีได้จากการเตรียมจาก NaCl 0.50% และใช้เวลาในการท าน้ า EO 15 นาที นั้นสามารถลดสารพิษตกค้างได้ท้ัง 2 กลุ่มท่ี

ท าการศึกษา ในขณะท่ีน้ าประปาไม่สามารถลดปริมาณสารพิษตกค้างให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีปลอดภัยได้ เนื่องจากน้ า EO  

ท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรดเป็นสารท่ีมีความสามารถในการออกซิไดซ์ซิ่งสูง จึงมีประสิทธิภาพในการก าจัดยาฆ่าแมลงตกค้างในผัก

หรือผลไม้ได้ ประสิทธิภาพของน้ าอิเล็กโทรไลซ์ท่ีมีคลอรีนอิสระท่ีความเข้มข้นต่างกัน มีผลต่อคุณภาพและอายุการเก็บ

ของเชอร่ีหวาน ซึ่งน้ าอเิล็กโทรไลซ์ท่ีมีความเข้มข้นของคลอรีน 25 50 และ 100 mg/L มปีระสิทธิภาพในการรักษาความสด

และคุณภาพของตัวอยา่งในระหวา่งการเก็บ 20 วัน แตก่ารใชท่ี้ความเข้มข้นสูงมาก (200 mg/L) ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางเคมีกายภาพ เป็นผลท าให้เชอร่ีหวานไม่มีคุณภาพ (Hayta and Aday, 2015) Hang et.al. (2018) รายงานไว้ว่า น้ า EO  

มีผลต่อการก าจัดสารก าจัดศัตรูพืช ได้แก่ diazinon, cyprodinil และ phosmet ในผักโขม ถั่ว และองุ่น โดยน้ า EO ท่ีมีความ

เข้มข้นของคลอรีน (ACC) สูง และใช้ระยะเวลาในการล้างนาน (15 นาที) ส่งผลท าให้ลดปริมาณสารพิษตกค้างได้มากท่ีสุด 

และไม่มีผลต่อสีและเนื้อสัมผัสของตัวอย่าง Yongtao et.al. (2017) พบว่าสารก าจัดศัตรูพืช 6 ชนิด ได้แก่ isoprocarb, 

chlorpyrifos, bifenthrin, beta-cypermethrin, difenoconazole และ azoxystrobin ในถั่วฝักยาวถูกล้างออกได้ด้วยน้ า EO 

มากกวา่การล้างด้วยน้ าประปา น้ าเกลอืเข้มข้น 5% สารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 5% และสารละลายกรดอะซิติก

เข้มข้น 5% นอกจากนี้การก าจัดสารพิษตกค้างในถั่วฝักยาวจะมากยิ่งขึ้น เมื่อใช้เวลาในการล้างนานขึ้น วราภา และคณะ 



 
 

Proceedings  
737 

(2554) รายงานไว้ว่า สารกลุ่มออกซิไดส์ซิ่ง เช่น โอโซน น้ าอิเล็กโทรไลซ์ (น้ า EO) และคลอรีนไดออกไซด์ นอกจากมี

ประสิทธิภาพดีในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แล้ว ยังมีประสิทธิภาพท่ีดีในการสลายสารก าจัดศัตรูพืช โดยน้ า EO ชนิดกรดมีผล

ต่อการลดปริมาณโพรฟิโนฟอสในใบคะน้าท่ีผ่านการแช่ยาฆ่าแมลง 10 เท่าของค่า MRL ได้ ซึ่งการล้างด้วยน้ า EO ชนิด

กรด 70 พพีเีอ็ม (ค่า ORP เท่ากับ 1148 mV พเีอช 2.63) สามารถลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ประมาณ 60% และเมื่อล้าง

ด้วยน้ า EO ชนิดกรดเข้มข้นต่ ากว่าคือ 50 พีพีเอ็ม (ค่า ORP เท่ากับ 1048 mV พีเอช 3.04) พบว่าประสิทธิภาพในการลด

สารก าจัดศัตรูพชืนอ้ยลง คือลดได้ 48%  

จากการทดลองพบว่าการล้างพริกชี้ฟ้าโดยใช้น้ าอิเล็กโทรไลต์ไม่ส่งผลกระทบต่อร้อยละการสูญเสียน้ าหนัก 

สอดคล้องกับงานวจิัยของอธิพร (2547) ท่ีรายงานวา่การล้างส้มโดยการแช่น้ าอิเล็กโทรไลต์นาน 4, 8 และ 16 นาที พบว่า

ไมม่ผีลกระทบตอ่การเปลี่ยนแปลงของร้อยละการสูญเสียน้ าหนัก ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าได้ ปริมาณกรดท่ีไทเทรตได้ 

และสีเปลือก นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของนันทวรรณ และคณะ (2558) รายงานว่าการล้างแคนตาลูปด้วยน้ าเปล่า และน้ า 

อิเล็กโทรไลต์ เป็นเวลา 20 นาที ท าให้เกิดร้อยละการสูญเสียน้ าหนักน้อยท่ีสุด  ส่วนคุณภาพทางด้านสีของพริกชี้ฟา้ท่ีท า

การทดลอง พบว่าการล้างพริกชี้ฟ้าด้วยน้ าอิเล็กโทรไลต์ ท าให้สีเกิดการเปลี่ยนแปลง อาจเป็นเพราะน้ าอิเล็กโทรไลต์มี

ความเป็นกรดสูง โดยมีค่า pH เท่ากับ 2.20 นอกจากนี้น้ าอิเล็กโทรไลต์ยังมีกรดไฮโปรคลอรัสท่ีมีฤทธ์ิในการฟอกสี จึงท า

ให้สีของพริกชี้ฟ้านั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเทียบกับการล้างด้วยน้ าประปา ผลลัพธ์ท่ีได้จึงแสดงให้เห็นว่าการล้าง

พริกชี้ฟ้าด้วยน้ าอิเล็กโทรไลตส์่งผลกระทบต่อคุณภาพทางกายภาพด้านสีของพริกชี้ฟ้า สอดคล้องกับงานวจิัยของจิราพร 

(2558) ท่ีรายงานว่าการเปลี่ยนแปลงของค่าสีสับปะรดตัดแต่งพันธ์ุภูแล ท่ีล้างด้วยน้ าอิเล็กโทรไลต์ด้วยความเข้มข้นและ

เวลาต่าง ๆ ท าให้ค่าสีทุกพารามิเตอร์มีค่าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้นันทวรรณ และคณะ (2558) รายงานว่าการล้างแคนตาลูป

ด้วยน้ าอิเล็กโทรไลต์ เป็นเวลา 10 และ 20 นาที ส่งผลต่อค่าสีของแคนตาลูปอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบ

กับการล้างด้วยน้ าประปา  

สรุปผลจากการทดลองนี้ พบว่าน้ า EO ท่ีได้จากการเตรียมในสภาวะท่ีตา่งกัน มีฤทธ์ิในการก าจัดสารพษิตกค้าง

ได้ต่างกัน ซึ่งสภาวะในการเตรียมน้ า EO ท่ีดท่ีีสุด ท่ีสามารถลดปริมาณสารพิษได้มากท่ีสุดคือ น้ า EO ท่ีได้จากการเตรียม

ด้วยสารละลาย NaCl 0.50% ใช้เวลาในการผลิตน้ า EO 15 นาที โดยมีค่า pH เท่ากับ 2.20 และมีความเข้มข้นของคลอรีน 

(ACC) เท่ากับ 40 ppm สามารถลดปริมาณสารพิษตกค้างในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตให้อยูใ่นเกณฑ์ท่ีปลอดภัย และสารพิษ

ในกลุ่มคาร์บาเมต ตรวจไมพ่บสารพษิตกค้างเลย นอกจากนี้น้ า EO ไมส่่งผลกระทบตอ่ร้อยละการสูญเสียน้ าหนักของพริก

ชี้ฟ้า แต่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสีของพริกชี้ฟ้าเพียงเล็กน้อย ซึ่งการศึกษาต่อไปในอนาคตควรมีการศึกษาเวลาท่ี

ใชใ้นการล้างร่วมด้วย เนื่องจากเวลาท่ีใชใ้นการล้าง มผีลตอ่การลดปริมาณสารพษิตกค้าง 
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การออกแบบอะแดปเตอร์สเตอร์ในระบบส่งก าลังของรถฟอร์มูล่านักศึกษา 

Design of Sprocket adapter in Powertrain system of formula student car 

นเร็นศ ชัยธานี1* 

Naren Chaithanee1* 
 

บทคัดย่อ 

 งานวจิัยนี้เป็นการออกแบบชิ้นส่วนในระบบส่งก าลังของรถฟอร์มูล่านักศึกษาในส่วนของอะแดปเตอร์สเตอร์ ซึ่งมี

หนา้ท่ีสง่ผ่านแรงบิดจากสเตอร์ไปยังชุดเฟืองท้าย ในการออกแบบได้เลือกใชว้ัสดุเป็นอลูมิเนียมเกรด 7075 ซึ่งเป็นเกรดท่ีมี

ความแข็งแรงสูงและมีน้ าหนักเบา การพิจารณาแรงท่ีกระท ากับอะแดปเตอร์สเตอร์เพื่อน ามาวิเคราะห์ความแข็งแรงพบว่า

เป็นแรงบิดท่ีมาจากแรงเสียดทานสุงสุดระหว่างล้อกับถนน มีค่าเท่ากับ 575.6 นิวตัน-เมตร ส่งผ่านเพลาขับ ชุดเฟืองท้าย 

และมาท่ีอะแดปเตอร์สเตอร์ แรงกระท านี้ถูกน าไปใชใ้นการวิเคราะห์ความแข็งแรงของอะแดปเตอร์สเตอร์ด้วยวิธีการทางไฟ

ไนต์เอลิเมนต์ พบว่าค่า Equivalent (von-Mises) Stress สูงสุดเท่ากับ 187.5 เมกกะปาสคาล  และค่า Total Deformation 

สูงสุด 0.151 มิลลิเมตร เมื่อน าค่าความเค้นสูงสุดมาเปรียบเทียบกับค่าความเค้นดึงท่ีวัสดุสามารถรับได้พบว่าค่าความเค้น

ดึงสูงสุดยังมีค่ามากกว่าค่า Equivalent (von-Mises) Stress สูงสุดท่ีเกิดขึ้น ท าให้รู้ว่าอะแดปเตอร์สเตอร์ท่ีออกแบบนี้

สามารถรับแรงได้และน าไปใช้งานได้จริงโดยมีค่าปัจจัยความปลอดภัยต่ าสุดเท่ากับ 2.68 จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางไฟ

ไนตเ์อลิเมนต ์พบวา่อแดปเตอร์สเตอร์สามารถส่งถ่ายก าลังจากเคร่ืองยนตส์ู่ล้อได้โดยไม่เกิดความเสียหายขึ้นกับชิ้นงาน 
 

ค าส าคัญ:   รถฟอร์มูล่านักศึกษา, ไฟไนตเ์อลเิมนต์, ระบบส่งก าลัง 
 

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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บทน า 

 ในปัจจุบันการแข่งขันรถฟอร์มูล่านักศึกษาซึ่งเป็นการแข่งขันเชิงวิศวกรรมท่ีได้การรับรองจากสมาคมวิศวกรรม

ยานยนต์นานาชาติมีการแข่งขันท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ มีการแข่งขันกันหลายรูปแบบท้ังการออกแบบ 

เชิงวิศวกรรม การวางแผนการจัดการใช้จ่ายงบประมาณภายในทีม(Cost) การน าเสนอข้อมูลทางธุรกิจ(Business 

Presentation) และการแข่งขันเพื่อทดสอบประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ  ของรถ อาทิเช่น ทดสอบอัตราเร่งของรถ(Acceleration) 

ทดสอบระบบช่วงล่างของรถ(Skid Pad) การทดสอบวิ่งในสนามแข่ง(Autocross) ทดสอบสมรรถนะโดยรวมของรถ 

(Endurance) รถท่ีจะเข้าท าการแข่งขันจะถูกออกแบบและสร้างโดยนักศึกษาให้เป็นไปตามกรอบของกติกา  [1] โดยตัว

รถแข่งเป็นแบบล้อเปิด ท่ีน่ังเดียว ใชเ้คร่ืองยนตเ์บนซิน 4 จังหวะ ขนาดไมเ่กิน 610 ซีซี ทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งในแตล่ะปีก็ได้

อาศัยการศึกษาจากปัญหาของรถในปีท่ีผ่านมา แล้วน าเอามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อยอดเพื่อเป็นแนวทางใน 

การออกแบบรถคันใหมใ่นแต่ละส่วนของรถในทุกปี ซึ่งในการออกแบบรถฟอร์มูล่านักศกึษาจ าเป็นตอ้งอาศัยหลักการทาง

วศิวกรรมในการออกแบบ [2] อาทิเชน่ โครงรถ ตัวถัง ชว่งล่าง และ ระบบส่งก าลัง  

 การออกแบบชิ้นส่วนต่างๆในตัวรถนอกจากจะออกแบบให้สามารถรับแรงต่าง ๆ ท่ีมากระท าได้แล้ว ยังต้อง

ค านึงถึงน้ าหนักของชิ้นส่วนนั้น ๆ ซึ่งการออกแบบควรให้ชิ้นส่วนนั้นมีน้ าหนักน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้โดยเทคนคิที่

เรียกว่า optimization หรือการออกแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุด [5-8] วิธีการท่ีจะให้ได้มาถึงค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุดนั้นมีวิธีการ

หลากหลาย แต่วิธีท่ีงา่ยท่ีสุดคือการทดลองแลว้ปรับแบบไปเร่ือย ๆ จนได้คา่ที่ดีท่ีสุด 

  
ภาพที่ 1 ชิ้นส่วนต่าง ๆ ในระบบส่งก าลังของรถฟอร์มูล่านักศึกษา 

 

ในสว่นของระบบส่งก าลังของรถฟอร์มูล่านักศึกษานัน้(ดังภาพท่ี 1) ซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อนท่ีลอ้หลัง ท าหน้าท่ี

ถ่ายทอดก าลังจากเครื่องยนต์ผ่านชุดคลัชชช์ุดเกียร์ โซ่ก าลัง เฟืองโซ่ เพลาขับไปยังล้อ จึงถือเป็นสว่นส าคัญที่จะท าให้

รถวิ่งได้อยา่งเต็มประสิทธิภาพ  

 ในการแขง่ขันรถฟอร์มูลา่นักศกึษานั้น หนึ่งในหัวใจส าคัญในการออกแบบคือการออกแบบให้ตัวรถมีน้ าหนัก

เบาที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ เพราะหากตัวรถมีน้ าหนักเบาก็จะท าให้แรงท่ีใชใ้นการขับเคลื่อนก็จะน้อยลงรถก็จะท าอัตรา

เร่งได้ด ีดังนัน้ในการออกแบบชิ้นส่วนต่าง ๆ นอกจากจะต้องสามารถรับแรงท่ีมากระท าได้แล้วยังตอ้งค านึงถึงน้ าหนัก

ของช้ินสว่นน้ัน ๆ อกีด้วย  

เพลาขับ 

ชุดเฟืองท้าย 

ขาประคองเฟืองท้าย 

อะแดปเตอร์สเตอร์ 

สเตอร์ 
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ในงานวิจัยนี้เป็นน าเสนอการออกแบบและการวิเคราะห์ความแข็งแรงของอะแดปเตอร์สเตอร์ซึ่งเป็นหนึ่งใน

ชิ้นส่วนของระบบส่งก าลังของรถ ตดิตัง้อยู่ระหว่างสเตอร์กับชุดเฟืองท้าย โดยมีเป้าหมายให้อะแดปสเตอร์สามารถรับ

แรงท่ีมากระท าได้และมีน้ าหนักเบา โดยใช้โปรแกรม CATIA ในการออกแบบรูปทรงของชิ้นส่วน หลังจากนั้นก็จะน า

ชิ้นส่วนท่ีออกแบบแล้วไปท าการวิเคราะห์ความแข็งแรงด้วยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์ เพื่อหาค่าความเค้น (Stress), 

การเสียรูป (Deformation) ท่ีเกิดจะขึ้นกับอะแดปสเตอร์ ในโปรแกรม Ansys เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายท่ีจะ

เกิดขึ้นและสามารถน าไปสร้างชิ้นงานจรงิเพื่อใชใ้นรถฟอร์มูล่านักศึกษาได้  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวิจัย 

 การศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นส่วนในระบบส่งก าลังของรถฟอร์มูล่านักศึกษาโดยเขียนแบบของชิ้นงาน

ในโปรแกรม CATIA V5R20 หลังจากนัน้น าแบบท่ีได้ไปท าการวเิคราะห์ความแข็งแรงด้วยวิธีการทางไฟไนตเ์อลเิมนต์ใน

โปรแกรม Ansys 

 ออกแบบช้ินส่วนในระบบส่งก าลังของรถฟอร์มูล่านักศกึษา 

 หลักการออกแบบรถฟอร์มูล่านักศึกษา ส่วนประกอบของรถบางส่วนจะเลือกชิ้นส่วนของรถท่ีมีตาม

ท้องตลาดมาประยุกต์ใช้ ท้ังนี้เพราะการสร้างชิ้นส่วนขึน้มาเองนั้นมีตน้ทุนสูงและมีกรรมวิธีการผลิตท่ีค่อนข้างมคีวาม

ซับซ้อน ดังนัน้วธีิการเลอืกใชช้ิ้นสว่นตามท้องตลาดมาประยุกตใ์ช ้สามารถท าได้รวดเร็วกว่า การจัดหาชิ้นส่วนส ารอง

หรือการบ ารุงรักษาก็ท าได้ง่ายกว่าเช่นกัน ส่วนประกอบหรือชิ้นงานบางส่วนท่ีมีลักษณะเฉพาะ จ าเป็นจะต้องสร้าง

ขึ้นมาใหม่ เช่น ชิ้นส่วนบางชิ้นในระบบส่งก าลัง เป็นต้น โดยในท่ีนี้จะออกแบบให้มีขั้นตอนในการสร้าง ท่ีไม่ยุ่งยาก 

ซับซ้อนมาก ใช้วัสดุน้อยแต่มีความแข็งแรงเหมาะสมกับระบบนั้นๆ ลักษณะการรับแรงของชิ้นงาน ส่วนใหญ่จะมีการ

ออกแบบให้ชิ้นงานรับแรงอัดและแรงดึง ท้ังนี้เพราะวัสดุสามารถรับแรงอัดและแรงดึงได้สูงกวา่แรงเฉือนและโมเมนต์

ดัด ซึ่งจะท าให้ได้ชิ้นงานท่ีมีขนาดเล็กและน้ าหนักท่ีเบาลง และวัสดุท่ีน ามาใช้ในการท าอะแดปเตอร์สเตอร์นั้นจะเป็น

อลูมิเนยีมเกรด 7075 ซึ่งจะมีคุณสมบัติดังตารางที่ 1 [3]  
 

ตารางที่ 1 คุณสมบัตทิางกลของอลูมเินยีมเกรด 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 
 

วิเคราะห์แรงทีเ่กดิขึ้นกับอะแดปเตอรส์เตอร ์

 ในการวิเคราะห์ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นกับอะแดปเตอร์สเตอร์ในระบบส่งก าลังนัน้ ก่อนจะท าการวเิคราะห์

ด้วยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์ จะต้องมีการออกแบบเงื่อนไขต่างๆในการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีถูกต้อง

ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยการหาขนาดของแรงท่ีมากระท ากับชิ้นสว่น จุดที่แรงกระท า และจุดยึดตา่ง ๆ 

เพื่อน าเงื่อนไขเหลา่นีไ้ปใส่ในโปรแกรมค านวณ  
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แรงท่ีกระท ากับอะแดปเตอร์สเตอร์ในระบบส่งก าลังนั้น มาจากเคร่ืองยนต์ ส่งผ่านชุดเกียร์ ผ่านโซ่ ผ่านสเตอร์ 

แล้วมาท่ีอะแดปเตอร์สเตอร์ จากนั้นถูกส่งต่อไปท่ีชุดเฟืองท้าย ผ่านเพลาขับแล้วไปท่ีล้อ ซึ่งหากแรงท่ีมาจากเคร่ืองยนต์

นั้นมีค่าสูงกว่าแรงเสียดทานระหว่างยางกับถนนจะท าให้ล้อเกิดการหมุนฟรี แรงสูงสุดท่ีกระท ากับชุดส่งก าลังจะมี  

ค่าเท่ากับแรงเสียดทานระหว่างยางกับถนน แต่ถ้าหากแรงท่ีมาจากเคร่ืองยนต์นั้นไม่สามารถท าให้ล้อหมุนฟรีได้แรง

สูงสุดท่ีกระท ากับชุดสง่ก าลังนั้นจะมคี่าเท่ากับแรงท่ีมาจากเคร่ืองยนตน์ัน้เอง 

 พิจารณาแรงท่ีมาจากเคร่ืองยนต์ เคร่ืองยนต์ท่ีใช้ในรถฟอร์มูล่านักศึกษาคร้ังนี้คือเครื่องยนต์ Honda CBR500 

ซึ่งให้ค่าแรงบิดสูงสุดท่ีเพลาข้อเหวี่ยงเท่ากับ 43 นิวตันเมตร ท่ี 7000 รอบต่อนาที[4] ส่งผ่านเกียร์ท่ีให้แรงบิดสูงสุดคือ

เกียร์ 1 ท่ีอัตราทด 3.285 ตอ่ 1 และอัตราทดเฟืองท้ายได้จากการออกแบบของทีมมคี่า 4.17 ตอ่ 1 เมื่อน าค่าตา่ง ๆ เหล่านี้

มาค านาณก็จะได้แรงท่ีกระท ากับอะแดปเตอร์สเตอร์ ดังนี้ 

 พจิารณาแรงบิดท่ีสเตอร์หลัง ที่เกิดจากแรงบิดของเครื่องยนต์ ดังภาพท่ี 2 

NmT

iTT

NmT

iTT

sterRE

FsterFsterRE

sterF

enginesterF

0.58917.4255.141

3.141285.343

1









 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

ภาพที่ 2 แผ่นผังวัตถุอิสระของการสง่แรงจากเครื่องยนต์ไปยังชุดเฟืองท้าย 
  

 พจิารณาแรงบิดท่ีสเตอร์หลัง ท่ีเกิดจากแรงเสียดทานระหว่างยางกับถนน ดังภาพท่ี 3 

NF

mgF

wheel

wheel

22662/81.93304.1

2/



 
 

  
NmT

rFT

sterRW

wheelwheelsterRW

6.575254.02266 


 

 

 

 
 

ภาพที่ 3 แผ่นผังวัตถุอิสระของแรงเสียดทานท่ีลอ้ขับเคลื่อนกับผิวถนน 
 

 

sterFT  sterRET  
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จากการค านวณพบว่าแรงบิดท่ีมาจากเคร่ืองยนต์มีค่ามากกว่าแรงบิดท่ีเกิดจากแรงเสียดทานของยางกับ

ถนน ดังนัน้แรงบิดสูงสุดท่ีจะกระท ากับชุดอะแดปเตอร์สเตอร์จะมาจากแรงเสียดทานของยางกับถนน 

 พจิารณาแรงท่ีกระท ากับอะแดปเตอร์สเตอร์ ดังภาพท่ี 4 

N
r

T
F

adapt

wheel
adapt 3.1262

076.06

6.575

6



  

 

 
 

ภาพที่ 4 แผ่นผังวัตถุอิสระของแรงท่ีกระท ากับอะแดปเตอร์สเตอร์ 
 

 เมื่อ 

sterFT   = ค่าแรงบิดท่ีสเตอร์หน้า 

  engineT   = ค่าแรงบิดของเครื่องยนต์ (43 นิวตันเมตร) 

  sterRET   = ค่าแรงบิดท่ีสเตอร์หลังจากเครื่องยนต์ 

  sterRWT   = ค่าแรงบิดท่ีสเตอร์หลังจากล้อ 

1i   = อัตราทดเกียร์ 1 (3.285 ต่อ 1) 

  fi   = อัตราทดเฟืองท้าย (4.170 ต่อ 1) 

  m   = น้ าหนักทัง้หมดของตัวรถ (330 กิโลกรัม) 

g   = แรงโนม้ถ่วงของโลก 

     = สัมประสิทธ์ิแรงเสียดทานระหวา่งพื้นถนนกับยางสลคิ (1.4) 

  wheelF   = แรงเสียดทานระหว่างพื้นถนนกับยางสลคิ 

  
wheelr   = รัศมีของล้อ (0.254 เมตร) 

  adaptF   = แรงท่ีเกิดขึ้นกับอะแดปเตอร์สเตอร์ 

  
adaptr   = รัศมีของอะแดปเตอร์สเตอร์ (0.076 เมตร) 

 

วิเคราะห์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอะแดปเตอรส์เตอร ์

 หลังจากค านวณหาขนาดของแรงท่ีกระท ากับอะแดปเตอร์สเตอร์ได้แล้ว จากนั้นก็น าไปวิเคราะห์ความ

เสียหายท่ีจะเกดิขึน้ดว้ยโปรแกรม Ansys โดยส่ิงท่ีต้องพจิารณาต่อคือต าแหนง่ท่ีแรงกระท าและจุดยดึ ดังภาพท่ี 5 แรง

จะกระท าที่จุดยดึสกรูท้ัง 6 รู ส่วนจุดยดึอยู่ท่ีบริเวณตรงกลางส่วนท่ีเป็นร่องสไปนท่ี์เชื่อมตอ่ไปยังชุดเฟืองท้าย 

  

adaptF  
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ภาพที่ 5 แผ่นผังวัตถุอิสระของแรงท่ีกระท ากับอะแดปเตอร์สเตอร์ท้ัง 6 จุด 
  

 ในการวิเคราะห์ความเสียหายด้วยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์นั้น ค่อนข้างใช้เวลาในการวิเคราะห์นานและ

สิ้นเปลืองทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ค่อนข้างมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลาและทรัพยากรคอมพิวเตอร์ หาก

รูปทรงท่ีน ามาวิเคราะห์มีลักษณะสมมาตรสามารถท่ีจะท าการแบ่งออกเป็นสว่น ๆ ตามท่ีสมมาตรกันได้ ดังนัน้จากอะ

แดปเตอร์สเตอร์ท่ีเป็นรูปเต็มส่วนก็สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ส่วนดังภาพท่ี 6 
 

 
 

ภาพที่ 6 หนึ่งในหกสว่นของอะแดปเตอร์สเตอร์ท่ีถูกแบ่ง 
 

 เพื่อความแม่นย าในการค านวณ การแบ่งอิเลเมนต์(mashing)ท่ีเหมาะสมมีความส าคัญอย่างยิ่ง ยิ่งแบ่ง

ละเอียดก็จะได้ค่าท่ีแม่นย า แต่จะใช้เวลาและทรัพยากรคอมพิวเตอร์ค่อนข้างมาก ในงานวิจัยนี้ได้เลือกให้ขนาดอิเล

เมนต์ตามตารางท่ี 2 ซึ่งได้จากการทดลองหาค่าอเิลเมนตท่ี์เหมาะสม หากใชจ้ านวนอเิลเมนต์ท่ีมากกวา่นี้ก็จะท าให้ใช้

เวลาในการค านาณนานเกินไปและยังให้ค าตอบท่ีใกล้เคียงกัน 
  

ตารางที่ 2 อเิลเมนต์ของโมเดล 

Element size  0.65 mm 

No : of Elements  47279 

No : Nodes 82083 

Material  Al 7075 

adaptF

 

adaptF

 

adaptF
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adaptF

 

adaptF
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ผลการศึกษา 

 ผลการวเิคราะห์ความเสียหายที่จะเกดิขึ้นกับอะแดปเตอรส์เตอร ์

 หลังจากวเิคราะห์ความเสียหายดว้ยโปรแกรมพบวา่ค่าความเค้นและค่าความเสียหาที่เกิดขึ้นกับอะแดปเตอร์

สเตอร์เนื่องจากแรงบิดท่ีเกิดจากแรงปฏิกิริยาท่ีล้อ ผลท่ีคือ ค่า Equivalent (von-Mises) Stress สูงสุดเท่ากับ 187.5 

MPa  และค่า Total Deformation สูงสุด 0.151 มิลลิเมตร ดังภาพท่ี 7  และภาพท่ี 8  เมื่อน าค่าความเค้นสูงสุดมา

เปรียบเทียบกับค่าความเค้นดึงท่ีวัสดุสามารถรับได้พบว่าค่าความเค้นดึงสูงสุดยังมีค่ามากกว่าค่าความเค้นสูงสุด  

ท่ีเกิดขึ้น ท าให้รู้ว่าอะแดปเตอร์สเตอร์ท่ีออกแบบนี้สามารถน าไปใช้งานได้จริงและมีค่าปัจจัยความปลอดภัยต่ าสุด

เท่ากับ 2.68 ที่ได้จากโปรแกรมดังภาพท่ี 9 
 

 
ภาพที่ 7 ผลของ equivalent (van-mises) stress จากการวเิคราะห์ทางไฟไนต์เอลเิมนต์ 

 

 
ภาพที่ 8 ผลของ Total deformation จากการวเิคราะห์ทางไฟไนต์เอลเิมนต์ 
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(ค) ค่า safety factor 

 

ภาพที่ 9 คา่ safety factor จากการวเิคราะห์ทางไฟไนต์เอลเิมนต์ 

วิจารณ์และสรุปผล 
 จากการออกแบบชิ้นส่วนในระบบส่งก าลังของรถฟอร์มูล่านักศึกษาและการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางไฟไนต์เอลิ

เมนต์ พบว่าชิ้นงานท่ีออกแบบมีความแข็งแรงสามารถรองรับการใช้งานในรูปแบบของการแข่งขันได้ โดยมีค่า Equivalent 

(von-Mises) Stress ท่ีได้จากการวิเคราะห์สูงสุดเท่ากับ 187.5 MPa  เมื่อเทียบกับค่า Tensile yield strength ของวัสดุ 

ซึ่งมีค่า 503 MPa  พบว่าชิ้นงานสามารถส่งถ่ายก าลังจากเคร่ืองยนต์สู่ล้อได้โดยไม่เกิดความเสียหายขึ้นกับชิ้นงานโดยมี

ค่าปัจจัยความปลอดภัยเท่ากับ 2.68 และชิ้นงานมีน้ าหนักเท่ากับ 0.357 kg และสามารถประกอบเข้ากับชิ้นส่วนอ่ืน ๆ  

ในระบบส่งก าลังท่ีได้เลอืกมาใช ้อาทิเชน่ ชุดเฟืองท้าย ลูกปืน หัวเพลาไตรพอด โซ่และสเตอร์หลังได้  
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การออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงของคอม้าอะลูมิเนียมเกรด 7075 ส าหรับรถฟอร์มูล่า

นักศกึษาด้วยวธิีทางไฟไนต์เอลิเมนต์ 

Design and Analysis of upright part using Aluminium 7075 for student Formula 

car using finite element method 

จริพงศ์ สุขาทิพย์1* สุระ ลาภทวี2 และภาสกร พันธุ์โอภาส3 

Jirapong Sukatip1*, Sura Larptawee2 and Phatsakorn Pun-Ophat3 

บทคดัย่อ 

 ในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาการออกแบบคอม้า แล้ววิเคราะห์ด้วยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อศึกษาความ

แข็งแรงของคอม้าท่ีได้ออกแบบ เพื่อจะน าคอม้าไปใช้ในรถฟอร์มูล่านักศึกษาส าหรับเข้าร่วมแข่งขันรถฟอร์มูล่า

นักศึกษา ซึ่งจากการศึกษาพบว่าความแข็งแรงคอม้าโดยใช้วัสดุอะลูมิเนียม เกรด 7075 คอม้ามีค่าความเค้นสูงสุด

เท่ากับ 203.32 MPa ค่าความปลอดภัยจะมีค่าเท่ากับ 2.4755 และการเสียรูปสูงสุด 0.66156 มิลลิเมตร ซึ่งเมื่อ

เปรียบความเค้นสูงสุดจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เปรียบเทียบกับค่าจากตารางคุณสมบัติของวัสดุ 

พบวา่ความเคน้สูงสุดจากการวเิคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลเิมนต์มีคา่น้อยกวา่ค่าจากตารางคุณสมบัตขิองวัสดุ 

ค าส าคัญ:  คอมา้, ไฟไนต์เอลเิมนต์, รถฟอร์มูล่านักศกึษา 

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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บทน า 
 การแข่งขันรถฟอร์มูล่าส าหรับนักเรียนและนักศึกษา (Formula Student) เป็นการแข่งขันท่ีได้รับความนิยม  

ซึ่งเป็นการแข่งขันท่ีได้การรับรองจากสมาคมวิศวกรรมยานยนต์นานาชาติ (SAE, Society of Automotive Engineers)  

มีการแข่งขันท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ มีการแข่งขันหลายรูปแบบท้ังการออกแบบเชิงวิศวกรรม การวางแผน 

การจัดการใช้จ่ายงบประมาณภายในทีม (Cost) การน าเสนอข้อมูลทางธุรกิจ (Business Presentation) และการแข่งขัน 

เพื่อทดสอบประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ ของรถ อาทิเช่น ทดสอบอัตราเร่งของรถ (Acceleration) การทดสอบวิ่งในสนามแข่ง 

(Autocross) ทดสอบประสิทธิภาพโดยรวมของรถ (Endurance) ทดสอบระบบช่วงล่างของรถ (Skid Pad) จากการแข่งขัน 

ในปีท่ีผ่านมาพบว่าช่วงล่างส่งผลตอ่ความสามารถในการขับของนักขับอย่างยิ่งเพราะนอกจากเคร่ืองยนตท่ี์ประสิทธิภาพ

แล้ว ช่วงล่างยังเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญรถท่ีจะท าให้รถมีประสิทธิภาพและคอม้าจัดเป็นช้ินส่วนท่ีส าคัญในช่วงล่าง 

ของรถฟอร์มูล่าเพราะมหีนา้ท่ีในการรองรับเพลาจากล้อ การบังคับเลีย้ว รองรับแรงจากตัวรถ แรงในการเบรค และแรงท่ี

เกิดจากการเข้าโค้ง 

 จึงมีแนวคิดท่ีจะออกแบบคอม้าจากอะลูมิเนียม เกรด 7075 เพื่อใช้ในรถฟอร์มูล่านักศึกษา แล้ววิเคราะห์

แล้ววิเคราะห์ความแข็งแรงของคอม้าโดยใช้วิธีการทางไฟ ด้วยโปรแกรม Ansys ก่อนท่ีจะมีการน าแบบของคอม้าไป

ผลิตเพื่อใชง้านจรงิในรถฟอร์มูล่านักศึกษา 

 

วธิีการศกึษา 
 ในการศึกษาการออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงของคอมา้ จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ ระบบชว่งลา่งของ

รถฟอร์มูลล่านักศึกษา การออกแบบคอม้าส าหรับรถฟอร์มูล่านักศึกษา และการวิเคราะห์คอม้าส าหรับรถฟอร์มูล่า

นักศกึษาดว้ยวธีิการทางไฟไนตเ์อลเิมนต์ 

 1. ศึกษาชว่งลา่งของรถฟอร์มูลลา่นักศกึษา  

 ในการศึกษาระบบชว่งลา่งของรถฟอร์มูลลา่นักศกึษา เพ่ือหาต าแหนง่และจุดยดึช้ินสว่นต่าง ๆ ในระบบชว่ง

ล่างกับชิ้นงานท่ีจะท าการออกแบบ 

 2. ออกแบบคอม้าส าหรับรถฟอร์มูลา่นักศกึษา 

 น าผลการศึกษาระบบชว่งลา่งของรถฟอร์มูลลา่นักศกึษา เพ่ือออกแบบต าแหนง่การยึดต่าง ๆ ของคอมา้กับ

ระบบชว่งลา่ง ซึ่งในการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นการออกแบบชิ้นส่วนคอมา้ส าหรับวัสดุอะลูมิเนยีม เกรด 7075 

 3. การวเิคราะห์คอม้าส าหรับรถฟอร์มูลา่นักศกึษาดว้ยวิธกีารทางไฟไนต์เอลิเมนต ์

 ในการวิเคราะห์คอม้าส าหรับรถฟอร์มูล่านักศึกษาด้วยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์ จะเป็นวิเคราะห์ความ

แข็งแรง การเสียรูปของคอมา้ และการหาค่าความปลอดภัย ซึ่งหาได้จากสมการ (1) โดยเทียบจากตารางท่ี 1  

w

uN



        (1) 

 โดย  N   คือ ค่าความปลอดภัย 

  
u  คือ ค่าความแข็งแรงของคอมา้ท่ีออกแบบ 

  
w  คือ ค่าความแข็งแรงของคอมา้สูงสุดท่ีใช้ 
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ตารางที่ 1 แสดงคา่คุณสมบัตวิสัดุของอะลูมเินยีม 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 
 

ผลการศกึษา 

 1. ผลการศึกษาต าแหน่งในการยดึคอม้ากับช่วงลา่ง 

 จาการศึกษาพบวา่ต าแหนง่การยดึประกอบไปด้วย จุดยดึกลางล้อโดยผ่านลูกปืนดังภาพท่ี 1 ซึง่มหีนา้ที่ใน

การยึดคอมา้กับจานเบรกและลอ้ จุดยดึดสิเบรก จุดยดึป๊ัมเบรก และจุดยึดกับแขนส าหรับปรับมุมโท 
 

 

ภาพที่ 1 แสดงการเชื่อมตอ่คอมา้กับอุปกรณอ์ื่น ๆ [1] 
 

 2. ผลศึกษาช่วงลา่งของรถฟอร์มูลลา่นักศกึษา 

 การออกแบบคอมา้ ของจุดตา่ง ๆ นัน้อา้งองิมาจากช่วงล่างท่ีได้ท าการออกแบบของรถฟอร์มูล่านักศกึษาท่ีจะ

ใชใ้นการแข่งขัน ซึ่งคอมา้วัสดุเป็นเหล็ก ต าแหนง่การยดึระหวา่งคอมา้กับแขนส าหรับปรับมุมโท ดังแสดงในภาพท่ี 2 
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Front view Right view Isometric view 

ภาพที่ 2 แบบคอมา้ 

 

3. ผลการวิเคราะห์ความแข็งแรงของคอม้า 

3.1 แรงกระท ากับคอม้ากรณกีารเบรก 

ในการค านวณหาแรงเบรก (Anshul Dhakar and Rishav Ranjan, 2016) เมื่อ ความเร็วสูงสุด 80 กิโลเมตร

ต่อชั่วโมง รถมีฐานล้อเท่ากับ 1.6 เมตร จุดศูนย์ถ่วง 0.3 เมตร น้ าหนักรถเท่ากับ 300 กิโลกรัม และใช้ยางสลิค

สัมประสิทธ์ิแรงเสียดทาน 2.59 จะได้แรงท่ีกระท ากับคอมา้เท่ากับ 3500 k̂  นวิตัน ดังภาพท่ี 3 ซึ่งแรงจะกระท ากับคอ

ม้าในทิศทางแนวแกน Z 
 

 
ภาพที่ 3 แรงและทิศทางการเกิดแรงจากกรณกีารเบรก 

 

  3.1.1 ผลวเิคราะห์ความแข็งแรงของคอมา้และค่าความปลอดภยักรณีการเบรก จากการวเิคราะห์

ด้วยวิธีการทางไฟไนตเ์อลเิมนต์จะได้คา่ความเคน้สูงสุดท่ีเกิดขึ้นกับชิ้นส่วนคอม้าจะมีค่าเท่ากบั 32.347 MPa ดังภาพ

ท่ี 4 และค่าความปลอดภัยจะมคี่าเท่ากับ 15  
 

 
ภาพที่ 4 ผลการวเิคราะห์ความเค้นของคอมา้ที่เกิดแรงกรณกีารเบรก 
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  3.1.2 ผลวเิคราะห์การเสียรูปของคอมา้กรณีการเบรก จากการวเิคราะห์การเสียรูปของคอมา้ที่เกิด

จากแรงเบรคจะมคี่าเท่ากับ 0.028 มิลลเิมตรดังภาพท่ี 5  
 

 
ภาพที่ 5 ผลวเิคราะห์การเสียรูปของคอมา้กรณีการเบรก 

 

3.2 แรงที่กระท ากับคอม้ากรณีการเขา้โค้ง 

ในการค านวณหาแรงจากกรณีการเข้าโค้ง (Anshul Dhakar and Rishav Ranjan, 2016) เมื่อรัศมีในการ

เข้าโค้งเท่ากับ 9.125 เมตร ความเร็วเข้าโค้ง 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะได้แรงท่ีกระท ากับคอม้าเท่ากับ 2750 î นวิตัน 

ภาพท่ี 6 ซึ่งแรงจะกระท ากับคอมา้ในทิศทางแนวแกน X 
 

 
ภาพที่ 6 แรงและทิศทางการเกดิแรงจากกรณกีารเข้าโค้ง 

 

  3.2.1 ผลวเิคราะห์ความแข็งแรงของคอมา้และค่าความปลอดภยัจากกรณีการเข้าโค้ง จากการ

วเิคราะห์ด้วยวิธีการทางไฟไนตเ์อลเิมนต์จะได้คา่ความเค้นสูงสดุท่ีเกิดขึ้นกับช้ินสว่นคอมา้จะมคี่าเท่ากับ 146.4 MPa 

ดังภาพท่ี 7 และค่าความปลอดภัยจะมคี่าเท่ากับ 3.4379 
 

 
ภาพที่ 7 ผลการวเิคราะหค์วามเค้นของคอมา้ที่เกิดแรงจากเบรก 
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  3.2.2 ผลวเิคราะห์การเสียรูปของคอมา้จากกรณกีารเข้าโค้ง จากการวิเคราะห์การเสียรูปของคอ

มา้จะมีค่าเท่ากับ 0.4537 มิลลเิมตรดังภาพท่ี 8  
 

 
ภาพที่ 8 ผลวเิคราะห์การเสียรูปของคอมา้กรณีการเข้าโคง้ 

 

3.3 แรงที่กระท ากับคอม้าในส่วนบน 

ในการค านวณหาแรงท่ีกระท ากับคอม้าในส่วนบน (Anshul Dhakar and Rishav Ranjan, 2016) ซึ่งแขนท่ี

ดึงส่วนบนของคอม้ากับตัวรถ จ านวน 2 แขนท ามุมกันและกันเท่ากับ 50 องศา แรงขนาดเท่ากับ 1500 นิวตัน จะได้

แรงท่ีกระท ากับคอม้าเท่ากับ 1359 î -633.93 ĵ  และ 1359 î +633.93 ĵ  นิวตัน ภาพท่ี 9 ซึ่งแรงท่ีกระท าจะอยู่ใน

ระนวบ XY 

 
ภาพที่ 9 แรงและทิศทางการเกดิแรงจากแรงท่ีกระท ากับส่วนบนของคอมา้ 

 

  3.3.1 ผลวิเคราะห์ความแข็งแรงของคอม้าและค่าความปลอดภัยกรณีจากแรงจากการกระท ากับ

ส่วนบนของคอม้า จากการวเิคราะห์ด้วยวธีิการทางไฟไนต์เอลิเมนต์จะได้ค่าความเค้นสูงสุดท่ีเกิดขึ้นกับชิ้นส่วนคอมา้

จะมคี่าเท่ากับ 72.77 MPa ดังภาพท่ี 10 และค่าความปลอดภัยจะมีคา่เท่ากับ 6.9167 
 

 
ภาพที่ 10 ผลการวิเคราะห์ความเค้นของคอมา้จากแรงท่ีกระท ากับสว่นบนของคอมา้ 

 



 
 

Proceedings  
754 

  3.3.2 ผลวเิคราะห์การเสียรูปของคอมา้จากแรงท่ีกระท ากับส่วนบนของคอมา้ จากการวเิคราะห์

การเสียรูปของคอมา้จะมีค่าเท่ากับ 0.2408 มิลลเิมตรดังภาพท่ี 11  

 
ภาพที่ 11 ผลวเิคราะห์การเสียรูปของคอมา้กรณีจากแรงท่ีกระท ากับส่วนบนของคอมา้ 

 

3.4 แรงที่กระท ากบัคอม้าในสว่นลา่งขา้งซา้ย 

ในการค านวณหาแรงท่ีกระท ากบัคอมา้ในสว่นล่างข้างซ้าย (Anshul Dhakar and Rishav Ranjan, 2016) 

ซึ่งแขนท่ีดงึกับส่วนลา่งข้างซ้ายกับตัวรถ ทิศ 330 องศา จากแกน x แรงขนาดเท่ากับ 1750 นวิตัน จะได้แรงท่ีกระท า

กับคอมา้เท่ากับ 1515 î -875 ĵ  นวิตัน ภาพท่ี 12 ซึ่งแรงท่ีกระท าจะอยู่ในระนวบ XY 
 

 
ภาพที ่12 แรงและทิศทางกรณแีรงท่ีกระท ากับส่วนลา่งข้างซา้ย 

 

  3.4.1 ผลวเิคราะห์ความแข็งแรงของคอมา้และค่าความปลอดภยักรณีแรงท่ีกระท ากับคอมา้ใน

ส่วนลา่งข้างซา้ย จากการวเิคราะห์ด้วยวิธีการทางไฟไนต์เอลเิมนต์จะได้คา่ความเคน้สูงสุดท่ีเกิดขึ้นกับช้ินสว่นคอมา้

จะมคี่าเท่ากับ 63.96 MPa ดังภาพท่ี 13 และค่าความปลอดภัยจะมคี่าเท่ากับ 7.8698 
 

 
ภาพที่ 13 ผลการวเิคราะห์ความเค้นของคอมา้กรณีแรงท่ีกระท ากับส่วนลา่งข้างซ้าย 
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  3.4.2 ผลวเิคราะห์การเสียรูปของคอมา้จากแรงท่ีกระท ากับส่วนบนของคอมา้ จากการวเิคราะห์

การเสียรูปของคอมา้จะมีค่าเท่ากับ 0.19217 มลิลเิมตรดังภาพท่ี 14  

 
ภาพที่ 14 ผลวเิคราะหก์ารเสียรูปของคอมา้กรณีแรงท่ีกระท ากับส่วนลา่งข้างซา้ย 

 

3.5 แรงที่กระท ากับส่วนล่างข้างขวาของคอม้า 

ในการค านวณหาแรงจากกระท ากับส่วนลา่งข้างซ้าย (Anshul Dhakar and Rishav Ranjan, 2016) ซึ่งแขน

ท่ีดงึกับส่วนลา่งข้างขวากับตัวรถ ทิศ 30 องศา จากแกน x แรงขนาดเท่ากับ 1750 นวิตัน จะได้แรงท่ีกระท ากับคอม้า

เท่ากับ 1515 î +875 ĵ  นวิตัน ดังภาพท่ี 15 ซึ่งแรงท่ีกระท าจะอยูใ่นระนวบ XY 
 

 
ภาพที่ 15 แรงและทิศทางกรณแีรงท่ีกระท ากับส่วนลา่งข้างขวา 

 

  3.5.1 ผลวเิคราะห์ความแข็งแรงของคอมา้และค่าความปลอดภยักรณีแรงท่ีกระท ากับส่วนลา่งข้าง

ขวาของคอมา้ จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางไฟไนตเ์อลเิมนต์จะได้คา่ความเคน้สูงสุดท่ีเกิดขึน้กับชิ้นส่วนคอม้าจะมี

ค่าเท่ากับ 52.697 MPa ดังภาพท่ี 16 และค่าความปลอดภัยจะมคี่าเท่ากับ 9.5694 
 

 
ภาพที่ 16 ผลการวเิคราะห์ความเค้นของคอมา้กรณีแรงท่ีกระท ากับส่วนลา่งข้างขวา 
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  3.5.2 ผลวเิคราะห์การเสียรูปของคอมา้จากแรงท่ีกระท ากับส่วนบนของคอมา้ จากการวเิคราะห์

การเสียรูปของคอมา้ที่เกิดจะมีค่าเท่ากับ 0.13896 มิลลเิมตรดงัภาพท่ี 17 

 

 
ภาพที่ 17 ผลวเิคราะห์การเสียรูปของคอมา้กรณีแรงท่ีกระท ากับส่วนลา่งข้างขวา 

 

3.6 แรงที่กระท ากับคอม้ากรณีรถขึ้น-ลงเนิน 

ในการค านวณหาแรงท่ีกระท ากับคอม้ากรณีรถขึ้น-ลงเนิน (Anshul Dhakar and Rishav Ranjan, 2016)  

ซึ่งแขนท่ีดึงกับตัวรถ ทิศ 330 องศา จากแกน x (ระนาบ XZ)แรงขนาดเท่ากับ 3000 นิวตัน จะได้แรงท่ีกระท ากับคอ

มา้เท่ากับ 1500 î -2598 k̂  นวิตัน ดังภาพท่ี 18 ซึ่งแรงท่ีกระท าจะอยูใ่นระนวบ XZ 
 

 
ภาพที่ 18 แรงและทิศทางที่ท ากับคอม้ากรณรีถขึ้นลงเนนิ 

 

  3.6.1 ผลวเิคราะห์ความแข็งแรงของคอมา้และค่าความปลอดภยักรณีแรงท่ีกระท ากับคอมา้จาก

การรถขึ้น-ลงเนนิ จากการวเิคราะห์ด้วยวิธีการทางไฟไนตเ์อลเิมนต์จะได้คา่ความเค้นสูงสุดท่ีเกิดขึ้นกับช้ินสว่นคอมา้

จะมคี่าเท่ากับ 54.444 MPa ดังภาพท่ี 19 และค่าความปลอดภัยจะมคี่าเท่ากับ 9.2446 
 

 
ภาพที่ 19 ผลการวเิคราะหค์วามเค้นของคอมา้กรณีรถขึ้นลงเนนิ 
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  3.6.2 ผลวเิคราะห์การเสียรูปของคอมา้กรณีแรงท่ีกระท ากับคอม้าจากการรถขึ้น-ลงเนนิ จากการ

วเิคราะห์การเสียรูปของคอมา้ที่เกิดจะมีค่าเท่ากับ 0.13121 มลิลิเมตรดังภาพท่ี 20 
 

 
ภาพที่ 20 ผลวเิคราะหก์ารเสียรูปของคอมา้กรณีรถขึ้น-ลงเนนิ 

 

3.7 แรงที่กระท ากับคอม้าทั้งหมด 

ในการค านวณหาแรงท่ีกระท ากับคอมา้ทัง้หมด 6 แรง คือแรงท่ีเกิดจากการเบรก การเข้าโค้ง แรงดึงของ

คอม้าส่วนบน ส่วนล่าง-ซ้ายขวาและรถขึ้น-ลงเนิน (Anshul Dhakar and Rishav Ranjan, 2016) จะพบแรงต่าง ๆ ท่ี

กระท ากับคอม้า ดังภาพท่ี 21 

 
ภาพที่ 21 แรงและทิศทางที่ท ากับคอม้ากรณเีกิดแรงพร้อมกันท้ังหมด 

 

 3.7.1 ผลวเิคราะห์ความแข็งแรงของคอมา้และค่าความปลอดภัยกรณแีรงท่ีกระท ากับคอมา้ท้ังหมดพร้อมกัน 

จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์จะได้ค่าความเค้นสูงสุดท่ีเกิดขึ้นกับชิ้นส่วนคอม้าจะมีค่าเท่ากับ  

203.32 ดังภาพท่ี 22 และค่าความปลอดภัยจะมีคา่เท่ากับ 2.4755 
 

 
ภาพที่ 22 ผลการวเิคราะห์ความเค้นของคอมา้กรณีเกิดแรงพร้อมกันท้ังหมด 
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  3.6.2 ผลวิเคราะห์การเสียรูปของคอม้ากรณีแรงท่ีกระท ากับคอม้ากรณีแรงท่ีกระท ากับคอม้า

ท้ังหมดพร้อมกัน จากการวเิคราะห์การเสียรูปของคอมา้ที่เกิดจะมีค่าเท่ากับ 0.66156 มลิลเิมตร ดังภาพท่ี 23 
 

 
ภาพที่ 23 ผลวเิคราะห์การเสียรูปของคอมา้กรณีเกิดแรงพร้อมกันท้ังหมด 

 

วจิารณ์และสรุปผล 
 จากการศกึษาความแข็งแรงคอมา้โดยใชว้ัสดุอะลูมิเนยีม เกรด 7075 พบว่าจากการวเิคราะห์ด้วยวิธีการทาง

ไฟไนตเ์อลเิมนต์จะได้คา่ความเค้นสูงสุดท่ีเกิดขึ้นกับชิ้นสว่นคอม้ากรณีรถมกีารเข้าโค้งจะมคี่าสูงสุดโดยจะมคีวามเค้น

จะมีค่าเท่ากับ 146.4 MPa โดยจะเกิดแรงในส่วนขาส่วนล่างของคอมา้ ค่าความปลอดภัยจะมีค่าเท่ากับ 3.4379 และ

การเสียรูปสูงสุดจะเกดิขึน้บริเวณต าแหน่งยึดส่วนลา่งด้านซ้ายของคอมา้ ซึ่งมีคา่เท่ากับ 0.4537 มิลลเิมตรซึ่งเกิดจาก

การกรณีรถเข้าโค้งเช่นเดียวกัน และวิเคราะห์ความแข็งแรงของคอม้าเมื่อใส่แรงท่ีกระท ากับคอม้าพร้อมกันท้ังหมด 

พบว่าคอม้ามีค่าความเค้นสูงสุดเท่ากับ 203.32 MPa ค่าความปลอดภัยจะมีค่าเท่ากับ 2.4755 และการเสียรูปสูงสุด 

0.66156 มิลลิเมตร ซึ่งเมื่อเปรียบความเค้นสูงสุดจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เปรียบเทียบกับค่าจาก

ตารางคุณสมบัติของวัสดุพบว่าความเค้นสูงสุดจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ยังมีค่าสูงกว่าค่าจากตาราง

คุณสมบัตขิองวัสด ุ

 

ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิเคราะห์คอมา้พบวา่ในสว่นของต าแหนของคอมา้ 
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การลดของเสยีในกระบวนการเคลอืบกราเวียร์ กรณีศกึษา โรงงานผลติกระสอบพลาสติกสาน 

Waste Reduction in Gravure Coating Process Case study Plastic Bag Manufacturing 

Factory  
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Nuchwara Hansungnoen1 

บทคัดย่อ 

บทความนี้น าเสนอแนวทางการลดของเสียในแผนกเคลือบกราเวียร์โรงงานผลิตกระสอบพลาสติกสาน ซึ่งมี

แนวคิดลดของเสียของแผนกตามนโยบายของโรงงาน เนื่องจากของเสียในแผนกเคลอืบกราเวยีร์มีจ านวนสูงกว่าแผนก

อื่น ๆ ของเสียดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น 7 อย่าง ได้แก่ เคลือบไม่ติด ริมกราเวียร์ ริมผ้าผ่ากราเวียร์ ก้อนแข็งกราเวยีร์ 

ฟิล์มเสีย เคลือบไม่ตรงมาร์ค และผ้าผ่ากราเวียร์ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนผังพาเรโต เพื่อคัดเลือกปัญหาท่ีส่งผล

มากท่ีสุดท่ีจะน ามาแก้ปัญหาพบว่าเคลือบไม่ติดส่งผลมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 33.6 รองลงมาคือริมกราเวียร์คิดเป็น

ร้อยละ 25.2 ต่อมาเป็นริมผ้าผ่ากราเวียร์คดิเป็นร้อยละ 20.5 และของเสียอื่นๆคิดเป็นร้อยละ 20.6 ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้

น าเทคนิคการแก้ปัญหาแบบ DMAIC มาประยุกต์ใช้เพื่อหาแนวทางการลดของเสีย ท้ังนี้ได้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

โดยใชผ้ังเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram) และ Why-Why Analysis แลว้ปรับปรุงแก้ไขโดยใชห้ลักการไคเซ็น

(Kaizen) และการบ ารุงรักษา (Maintenance) เพื่อลดของเสีย ผลท่ีได้จากการลดของเสีย ก่อนการปรับปรุงพบวา่มีของ

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 กิโลกรัมตอ่เดอืน คิดเป็นต้นทุนท่ีลดลง 4,800 บาทต่อเดอืน หรอื 57,600 บาทต่อปี 

ค าส าคัญ:   การลดของเสีย, เคลือบกราเวยีร์, กระสอบพลาสตกิสาน 
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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 th e fa c tory’s policy beca u se th e waste of th is 

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 

บทน า 

โรงงานผลิตกระสอบพลาสติกสาน เป็นโรงงานท่ีด าเนินกิจการด้านการผลิต โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก  ๆ  คือ 

กระสอบพลาสตกิสาน โดยใชเ้ม็ดพลาสติกโพลีโพพีลีน (Polypropylene : PP) เป็นวัตถุดิบหลัก ปัจจุบันได้ท าการผลิตและ

จ าหน่ายบรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติกสาน ซึ่งสามารถแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติกสานได้เป็น 2 ประเภท 

ได้แก่ กระสอบพิมพ์เฟล็กโซ่ (Flexo Printing) และกระสอบเคลือบกราเวียร์ (Gravure Printing) จากการศึกษาเกี่ยวกับ

กระบวนการผลิต พบวา่กระบวนการเคลือบกราเวยีร์ มปัีญหาหลายอยา่ง ท าให้เกิดของเสียสูง ดังนั้นทางแผนกจึงมคีวาม

ประสงค์ท่ีจะหาแนวทางในการลดของเสีย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลดของเสียของโรงงาน จากการศึกษาข้อมูล

เบือ้งตน้ พบวา่มขีองเสีย 733.9 กิโลกรัมตอ่เดอืน คิดเป็นเงิน 88,072 บาทตอ่เดอืนและ 1,056,864 บาทตอ่ปี 

เทคนิคในการแก้ไขปัญหาท่ีน ามาใช้ในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย DMAIC (DMAIC Problem Solving), ผังเหตุและผล 

(Cause-and-Effect Diagram) , Why-Why Analysis , หลักการบ ารุงรักษา (Maintenance) และหลักการไคเซ็น (Kaizen) โดย

ขั้นตอนดังกล่าวมาข้างตน้เป็นการแก้ปัญหาด้วยหลักเหตุและผล ตัง้แตก่ารเร่ิมนยิามปัญหาไปจนถึงการน าไปสู่การแก้ไข  

 ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้หาแนวทางการลดของเสียในแผนกเคลือบกราเวียร์ และสามารถน าแผนดังกล่าว

ไปลงมือปฏิบัติ ส่งผลให้ของเสียลดลงตามนโยบายของโรงงานโดยสามารถลดของเสียลงเฉลี่ย 40 กิโลกรัมต่อเดือน  

คิดเป็นตน้ทุนท่ีลดลง 4,800 บาทตอ่เดอืน หรือ 57,600 บาทตอ่ปี 
 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องและวิธีการด าเนินงาน 

ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

1. เทคนิคการแก้ปัญหาแบบ DMAIC  2. ผังเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram)  

3. Why-Why Analysis   4. หลักการไคเซ็น (Kaizen)  
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5. หลักการบ ารุงรักษา (Maintenance) 

วิธีการด าเนินงาน 

1. ศกึษากระบวนการแก้ปัญหา แบบ DMAIC                  

เพื่อน ามาเป็นแนวทางในลดของเสีย ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการนิยามหรือก าหนดปัญหา 

ขั้นตอนการวัด ขั้นตอนการวิเคราะห์ ขั้นตอนการปรับปรุง และขั้นตอนการควบคุม   

2. ลงพื้นท่ีส ารวจถึงปัญหา 

เพื่อเก็บข้อมูลของเสียในแต่ละแผนก พบว่าแผนกทอมีของเสียมากท่ีสุด รองลงมาคือ แผนกเส้นเทป ต่อมา

เป็น แผนกเคลือบกราเวียร์ และแผนกเคลือบขาว แผนกพิมพ์ แผนกตัด แผนกทวิต แผนกเย็บ ตามล าดับ ดังนั้นทาง

ผู้วิจัยจึงมคีวามประสงค์ท่ีจะหาแนวทางการลดของเสีย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายท่ีจะลดของเสียของโรงงาน 

3. ปรับปรุงกระบวนการโดยใชก้ระบวนการแก้ปัญหาแบบ DMAIC 

3.1. นิยามปัญหา (Define) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลของเสียในแต่ละแผนก โดยจัดท าผังพาเรโตแสดง

ข้อมูลของเสียท่ีส่งผล เพื่อเลือกปัญหาท่ีเหมาะสมและสามารถน าไปปรับปรุงได้ คือ แผนกเคลือบกราเวียร์ มาเป็น

หัวขอ้ในการวจิัย 

3.2 .วัดสภาพปัญหา (Measure) น าข้อมูลของเสียแผนกเคลือบกราเวียร์มาจัดท าผังพาเรโต เพื่อเลือก

ปัญหาที่ส่งผลให้เกิดของเสียมากที่สุดและสามารถน าไปปรับปรุงได้ คือ เคลอืบไมต่ดิ มาท าการปรับปรุง 

3.3. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Analyze) วิเคราะห์สาเหตุเคลือบไม่ติดด้วยผังเหตุและผล และ  

Why-Why Analysis เพื่อหาแนวทางการแก้ไข ปัญหาดังนี้ ปากดายสกปรก เคร่ืองจักรเก่าขาดการบ ารุงรักษาท่ีดี 

ลูกกลิ้งสกปรกขาดอุปกรณช์ว่ยท าความสะอาดที่เหมาะสม และขาดมาตรฐานในการท างาน 

3.4. ปรับปรุงแก้ไข (Improve) ก าหนดช่วงเวลาการท าความสะอาด  ท าการบ ารุงรักษา (Maintenance) 

โดยการก าหนดรอบการเปลี่ยนอะไหล่ และจัดท าไคเซ็น (Kaizen) โดยการออกแบบตะขอท าความสะอาด ท าการ

ปรับปรุง WI ให้เป็นมาตรฐาน และออกแบบรถเข็นใส่แกนกระสอบ  

3.5. ควบคุม (Control) จัดท าใบตรวจสอบรายวัน และใบตรวจรายเดอืน 

 4. สรุปผลการด าเนนิงาน 

5. จัดท ารายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์ 
 

ผลการศึกษา 

 1. ขั้นตอนนิยามปัญหา (Define) 

ผู้วิจัยได้ท าการศกึษาข้อมูลเบือ้งต้นของกระบวนการผลิตกระสอบพลาสตกิสาน โดยแบ่งเป็น 7 แผนก ได้แก่ 

แผนกเส้นเทป แผนกทอ แผนกเคลือบ แผนกพิมพ์ แผนกตัด แผนกทวิต แผนกเย็บ จากนั้นได้น าข้อมูลของเสียในแต่

ละแผนกมาจัดท าผังพาเรโตเพื่อเปรียบเทียบปริมาณของเสียในแต่ละแผนก  
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ภาพที่ 1 แสดงประเภทของเสียในแตล่ะแผนกด้วยผังพาเรโต 

 

จากภาพท่ี 1 พบว่าแผนกทอมีของเสียมากท่ีสุด รองลงมาคือ แผนกเส้นเทป ต่อมาเป็น แผนกเคลือบ  

กราเวียร์ และของเสียจากแผนกอื่น ๆ จากผังพาเรโตจะเห็นได้ว่าแผนกทอและแผนกเส้นเทปมีของเสียมากแต่ไม่

เหมาะสมท่ีจะน ามาแก้ปัญหาในปัจจุบัน เนื่องจากท้ังสองแผนกใช้เคร่ืองจักรในการท างานเป็นหลักและเคร่ืองจักร 

มีอายุการใช้งานท่ียาวนาน อาจต้องใช้ต้นทุนในการปรับปรุงสูง ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกท่ีจะลดของเสียในแผนกเคลือบ  

กราเวียร์ซึ่งสามารถเข้าถึงกระบวนการผลิตได้ง่ายเพราะมีเคร่ืองจักรจ านวนน้อย และใช้พนักงานในการควบคุม

เครื่องจักร ซึ่งพนักงานทุกคนมีวิธีการท างานที่แตกตา่งกันไมเ่ป็นมาตรฐาน 

2. ข้ันตอนวัดสภาพปัญหา (Measure)  

ข้อมูลของเสียแผนกเคลือบกราเวียร์โดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ เคลือบไม่ติด ริมกราเวียร์ ริมผ้าผ่า-     

กราเวียร์ ก้อนแข็งกราเวียร์ ฟิล์มเสีย เคลือบไม่ตรงมาร์ค และผ้าผ่ากราเวียร์ ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล คือ  

เดอืนกันยายน 2559 - เดอืนกุมภาพันธ์ 2560  

 

ภาพที่ 2 แสดงประเภทของเสียในแผนกเคลอืบกราเวยีร์ดว้ยผังพาเรโต 

จากภาพท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าของเสียท่ีเกิดจากเคลือบไม่ติดคิดเป็นร้อยละ 33.6 ของแผนก และคิดเป็น 

4,403.6 กิโลกรัม มีปริมาณสูงท่ีสุดในประเภทของเสียท้ังหมด รองลงมาคือ ริมกราเวียร์ คิดเป็นร้อยละ 25.2  ต่อมา

เป็นริมผ้าผ่ากราเวียร์คิดเป็นร้อยละ 20.5 และของเสียประเภทก้อนแข็งกราเวียร์ ฟิล์มเสีย เคลือบไม่ตรงมาร์ค        

ผ้าผ่ากราเวียร์ ตามล าดับ ดังนั้นจากข้อมูลข้างต้นการพิจารณาความส าคัญของปัญหามาเป็นหัวข้อในการศึกษา 

ผู้วิจัยจึงเลอืกปัญหาของเสียท่ีเกิดจากเคลือบไมต่ดิ มาเป็นหัวข้อในการวิจัย 
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3. ขั้นตอนวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Analyze)  

วิเคราะห์การแก้ปัญหา โดยการใช้ผังเหตุและผลโดยมีปัญหาเร่งด่วนในการแก้ไขดังนี้ 1. ปากดายสกปรก    

2. เครื่องจักรเก่า 3. ลูกกลิ้งสกปรก 4. ขาดมาตรฐานในการท างาน ดังภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ปัญหาด้วยผังเหตุและผล 

ตารางที่ 1 การวเิคราะห์ปัญหาด้วย Why-Why Analysis 

 

เคลือบไม่ติด 

Why 1 Why 2 Why 3 Why 4 แนวทางการแก้ไข 

ปากดายสกปรก 

ไม่มีการก าหนด

ช่วงเวลาท าความ

สะอาด 

- - 
ก าหนดช่วงเวลาท า

ความสะอาด 

เคร่ืองจักรเก่า 

ผ่านการใชง้านเป็น

เวลานาน และขาด

การบ ารุงรักษาที่ด ี

ไม่มีการวาง

แผนการ

บ ารุงรักษา 

- 

ก าหนดวิธกีาร

บ ารุงรักษา และรอบการ

เปลี่ยนอะไหล ่

ลูกกลิง้สกปรก 
มีเศษกาวติดอยู่กับ

ลูกกลิง้ 

ไม่มีการท าความ

สะอาดอย่างทั่วถงึ 

อุปกรณ์ที่ช่วยใน

การท าความ

สะอาดมีขนาดสั้น 

ออกแบบอุปกรณ์ชว่ยท า

ความสะอาดให้มีขนาดที่

ยาวเหมาะแก่การใช้งาน 

และสามารถท างานได้

อย่างทั่วถึง 

ขาดมาตรฐานใน

การท างาน 
WI ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีคนท า 

ขาดความใส่ใจใน

วิธีการท างาน 

จัดท า WI ให้เป็นปัจจุบัน 

และเข้าใจง่าย 

 

จากการวิเคราะห์ผังเหตุและผลพบว่ามีปัญหาท่ีท าให้เกิดข้อบกพร่องจากการเคลือบไม่ติดอยู่หลายสาเหตุ 

ส่วนของเคร่ืองจักร จะมีปัญหาจากเคร่ืองจักรเก่าเพราะขาดการบ ารุงรักษาท่ีดี ลูกกลิ้งสกปรกเพราะขาดอุปกรณ์ท่ี

ช่วยท าความสะอาดอย่างเหมาะสม ปากดายสกปรก และส่วนวิธีการท างาน ขาดมาตรฐานในการท างาน พนักงาน

ขาดแรงจูงใจในการท างานจึง ได้น าสาเหตุดังกล่าวมาวิเคราะห์ด้วย Why-Why Analysis เพื่อหารากเหง้าของปัญหา

พร้อมกับแนวทางการแก้ไขปัญหา 
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4. ขั้นตอนปรับปรุงแก้ไข (Improve)  

4.1 การแก้ไขจุดท่ีก่อให้เกิดความสกปรกและต าแหน่งท่ียากล าบากในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยได้น าไคเซ็น

มาปรับปรุงพื้นท่ีการท างานของแผนกเคลือบกราเวียร์ โดยทางผู้วิจัยได้ออกแบบตะขอท าความสะอาด ออกแบบท่ี 

เก็บแกนกระสอบและปรับปรุงป้าย WI 

ตัวอย่างใบไคเซ็นท่ีใช้ในงานวิจัยทางผู้วิจัยได้ออกแบบตะขอท าความสะอาดให้มีความยาวเพิ่มมากขึ้น

จากของเดิมท่ีท าได้ไม่ท่ัวถึง เพื่อให้สามารถท าความสะอาดจุดที่มขีองเสียระหว่างเดินเครื่องท่ีมสีาเหตุมาจากเศษกาว

เคลือบ เศษเส้นเทปได้ 

 

ภาพที่ 4 แสดงใบไคเซ็นเร่ืองตะขอท าความสะอาด 

4.2 การท าให้การบ ารุงรักษาดว้ยตนเองเป็นระบบ 

จากการเก็บข้อมูลการแจ้งซ่อมบ ารุงของแผนกเคลือบกราเวียร์ระหว่งวันท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 31 

ธันวาคม 2559 พบว่า มีอะไหล่ท่ีต้องเปลี่ยนบ่อยและลงทุนบ่อยสามอันดับแรกคือ ใบมีดคิดเป็นร้อยละ 33.33 

ลูกกลิ้งซิลิโคลนคิดเป็นร้อยละ 15.15 Cooling Join คิดเป็น 12.12 และเปลีย่นอะไหล่อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 39.39 ดังนัน้

ผู้วิจัยจึงได้จัดท ารอบการเปลี่ยนอะไหลแ่ละวิธีการบ ารุงรักษาของอะไหล่ท้ัง 3 ชนดิดังต่อไปนี้ 

4.2.1 แสดงการค านวณรอบการเปลี่ยนอะไหลเ่ครื่องจักร 

ได้น าข้อมูลการแจ้งซ่อมบ ารุงมาค านวณรอบการเปลี่ยนอะไหลเ่ครื่องจักรโดยใชสู้ตรดังนี้ 

รอบการเปลี่ยนอะไหลเ่ครื่องจักร =  
ยอดการผลิตทัง้หมด

จ านวนครั้งที่เปลี่ยน
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ตารางที่ 2 แสดงรอบการเปลี่ยนอะไหลเ่ครื่องจักร 

ล าดับ รายการ 
จ านวนครั้ง 

ที่เปลี่ยน 

ยอดการผลิต 

ทั้งหมด (ก.ก.) 

ยอดการผลิต 

เฉลี่ย/เดือน 

(ก.ก.) 

รอบที่ควรเปลี่ยนอะไหล ่

เครื่องจักร/ครั้ง 

ยอดการผลิต วัน 

1 ใบมดี 11 507,454.16 42,287.85 46,132.20 33 

2 ลูกกลิ้งซิลิโคลน 5 459,892.80 38,324.40 91,978.56 72 

3 Cooling Join 3 439,201.69 36,600.14 146,400.56 120 

 

4.2.2 แสดงวธีิการบ ารุงรักษา 

       4.2.2.1. ใบมีด มีสาเหตุของการเสียคือ เกิดจากการใช้งานจนใบมีดหมดความคม วิธีการ

บ ารุงรักษาคือน าใบมีดไปลับคม ซึ่งปกตใิบมดีมขีนาด 8.5 เซนตเิมตร สามารถลับคมได้ถงึขนาด 7 เซนตเิมตร ผลกระทบ

ไมค่วรน าใบมดีท่ีมีขนาดเล็กกวา่ 7 เซนตเิมตร มาใชจ้ะท าให้ท่ีจับใบมดีขูดกับลูกกลิง้และไมส่ามารถตัดริมกระสอบได้ 

       4.2.2.2. ลูกกลิ้งซิลิโคลน มีสาเหตุของการเสียคือ โดนของมีคม ของแข็ง มาขูดบนลูกกลิ้ง  

ท าให้เกิดเป็นรอยแผลและเมื่อโดนความร้อนจากการใช้งานเป็นเวลานานท าให้ยางซิลิโคลนไม่ยึดติดและท าให้

กระสอบร่อน วิธีการบ ารุงรักษา ห้ามน าของมีคม ของแข็ง ไปขูดกับลูกกลิ้งและตรวจสอบ cooling join เพื่อไม่ให้

ลูกกลิ้งซิลิโคลนร้อน ผลกระทบ หากลูกกลิง้เป็นรอยแผลจะท าให้ผ้ากระสอบท่ีเคลือบนัน้มอีากาศเข้าไป เป็นสาเหตุท่ี

ท าผ้ากระสอบร่อนสง่ผลให้เคลือบไมต่ดิในบางจุด (defect) 

       4.2.2.3. Cooling Join มีสาเหตุของการเสียคือ มีตะไคร่น้ าอุดตันท่ีตะแกรงกรองสิ่งสกปรก  

มีสิ่งอุดตันในท่อส่งน้ าหล่อเย็นของลูกกลิ้งและสายเกิดการร่ัวตรงหัวcooling join เนื่องจากใช้งานนาน วิธีการ

บ ารุงรักษา ท าความสะอาดตะแกรงกรองสิ่งสกปรก น าของแข็งและแหลมคมเข้าไปดันตามท่อส่งน้ าหล่อเย็นของ

ลูกกลิ้งและปรับเปลี่ยนสายหรือน าเทปพันเกลียวไปพันรอบรอยร่ัว ผลกระทบ เมื่อเกิดการอุดตันจะท าให้น้ าหล่อเย็น

ไมส่ามารถเข้าไปในลูกกลิง้ได้และเป็นสาเหตุท่ีท าให้กาวเคลือบไมต่ดิกับกระสอบและท าให้ลูกกลิ้งแตกได้และท าให้น้ า

หลอ่เยน็ไหลไปไมถ่ึงลูกกลิง้ซิลิโคลน 

การท ารอบการเปลี่ยนอะไหล่และวิธีการบ ารุงรักษาอะไหล่ของเคร่ืองจักรเพื่อยดือายุการใช้งาน ท าให้

เคร่ืองจักรมคีวามเท่ียงตรงนา่เชื่อถือและทราบชว่งเวลาการสั่งซื้ออะไหล่เพื่อลดการเกิด Breakdown ของเคร่ืองจักร  

5. ข้ันตอนการควบคุม (Control) 

5.1 การท าความสะอาดข้างต้นในจุดต่าง ๆ ตามใบตรวจสอบรายวันเพื่อช่วยให้บริเวณโดยรอบการ

ท างานนั้นสะอาด ไมเ่ป็นสาเหตุท่ีอาจท าให้เกิดของเสียในการผลิตด้วยการตรวจสอบ 2 รอบตอ่วันและท าบันทึกไว้ว่า

ได้มีการท าความสะอาดจริง ๆ โดยมีรายการการตรวจสอบดังนี้ 1. ใต้เคร่ืองจักร 2. รอบเคร่ืองจักร 3. พื้นทางเดิน   

4. Pallet 5. มุ้งลวด 6. บริเวณรอบ ๆ โคมไฟดักแมลง 

5.2 การจัดท าเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบอุปกรณ์ และการท าความสะอาด โดยจัดท าใบตรวจสอบ

รายวัน รายเดือนของอุปกรณ์ รายวันประกอบด้วย 1. ใบมีด มีการตรวจสอบความคม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  

ความสะอาด 2. ลูกกลิง้ซิลิโคลน มกีารตรวจสอบความสะอาด รอยแผล อุณหภูมิท่ีผิวลูกกลิง้ และ 3. Cooling Join มกีาร

ตรวจสอบตะแกรงกรองสิ่งสกปรก ท่อส่งน้ าหล่อเย็น ความสะอาด ส่วนรายเดือนประกอบด้วย 1. ลูกกลิง้ซิลิโคลน มกีาร

ตรวจสอบแกนลูกกลิ้งซิลิโคลนและผิวลูกกลิ้งซิลิโคลน 2. Cooling Join มีการตรวจสอบการท างานของเคร่ือง (เสียง) 

ตะแกรงมสีภาพพร้อมใชง้าน และตัวถัง Cooling Join มสีภาพสมบูรณ์พร้อมใชง้าน 
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สรุปผลการด าเนินงาน 

หลังจากการปรับปรุงแก้ไขโดยใชห้ลักการไคเซ็น (Kaizen) การแก้ไขจุดท่ีก่อให้เกิดความสกปรกและต าแหนง่

ท่ียากล าบากในการปฏิบัติงานโดยการออกแบบตะขอท าความสะอาดจากเดิมมีขนาดยาวเพียง 30 เซนติเมตร   

ซึ่งไม่สามารถท าความสะอาดบริเวณใตเ้คร่ืองขณะที่เครื่องจักรก าลังท างานอยูไ่ด้ ให้มีขนาดยาวขึน้ 1 เมตร สามารถ

ท าความสะอาดเศษกาวเคลือบ เศษเส้นเทปท่ีติดอยู่กับเคร่ืองจักรซึ่งเป็นสาเหตุท าให้เกิดของเสียขณะท่ีเคร่ืองจักร

ก าลังท างานได้ สามารถลดของเสียได้ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบปริมาณของเสียและจ านวนเงินก่อนการปรับปรุงกับหลังการปรับปรุง  

 ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 

ปริมาณของเสีย (กิโลกรัมตอ่เดอืน) 733.9 693.9 (ลดลง 40) 

จ านวนเงิน (บาทต่อเดอืน) 88,072 83,268 (ลดลง 4,800) 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

1. การปรับปรุงแก้ไขโดยใชต้ะขอท าความสะอาด 

1.1 สาเหตุเกิดจากพนักงาน ปรับปรุงแก้ไขโดยออกแบบตะขอท าความสะอาดให้มีขนาดยาวขึ้น 1 เมตร 

เพื่อให้พนักงานสามารถท าความสะอาดบริเวณใต้เครื่องท่ีไม่สามารถเข้าถึงได้หากไมห่ยุดเครื่องจักร 

1.2 สาเหตุเกิดจากวธีิการท างาน ปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท าใบท าความสะอาดรายวัน เพื่อก าหนดบริเวณท่ี

ให้พนักงานท าความสะอาด และท่ีส าคัญควรปลูกฝังหลักการ 5 ส. ให้แกพ่นักงาน 

2. การปรับปรุงแก้ไขบริเวณพื้นท่ีปฏบัิตงิาน โดยจัดท าที่เก็บแกนกระสอบ 

2.1 สาเหตุเกิดจากพนักงาน ปรับปรุงแก้ไขโดยออกแบบรถเข็นเก็บแกนกระสอบ เพื่อให้เกิดความสะดวก

ในการเก็บและหยบิใชง้านง่ายขึน้ 

2.2 สาเหตุเกิดจากวิธีการท างาน ปรับปรุงแก้ไขโดยหลังจากกระสอบสานเคลือบหมดจนเหลือแต่แกน

กระสอบก าหนดให้พนักงานน าแกนกระสอบไปใส่ในรถเข็นท่ีออกแบบไว ้โดยไม่ให้วางไว้บริเวณพื้นท่ีท างาน 

3. การปรับปรุงแก้ไขปา้ย WI (Work Instruction) 

3.1 สาเหตุเกิดจากพนักงาน ปรับปรุงแก้ไขจัดท า WI ใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจมากขึ้น และ

สามารถน าไปปฏบัิตไิด้โดยงา่ย 

3.2 สาเหตุเกิดจากวิธีการท างาน ปรับปรุงแก้ไขโดยจัดท า WI ให้มีข้อมูลวิธีการท างานเป็นปัจจุบันท่ีสุด 

เพื่อให้พนักงานที่เข้าใหม่สามารถน าไปปฏบัิตงิานได้ถูกตอ้ง 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการนิเทศติดตามพนักงาน อย่างตอ่เนื่อง และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น ปรับปรุง

การปฏบัิตงิานของพนักงานให้ตรงตามเป้าหมาย ส่งผลให้เกิดการใชท้รัพยากรอย่างคุ้มคา่ 

 2. ผู้บริหารควรปลูกฝังให้พนักงานรู้จักรักษาผลประโยชนข์ององค์กร เพื่อให้รู้ถึงการใชท้รัพยากรอย่างคุ้มคา่ 

 3. องค์กรควรมีค่าตอบแทนหากพนักงานในองค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายหรือลดของเสียลงได้ เพื่อเป็น  

สิ่งกระตุ้นให้พนักงานอยากช่วยลดค่าใชจ้่ายหรือลดของเสีย 

  4. องค์กรควรตรวจสภาพเคร่ืองจักรเพราะมีอายุการใช้งานท่ีเก่าแก่ควรมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ เพื่อให้

สามารถท างานได้อยา่งสมบูรณ์และลดของเสียท่ีเกิดขึ้นจากเคร่ืองจักร 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ ผู้จัดการและบุคลากรฝ่ายผลิต โรงงานผลิตกระสอบพลาสติกสาน ท่ีให้ความอนุเคราะห์ผู้วิจัย 

ในการเข้าไปเก็บขอ้มูลและด าเนนิงานวิจัย 
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การลดของเสยีในกระบวนการฉีดพลาสติก กรณีศกึษา บริษัทผลติชิ้นส่วนนาฬิกา 

Waste Reduction in Injection Process Case Study: Watch Manufacturing Company. 

ณรงค์ฤทธิ์ ร่วมสุข1 ณัฐวุฒิ ศักดิ์วัฒนพงษ์1 สุรนันท์ หงวนกระโทก1 อภเิดช นนทะค าจันทร์1  

และละอองดาว ขุนงิ้ว1* 

Narongrit Ruamsuk1, Nuttawut Sakwattanapong1, Suranan Hnguankratok1, Apidech Nontakumjun1 

and Laongdao Khunngio1* 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนนาฬิกา ซึ่งมี

วัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการฉีดพลาสติก โดยใช้แผนภูมิพาเรโตคัดเลือกปัญหาท่ีจะท าการศึกษา ซึ่ง

พบวา่ปัญหาเกิดฟองอากาศในชิ้นงาน เกิดรอยกระแทก เกิดจุดสีขาวสีด า และเม็ดพลาสตกิไมล่ะลาย เป็นปัญหาท่ีเกิดของเสีย

มากท่ีสุดล าดับท่ี 1 - 4 รวมคิดเป็นร้อยละ 56.81 ของของเสียท้ังหมด และใช้แผนภูมิก้างปลาในการวิเคราะห์หาสาเหตุของ

ปัญหา ซึ่งงานวิจัยนี้ใช้วิธีการปรับปรุงวิธีการท างานส าหรับปัญหาเกิดฟองอากาศในชิ้นงาน เกิดจุดสีขาวสีด า และเม็ด

พลาสติกไม่ละลาย และใช้วิธีปรับปรุงอุปกรณ์จับชิ้นงานส าหรับปัญหาการเกิดรอยกระแทก ผลการปรับปรุง พบว่า ปัญหา

ฟองอากาศหลังปรับปรุงมขีองเสียลดลงเฉลี่ยร้อยละ 61.54 ปัญหารอยกระแทกหลังปรับปรุงมีของเสียลดลงเฉลี่ยร้อยละ 75.

73 ปัญหาจุดสีด าสีขาวหลังปรับปรุงมขีองเสียลดลงเฉลี่ยร้อยละ 13.85 และปัญหาเม็ดพลาสตกิไม่ละลายหลังปรับปรุงมขีอง

เสียลดลงเฉลี่ยร้อยละ 93.58 

ค าส าคัญ:  การลดของเสีย, การเพิ่มประสิทธิภาพ, การศกึษาการท างาน การปรับปรุงวธีิการท างาน 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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บทน า 

ในสภาวการณ์ปัจจุบันท่ีธุรกิจอุตสาหกรรมทุกแขนงมกีารแข่งขันทางการค้าท่ีรุนแรง เพื่อให้สามารถแข่งขัน

กับรายอื่น ๆ ได้ จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในอนาคต ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้องผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมี

คุณภาพเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า โดยมีต้นทุนต่ าด้วยประสิทธิภาพท่ีสูงสุดและต้องลดเวลาในการผลิต

เพื่อให้สามารถส่งสินค้าได้ภายในระยะเวลาท่ีเร็วขึ้น อีกท้ังธุรกิจต่างๆ ก็ท าการขยายก าลังการผลิตโดยคาดการณ์ว่า

ตลาดจะเติบโต แต่ในความเป็นจริงเศรษฐกิจกลับทรุด ท าให้ธุรกิจต่าง  ๆ ได้รับผลกระทบจากการลงทุนไว้ 

อุตสาหกรรมงานฉีดพลาสติกก็ได้รับผลกระทบในปัจจัยต่างๆ ข้างต้นด้วยเช่นกัน เนื่องจากในช่วงท่ีผ่านมา

อุตสาหกรรมในกลุ่มนี้มีการขยายตัวจ านวนมาก เพราะงานฉีดพลาสติกไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

แต่อย่างใด ท าให้อ านาจต่อรองของผู้บริโภคมสีูงสามารถต่อรองและเลอืกผู้จัดส่งได้ตามเงื่อนไขท่ีต้องการ โดยปัจจัย

หลักท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคมีสองปัจจัย คือ ราคาและคุณภาพ ท าให้อุตสาหกรรมฉีดพลาสติกต้องท า

การปรับอย่างมาก จ าเป็นต้องใช้เทคนิคท่ีเหมาะสมมาท าการปรับปรุงสภาพการผลิตให้ต้นทุนสินค้าต่ าและมี

คุณภาพสูงท่ีสามารถแข่งขันในตลาดได้ เพื่อให้องค์กรอยู่รอดได้ [1]  

บริษัทกรณีศึกษา เป็นอุตสาหกรรมท่ีประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต นาฬิกา เคร่ืองคิดเลข Talking Dict 

ปัจจุบันบริษัทประสบปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จากการเก็บข้อมูลในช่วงเดือน พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2559 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 พบของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการฉีดขึ้นรูปนาฬิกา โดยมีลักษณะความ

บกพร่องของผลิตภัณฑ ์เชน่ เกิดฟองอากาศในช้ินงาน รอยกระแทก จุดสีขาวสดี า เม็ดพลาสติกไม่ละลาย รอยขีดขว่น 

รอยยุบ และรอยดึง เป็นต้น จากของเสียท่ีเกิดขึ้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องท าการตรวจสอบหาสาเหตุและ

วธีิการด าเนินการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น เนื่องจากจ านวนของเสียท่ีเกิดขึ้นมจี านวนมาก หากพบว่าสนิค้าท่ีไม่มคีุณภาพ

หลุดรอดออกไปสู่มือของลูกค้าก็จะเกิดผลกระทบหลายด้าน โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านธุรกิจความสัมพันธ์ของ

ลูกค้าและบริษัท จึงมีความจ าเป็นอย่างมากท่ีทางคณะผู้วิจัยจะท าการวิจัยค้นหาและแก้ปัญหาดังกล่าวเพื่อลดของ

เสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต  

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาการลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก กรณีศึกษา บริษัท

ผลิตชิ้นส่วนนาฬกิา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการฉีดพลาสตกิของปัญหาเกิดฟองอากาศ

ในช้ินงาน เกิดรอยกระแทก เกิดจุดสีขาวสีด า และเม็ดพลาสติกไม่ละลาย ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดของเสียมากที่สุดล าดับท่ี 

1 - 4 รวมคิดเป็นร้อยละ 56.81 ของของเสียท้ังหมด เพื่อลดของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการฉีดพลาสติก และเพื่อลด

ตน้ทุนการผลิตให้กับบริษัทกรณศีกึษา  
 

วิธีการศึกษา 
1. ศกึษาปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ้นในขัน้ตอนการฉีดพลาสตกิชิ้นส่วนนาฬิกา [2-14] 

คณะผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลของเสียจากกระบวนการผลิตตัง้แต ่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง เดือนมีนาคม 

พ.ศ. 2560 โดยของเสียท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในแต่ละเดอืนท่ีมีจ านวนดังตอ่ไปน้ี  
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ภาพที่ 1 แผนภูมพิาเรโตแสดงปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการฉดีพลาสติก 
 

จากแผนภูมิพาเรโต พบว่า ของเสียท่ีพบมากท่ีสุดเป็นอันดับ 1-4  คือ ปัญหาฟองอากาศในชิ้นงาน  

รอยกระแทก จุดสีขาวจุดสีด า และเม็ดพลาสติกไม่ละลาย ซึ่งรวมเป็น 12,941.80 ชิ้นต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 56.81 

ของของเสียท้ังหมด เนื่องจากบริษัทกรณีศึกษามีผลิตภัณฑ์หลายชนิด ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเฉพาะโมเดล 

ท่ีเกิดของเสียมากท่ีสุดของแต่ละปัญหาเพื่อท าการศึกษา โดยปัญหาเกิดฟองอากาศในชิ้นงานคือโมเดล BEZEL-AG3 

เกิดรอยกระแทกคือโมเดล BEZEL-VM8 เกิดจุดสีขาวสีด าคือโมเดล BAND-UU5 และเม็ดพลาสติกไม่ละลาย 

คือโมเดล BEZEL-VQ2 

2. วเิคราะห์หาสาเหตุของของเสียท่ีเกิดขึ้นและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 

คณะผู้วิจัยได้ใช้หลัก 4M ของแผนภูมิก้างปลา (Cause and Effect Diagram) เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ 

ของปัญหาท่ีเกิดขึ้นด้วยการระดมสมองจากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยพบสาเหตุของปัญหาและมีแนวทางการแก้ไข

ปัญหาในแต่ละปัญหาดังนี้ 

2.1 ปัญหาเกิดฟองอากาศในช้ินงาน 

สาเหตุของปัญหา เกิดจากวิธีการท างาน (Method) คือ อุณหภูมิเคร่ืองฉีดพลาสติกไม่คงท่ี ดังนั้นจึงให้

พนักงานคอยตรวจเช็คอุณหภูมิของตู้น้ าท่ีไหลผ่านแม่พิมพทุ์ก ๆ 12 ชั่วโมง 

แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ คณะผู้ท าวิจัยสร้างใบตรวจสอบอุณหภูมิของตู้น้ าท่ีไหลผ่านแม่พิมพ์ โดยเช็ค

อุณหภูมิทุก ๆ 2, 3 และ 4 ชั่วโมง เพื่อหาระยะเวลาการตรวจสอบอุณหภูมิของตูน้้ าท่ีเหมาะสม เพื่อให้ของเสียลดลง 

2.2 ปัญหาเกิดรอยกระแทกบนชิ้นงาน 

สาเหตุของปัญหา เกิดจากเคร่ืองจักร (Machine) คือ หุ่นยนต์จับชิ้นงานเอียงและระยะการวางชิ้นงานสูง

เกินไป ท าให้เกิดรอยกระแทกบนช้ินงานและท าให้ชิ้นงานเป็นของเสีย 

แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ คณะผู้ท าวิจัยได้ออกแบบตัวจับชิ้นงานแบบใหม่ จากเดิมใช้แรงบีบจับ

ชิ้นงาน แบบใหมใ่ชแ้รงลมดูดจับชิ้นงาน 

2.3 ปัญหาเกิดจุดสีขาวสีด า 

สาเหตุของปัญหา เกิดจากวิธีการท างาน (Method) คือ หลังจากท่ีพนักงานอบเม็ดพลาสติกแล้วไม่ท า

ความสะอาดเครื่องอบเม็ดพลาสตกิก่อนท่ีจะน าเม็ดพลาสตกิชนิดต่างกันมาท าการอบ จึงท าให้เกิดการปะปนของเม็ด

พลาสตกิเม่ือน าเมด็ไปฉีดจะท าให้เกิดของเสียท่ีมีจุดสขีาวสดี า 
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ปริมาณของเสียท่ี    

เกิดจาก 

ระยะเวลา 

แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ เนื่องจากขาดขั้นตอนการท าความสะอาดเคร่ืองอบเม็ดพลาสตกิและภาชนะ

ท่ีใส่เม็ดพลาสติกของเคร่ืองฉีดเพื่อรอท าการผลิต ดังนั้นคณะผู้ท าวิจัยจึงได้สร้างใบตรวจสอบการท าความสะอาด

เครื่องอบและภาชนะใส่เม็ดพลาสตกิของเครื่องฉดีก่อนท าการผลิต 

2.4 ปัญหาเม็ดพลาสตกิไมล่ะลาย 

สาเหตุของปัญหา เกิดจากวธีิการท างาน (Method) คือ ขาดขั้นตอนการตรวจสอบการท าความสะอาดหัว

ท าความร้อนของเคร่ืองฉีดพลาสติกก่อนท่ีจะท าการฉีดชิ้นงาน จึงท าให้เม็ดพลาสติกท่ีติดอยู่ปลายกระบอกหัวฉีด

พลาสตกิมีอุณหภูมิความร้อนไม่ได้ตามขอ้ก าหนดของเครื่องฉดี ท าให้เม็ดพลาสตกิไมล่ะลายเวลาท่ีท าการผลิตชิ้นงาน

ท าให้เกิดของเสีย 

แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ เนื่องจากขาดขั้นตอนการตรวจสอบการท าความสะอาดหัวท าความร้อน

ของเคร่ืองฉีดพลาสติกก่อนท่ีจะท าการฉีดชิ้นงาน ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเพิ่มขั้นตอนในการตรวจสอบการท าความ

สะอาดหัวฉีดของเครื่องฉีดพลาสติกก่อนท าการผลิต 

3. ด าเนนิการตามแนวทางการแก้ปัญหา 

3.1 สร้างใบตรวจสอบเพื่อแกไ้ขปัญหาฟองอากาศ 
 

ตารางที่ 1 ใบตรวจสอบทุก ๆ 3 ชั่วโมง (เก็บขอ้มูล 30 ครัง้)  

 วันท่ี......./.............../.......... 

อุณหภูมิ

น้ า 

(ชิ้น) 

อุณหภูมิ

กระบอกฉีด 

(ชิ้น) 

ระยะการเปิด-ปิด

แมพ่มิพ ์

(ชิ้น) 

กระบวนการ

ฉีด 

(ชิ้น) 

ผู้ตรวจสอบ 

08.00 - 11.00 15 9 3 1  

11.00 - 14.00 17 6 4 2  

14.00 - 17.00 18 3 4 3  

17.00 - 20.00 14 4 3 2  

20.00 - 23.00 11 4 3 1  

23.00 - 02.00 13 1 3 4  

02.00 - 05.00 10 2 4 3  

05.00 - 08.00 15 3 4 1  

รวม 113 32 28 17  
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วันท่ี 

รายการในการ

ตรวจสอบ 

3.2 สร้างอุปกรณจ์ับช้ินงานแบบใหม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                  ก.                                                   ข. 

ภาพที่ 2 สร้างอุปกรณก์ารจับช้ินงานแบบใหม่ 

ก. แบบในการสร้างอุปกรณจ์ับชิ้นงานแบบใหม ่ข. อุปกรณจ์ับชิ้นงานแบบใหม่ 

 

3.3 การสร้างใบตรวจสอบปัญหาจุดสีขาวสีด า 

ตารางที่ 2 ใบตรวจสอบเครื่องอบเม็ดพลาสตกิ 

ชื่อผู้ตรวจ ................................... เดอืน ....................... พ.ศ. ............... 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. อุณหภูมิท่ีต้ังคา่ 80 – 100 

องศาเซลเซียส 

          

          

          

2. อุณหภูมท่ีิวัดได้จรงิ 

          

          

          

3. ความสะอาดภายนอก – ใน

ตูอ้บเม็ดพลาสตกิ 
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3.4 การเพิ่มขัน้ตอนในการตรวจสอบการท าความสะอาดหัวฉีดของเครื่องฉดีพลาสติก 
 

ตารางที่ 3 การปฏบัิตงิานในขั้นตอนการท าความสะอาดปลายกระบอกฉีดแบบใหม ่

แผนภูมกิารไหลของกระบวนการ Flow Process Chart 

แผนภูมหิมายเลข_____แผ่นท่ี____ของ____ สรุปผล 

ผลิตภัณฑ ์/ วัสด ุ/ พนักงาน Activity ปัจจุบัน หลัง

ปรับปรุง 

เพิ่ม 

ขึน้ 

ปฏบัิตงิาน 7 8 1 

เคลื่อนย้าย 0 0 0 

กิจกรรม : 

 

วธีิการท างาน : ปัจจุบัน / ปรับปรุง 

ล่าช้า 0 0 0 

ตรวจสอบ 2 2 0 

เก็บ 0 0 0 

สถานท่ี : 

พนักงาน                       เวลา 

ระยะทาง    

เวลา (นาที) 45 50 5 

บันทึกโดย                     วันท่ี 

 

 

อนุมัตโิดย                     วันท่ี 

ตน้ทุน    

ค่าแรง    

ค่าวัสด ุ    

รวม    

ล าดับ การปฏบัิตงิาน 
เวลา

(นาที) 
สัญลักษณ ์

1 ดูแผนการผลิต 2      

2 เตรียมเม็ดพลาสตกิเพ่ือรอท าการอบ 5      

3 น าเม็ดพลาสตกิใส่ตู้อบ 10      

4 ปรับอุณหภูมกิระบอกฉีดพลาสตกิ 5      

5 ปรับระยะเปิด-ปิดของแมพ่มิพ์ 5      

6 ปรับขั้นตอนการเปิด-ปิดแม่พิมพ ์ 5      

7 ทดสอบฉีดพลาสติกท้ิง 3      

8 เช็คอุณหภูมิกระบอกฉีดอกีครัง้ 5      

9 
ท าความสะอาดบริเวณท่ีปลายของ

กระบอกฉีด 

5      

10 เร่ิมกระบวนการฉีดช้ินงาน 5      

รวม 50 7 0 1 2 0 
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ระยะเวลา 

ปริมาณของเสียท่ี    

เกิดจาก 

ผลการศึกษา 
1. เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุงปัญหาฟองอากาศ  

 

ตารางที่ 4 ปัญหาฟองอากาศท่ีเกิดจากการก าหนดระยะเวลาการตรวจสอบอุณหภูมขิองตู้น้ า (เฉลี่ย 24 ชั่วโมง) 

 วันท่ี......./.............../.......... 

อุณหภูมิ

น้ า 

(ชิ้น) 

อุณหภูมิ

กระบอก

ฉีด 

(ชิ้น) 

ระยะการ

เปิด-ปิด

แมพ่มิพ ์

(ชิ้น) 

กระบวน

การฉีด 

(ชิ้น) 

รวม 

(เฉลี่ย 

24 

ชั่วโมง) 

ผู้

ตรวจ

สอบ 

ทุก ๆ 12 ชั่วโมง (แบบเดิม)

จ านวน 2 กะ 
365 83 56 42 546 

 

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 
 

จากตารางท่ี 4 และภาพท่ี 3 พบว่า การตรวจสอบแบบเดิมโดยตรวจสอบทุกๆ 12 ชั่วโมง มีของเสียเฉลี่ย 546 

ชิ้นต่อวัน เนื่องจากการตรวจเช็คทุก ๆ 2 ชั่วโมง สามารถลดของเสียได้ร้อยละ 65.38 และการตรวจเช็คทุก ๆ 3 ชั่วโมง 

สามารถลดของเสียได้ร้อยละ 61.54 ซึ่งร้อยละของเสียแตกตา่งกัน 3.84 แตจ่ะท าให้พนักงานเกิดความเหนื่อยล้าจนเกินไป 

ดังนัน้คณะผู้วิจัยเลอืกให้พนักงานท าการตรวจเช็คอุณหภูมิตู้น้ าทุก ๆ 3 ชั่วโมง 
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2. เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุงปัญหารอยกระแทก 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                  ก.                                                   ข. 

ภาพที่ 4 อุปกรณก์ารจับช้ินงานแบบเก่าและแบบใหม่ 

ก. อุปกรณจ์ับช้ินงานแบบเก่า ข. อุปกรณจ์ับช้ินงานแบบใหม่ 
 

ตารางที่ 5 การตรวจสอบปริมาณของเสียปัญหารอยกระแทกก่อนและหลังการปรับปรุง 

วันท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
รวม (ชิ้น) เฉลี่ย 

(ชิ้น/วัน) 

แบบเก่า 

10 14 12 10 9 7 8 6 4 12 

330 11.00 15 20 8 7 3 12 10 13 16 10 

17 23 10 11 9 - 4 12 15 23 

แบบใหม ่

2 5 10 8 - - 10 - - 3 

80 2.67 - - 7 - 6 - - - - - 

1 2 8 - - - - 7 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุงปัญหารอยกระแทก 
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จากตารางท่ี 5 และ ภาพที่ 5 พบว่า การปรับปรุงอุปกรณ์การจับชิ้นงานจากเดิมใช้รูปแบบการบีบจับชิ้นงาน

แบบใหม่ใช้วิธีการดูดจับชิ้นงาน สามารถลดของเสียเฉลี่ย 11 ชิ้นต่อวัน ลดลงเหลือ 2.67 ชิ้นต่อวัน ลดลงคิดเป็น 

ร้อยละ 75.73 และมคี่าใชจ้่ายในการปรับปรุงอุปกรณ์จับชิ้นงาน 5,170 บาท สามารถลดของเสียได ้715.05 บาทต่อเดือน 

ซึ่งมรีะยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 7.23 เดอืน 
 

3. เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุงปัญหาจุดสีขาวสีด า 
 

ตารางที่ 6 ปริมาณของเสียระหว่างการท างานแบบเดิมและการท างานแบบใหม่ 

วันท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

รวม (ชิ้น) เฉลี่ย 

(ชิ้น/วัน) 

การท างาน

แบบเดิม 

54 47 55 49 50 49 40 49 36 54 

1,271 42.37 34 41 34 45 31 40 39 50 40 30 

45 52 30 35 40 39 36 51 43 33 

เพิ่มขัน้ตอน

การท าความ

สะอาด 

50 48 46 45 42 44 43 44 42 41 

1,095 36.50 42 43 40 42 39 36 34 31 33 30 

30 29 31 27 29 25 28 27 29 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 6 กราฟเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุงปัญหาจุดสีขาวสีด า 

 

จากตารางท่ี 6 และภาพท่ี 6 พบว่า การสร้างใบตรวจสอบการท าความสะอาดตู้อบเม็ดพลาสติก สามารถ

ลดของเสียได้จากเดมิ 42.37 ชิ้นตอ่วัน เป็น 36.50 ชิ้นตอ่วัน ลดลงคดิเป็นร้อยละ 13.85 
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4. เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุงปัญหาเม็ดพลาสติกไม่ละลาย 
 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุงปัญหาเม็ดพลาสติกไม่ละลาย   

วันท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

รวม (ชิ้น) เฉลี่ย 

(ชิ้น/วัน) 

แบบเดิม 

14 47 15 29 30 19 10 49 46 54 

981 32.70 24 31 34 45 31 40 39 20 10 30 

45 42 30 35 40 39 36 21 43 33 

แบบใหม ่

- - 3 1 - 3 4 - - 1 

63 2.10 2 - - - 9 6 4 1 - - 

- 9 1 7 - - - 3 - 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 7 กราฟเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุงปัญหาเม็ดพลาสตกิไมล่ะลาย 
 

จากตารางท่ี 7 และภาพท่ี 7 พบวา่ การเพิ่มขัน้ตอนในการตรวจสอบการท าความสะอาดหัวฉีดของเครื่องฉดี

พลาสตกิ ท าให้ของเสียลดลงเฉลี่ย 30.60 ชิ้นตอ่วัน ลดลงคดิเป็นร้อยละ 93.58 

5. ตน้ทุนของเสียท่ีสามารถลดได้ 

5.1 ปัญหาฟองอากาศ โมเดล BEZEL-AG3 หนัก 2.168 กรัมตอ่ช้ิน สามารถลดของเสียได้ 336 ชิ้นตอ่วัน 

คิดเป็น 728.448 กรัมตอ่วัน 

5.2 ปัญหารอยกระแทก โมเดลBEZEL-VM8 หนัก 3.178 กรัมต่อชิ้น สามารถลดของเสียได้ 8.33 ชิ้นต่อวัน 

คิดเป็น 26.473 กรัมตอ่วัน 

5.3 ปัญหาจุดสีขาวสีด า โมเดล BAND-UU5 หนัก 17.113 กรัมต่อชิ้น สามารถลดของเสียได้ 5.87 ชิ้นต่อวัน 

คิดเป็น 100.453 กรัมตอ่วัน 

5.4 ปัญหาเม็ดพลาสติกไม่ละลาย โมเดล BEZEL-VQ2 หนัก 2.358 กรัมต่อชิ้น สามารถลดของเสียได้ 

30.60 ชิ้นตอ่วัน คิดเป็น 72.155 กรัมตอ่วัน 
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รวมน้ าหนักของเสียท่ีสามารถลดได้เท่ากับ 927.529 กรัมตอ่วัน หรือเท่ากับ 0.927529 กิโลกรัมตอ่วัน ราคา

ของเม็ดพลาสติกเท่ากับ 900 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้น ต้นทุนของเสียท่ีสามารถลดได้มีค่าเท่ากับ 834.776 บาทต่อวัน 

หรือประมาณ 835 บาทต่อวัน 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
งานวิจัยการลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติกกรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนนาฬิกา เป็นการศึกษา 

เพื่อลดของเสียท่ีกระบวนการฉีดพลาสติก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียประเภทเกิดฟองอากาศในชิ้นงาน  

รอยกระแทก จุดสีขาวสีด า และเม็ดพลาสติกไม่ละลาย เนื่องจากเป็นของเสียท่ีพบมากท่ีสุดเป็นอันดับ 1-4 ของของ

เสียท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 56.81 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ระดมความคิดเพื่อลดปัญหาของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการ

ผลิตท้ัง 4 ลักษณะ โดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ปัญหาฟองอากาศ คณะผู้วิจัยได้หาระยะเวลาการตรวจเช็ค

อุณหภูมิของตู้น้ าท่ีเหมาะสม ซึ่งพบว่าเมื่อตรวจเช็คอุณหภูมิของตู้น้ า ทุก ๆ 3 ชั่วโมง สามารถลดของเสียจากเดิม

เฉลี่ย 546 ชิ้นต่อวัน เป็น 210 ชิ้นต่อวัน ลดลง 336 ชิ้นต่อวัน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 61.54 ปัญหารอยกระแทก

คณะผู้วิจัยได้ปรับปรุงอุปกรณ์การจับชิ้นงานจากเดิมใช้รูปแบบการบีบจับชิ้นงาน แบบใหม่ใช้วิธีการดูดจับชิ้นงาน  

ซึ่งสามารถลดของเสียจากเดิมเฉลี่ย 11 ชิ้นต่อวัน ลดลงเหลือ 2.67 ชิ้นต่อวัน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 75.73 และมี

ค่าใชจ้่ายในการปรับปรุงอุปกรณ์จับช้ินงาน 5,170 บาท สามารถลดของเสียได้ 715.05 บาทต่อเดอืน ระยะเวลาคืนทุน

เท่ากับ 7.23 เดือน ปัญหาจุดสีขาวสีด า คณะผู้วิจัยได้สร้างใบตรวจสอบการท าความสะอาดตู้อบเม็ดพลาสติก  

ซึ่งสามารถลดของเสียได้จากเดิมเฉลี่ย 42.37 ชิ้นต่อวัน เป็น 36.50 ชิ้นต่อวัน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 13.85 และปัญหา

เม็ดพลาสติกไม่ละลาย คณะผู้วิจัยได้เพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบการท าความสะอาดหัวฉีดของเคร่ืองฉีดพลาสติก   

ท าให้ของเสียลดลงจากเดิมเฉลี่ย 32.70 ชิ้นต่อวัน เป็น 2.10 ชิ้นต่อวัน ลดลง 30.60 ชิ้นต่อวัน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 

93.58 และสามารถลดต้นทุนของเสียเฉลี่ยรวมได้เท่ากับ 834.776 บาทต่อวัน หรือประมาณ 835 บาทต่อวัน 

ซึ่งปริมาณของเสียท่ีลดลงได้ในแต่ละปัญหามีปริมาณน้อย เนื่องจากบริษัทกรณีศึกษามีชนิดของผลิตภัณฑ ์

ท่ีหลากหลาย ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้คัดเลือกโมเดลท่ีจะท าการศึกษาในแต่ละปัญหา โดยคัดเลือกจากโมเดลท่ีเกิด  

ของเสียมากที่สุดในแตล่ะปัญหา ซึ่งในแต่ละแนวทางในการแกไ้ขปัญหาสามารถลดของเสียได้ ดังนัน้บริษัทกรณศีึกษา

สามารถน าผลการวิจัยนี้ไปปรับใช้กับโมเดลอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะของปัญหาหรือกับโมเดล 

ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันได้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนี้ส าเร็จด้วยดี โดยคณะผู้วิจัยได้รับการอนุเคราะห์อย่างสูงจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ซึ่งได้ให้ความรู้ให้

ค าปรึกษาและค าแนะน าตา่ง ๆ ขอขอบคุณผู้จัดการแผนก บริษัทกรณศีกึษา และผู้ท่ีมีสว่นเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีให้ความ

ชว่ยเหลอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และให้ความอนุเคราะห์ในการท างานวิจัยน้ีให้ส าเร็จได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณทุกคนในครอบครัวท่ีให้การสนับสนุนและคอยเป็นก าลังใจมาโดยตลอด และขอขอบคุณเพื่อน ๆ 

ทุกคนท่ีได้ให้ค าแนะน าและคอยชว่ยเหลอื 

งานวจิัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยจาก คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา  
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การจัดการขยะพลาสติกชนิดพลาสติกชนิดพีอีที กรณีศกึษา สถาบันเทคโนโลยไีทย-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 

 การศึกษาในคร้ังนี้เป็นการศึกษาการจัดการขยะพลาสติกชนิดพีอีที ในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  

มีปริมาณล้นโรงเก็บขยะ โดยการย่อยขยะพลาสติกพลาสติกชนิดพีอีที ท าให้มีพื้นท่ีในการเก็บขยะพลาสติกชนิดพอีทีี

ในโรงเก็บขยะเพิ่มขึ้นเป็น คิดเป็นร้อยละ 96.53 ของพื้นท่ีท้ังหมด การย่อยขยะจึงเป็นการจัดการแก้ไขปัญหาปริมาณ

ขยะล้นได้และมีความคุ้มค่าในการลงทุนส าหรับการย่อยขยะพลาสติกชนิดพอีีที เมื่อน าพลาสติกชนิดพีอีทีท่ีย่อยแล้ว

ไปขายพบว่าจุดคุ้มทุนอยู่ท่ีระยะเวลา 2 ปีและจะท าให้มีรายได้สะสมเท่ากับ 3 ,635,197.79 บาท ท่ีระยะเวลา 15 ปี

โดยไม่คิดอัตราดอกเบ้ียในการลงทุน ดังนั้นจากงานวิจัยนี้พบว่าการย่อยขยะพลาสติกชนิดพีอีทีนอกจากจะสามารถ

จัดการกับขยะพลาสตกิชนิดพีอีทีได้แลว้ ยังมคีวามคุ้มคา่ในการลงทุนเพื่อท่ีจะยอ่ยขยะพลาสติกชนดิพอีทีีอีกดว้ย  

ค าส าคัญ:  พลาสตกิพีอีที, การยอ่ยพลาสตกิพีอีที, การน ากลับมาใช้ใหม ่

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 

  

                                                 
1*การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร 10240. 
2 การจัดการอุตสาหกรรม คณะบรหิารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ กรุงเทพมหานคร 10250. 
1* Inspection and Engineering Law, Faculty of Engineer, Ramkhamhaeng University,Bangkok 10240. 

2 Industrial Management,  Faculty of Business Administration, Thai-Nichi Institute of Technology, Bangkok, 10250. 

*Corresponding author e-mail: anucha@tni.ac.th 



 
 

Proceedings  
782 

บทน า 
 พลาสติกมีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ในยุคนี้และมีแนวโน้มจะมีปริมาณสูงขึ้นเร่ือย ๆ จากการ

ส ารวจของ บริษัท บุญรอด บริวเวอร์ร่ี ในปี พ.ศ. 2535 พบว่า สินค้าน้ าดื่มได้เปลี่ยนมาใช้ขวดพลาสติกพีอีทีแทนขวดแก้ว

แล้ว โดยมอีัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ 10 เนื่องจากผู้บริโภคมคีวามต้องการบรรจุภัณฑ์ท่ีสะอาดสะดวกสบายมากขึ้น 

(ปภาพัชร์ ทานตวณิช, 2536) และจากการส ารวจของบริษัท พีอีทีไทยแลนด์ ในปี พ.ศ. 2536 พบว่าความต้องการของขวด

พลาสติกชนิดพีอีทีในอุตสาหกรรมน้ าดื่มและแชมพูสระผมมากขึ้น ในขณะท่ี สินค้าประเภทน้ ามันพืช น้ าอัดลม และ

เคร่ืองปรุงรส มีความต้องการขวดพลาสติกชนิดพีอีทีในปริมาณท่ีต่อเนื่อง (ปภาพัชร์ ทานตวณิช, 2536) จากการน าขวด

พลาสติกชนิดพลาสติก ได้ถูกน าไปประโยชน์อย่างมากมายนั้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะก่อให้เกิดขยะมูลฝอยพลาสติกถ้าไม่มี

การจัดการท่ีเหมาะสม อาจก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านตา่ง ๆ ได้ (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2539) 

แตใ่นปัจจุบันได้มีการศกึษาพบว่าขยะพลาสติกชนิดพีอทีี มสีมบัตเิชงิกลท่ีดีและมคีวามสามารถน ากลับมาใชใ้หมไ่ด้ร้อยละ 

100 (เจริญ นาคะสรรค์, 2542) ซึ่งในปัจจุบันพบอยูเ่ป็นจ านวนมากในสถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 

 ดังนัน้จึงได้แนวคิดจะศกึษาเกี่ยวกับการขยะพลาสตกิชนิดพีอทีีในสถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น ซึ่งในปัจจุบัน

ปริมาณขยะประเภทพลาสติกมีจ านวนเพิ่มขึ้นมากจนล้นโรงคัดแยกขยะ จึงหาวิธีจัดการกับปัญหาขยะพลาสติกล้น  

โรงคัดแยกขยะ จากการศกึษาพบวา่สาเหตุท่ีท าให้ขยะพลาสตกิล้นโรงคัดแยกนอกจากขยะที่มปีริมาณเพิ่มขึ้น ยังมีอีก

สาเหตุคือช่องว่างระหว่างขวดพลาสติก ดังนั้นถ้าเราสามารถลดหรือก าจัดช่องว่างระหว่างขวดจะท าให้โรงคัดแยก

สามารถเก็บขยะพลาสตกิปริมารณสูงขึน้ 

 

วธิีการศกึษา 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ในการศึกษาในคร้ังนี้เป็นการศึกษาการจัดการขยะพลาสติกชนิดพีอีที ภายในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

โดยจะศกึษาปริมาณขยะ แต่ละเดอืน ในปี 2559 เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการศกึษาวจิัย 

 2. วธิีการศึกษา 

 ในการศึกษาคร้ังนี้ จะเป็นการศึกษา ถึงขั้นตอนการเก็บและจัดการขยะในปัจจุบัน การเพิ่มมูลค่าของขยะ

ชนิดพีอีที และหาจุดคุ้มทุนในการลงทุนเพื่อจัดการกับขยะพลาสติกชนดิพอีทีี 

2.1 ศึกษาการจัดการขยะพลาสติกชนดิพีอีที ในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นการศึกษาขั้นตอนและ

กระบวนการท่ีมีการจัดการขยะพลาสติกชนิดพีอีที ในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ท่ีมีในปัจจุบัน จนถึงศึกษาถึง

ปัญหาในการการจัดการขยะขยะพลาสติกชนิดพีอีที ในสถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 

2.2 ศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าและความคุ้มค่าในการลงทุนในการจัดการขยะพลาสติกชนิดพีอีที 

การศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าขยะพลาสติกชนิดพอีีที จะเป็นการศึกษาถึงวิธีการเพิ่มมูลค่าขยะพลาสติกชนดิพอีทีี 

และ การศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนในการจัดการขยะพลาสติกชนิดพีอีที จะเป็นการศึกษาความคุ้มค่าใน 

การลงทุนในการจัดการขยะพลาสติกชนิดพีอีที โดยจะศึกษาจุดคุ้มทุนหรือระยะเวลาในการคุ้มในการลงทุนเพื่อ

จัดการขยะพลาสติกชนดิพอีทีี 
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ผลการศกึษา 
 1. ผลการศึกษาการจัดการขยะพลาสตกิชนิดพีอทีีในสถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 

 จากการศกึการจัดการขยะพลาสติกในปัจจุบันพบวา่ ในสถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น มจีัดการขยะพลาสติก

ชนิดพีอีทีเป็น 3 ขั้นตอน คือ แยกขยะพลาสติกชนิดพีอีที เก็บเข้าโรงเก็บขยะเพื่อรอการจ าหน่าย และ ส่งจ าหน่ายไป

ยังผู้รับซื้อ ดังภาพท่ี 1 โดยจะมีการจ าหน่ายขยะพลาสติก 1-2 คร้ัง/เดือน ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ใน

สถาบันโรงเก็บขยะมีความสามารถในการจัดเก็บ 16.38 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณขยะพลาสติกชนิดพีอีทีเฉลี่ยเท่ากับ 

ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ปริมาณขยะมีปริมาณมากเกินกว่าท่ีโรงจัดเก็บขยะจะสามารถจัดเก็บได้ จึงก่อให้เกิดปัญหา

การลน้ของโรงเก็บขยะ ดังภาพท่ี 2  
 

   
ภาพที่ 1 แสดงการจัดการขยะพลาสตกิชนิดพีอีที 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงการลน้ของโรงจดัเก็บขยะ 

 

 เมื่อศึกษาถึงปริมาณขยะพลาสติกชนิดพีอีที แล้วพบว่าจ านวนขวดพลาสติกโดยเฉลี่ยแล้ว 39191 ขวดต่อเดือน 

คิดเป็นเป็นปริมาตรของขวดเพื่อจัดเก็บเท่ากับ 26.6 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน จึงท าให้เกิดปัญหาขยะพลาสติกล้นโรงเก็บ

ขยะ เพราะเนื่องจากโรงเก็บขยะมีความสามารถในจัดเก็บ 16.38 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ปริมาณขยะท่ีเกินมาคิดเป็น 

ร้อยละ 62.43 ในปัจจุบันจึงมกีารเพิ่มรอบในการส่งไปขายยังบริษัทรับซื้อ 
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ตารางที่ 1 แสดงปริมาณขยะพลาสตกิและโรงเก็บขยะพลาสตกิในแต่ละเดอืน 

รายละเอียด ปริมาณขยะ 

ปริมาตรพลาสตกิไมไ่ด้ย่อย 26.60 ลบ. ม. 

ปริมาตรพลาสตกิย่อยแล้ว 0.57 ลบ. ม. 

ปริมาตรโรงเก็บ 16.38 ลบ. ม. 

 

มากขึ้น แต่เมื่อพิจารณาปริมาตรของพลาสติกชนิดพีอีทีท่ีผ่านการย่อยแล้วจะพบว่ามีปริมาตรเท่ากับ  

0.57 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนหรือมีมวลเท่ากับ 783 กิโลกรัม ดังตารางท่ี 1 ดังนั้นเพื่อสามารถจัดการให้โรงเก็บขวด

พลาสติกมีความสามารถในการเก็บพลาสติกพีอีทีได้เพียงพอในแต่ละเดือนต้องมีการย่อยขวดให้เหลือแค่เพียงส่วน

ของพลาสตกิเท่านัน้  

 2. ผลศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าและความคุ้มคา่ในการลงทนุในการจัดการขยะพลาสตกิชนิดพีอทีี 

2.1 การคิดค่าใช้จ่ายในการลงทุนเครื่องย่อยพลาสติกชนิดพีอีที ในปัจจุบันขยะพลาสติกมีราคาประมาณ

กิโลกรัมละ 6.75 บาท (ราคาวันท่ี 2 ตุลาคม 2560 บริษัท วงษพาณิชย จ ากัด) แต่ถ้ามีการย่อยให้เหลือขนาดราคาเพิ่มขึน้

ประมาณ 2 บาท เคร่ืองย่อยพลาสติก ชนิดเฉือน มอเตอร์ 1 แรงม้า ความเร็วรอบ 60 รอบ/นาที ขนาด 38.3x20x61.2 

เซนติเมตร. ปริมาณในการบด 50 กิโลกรัม/ชั่วโมง ดังนั้นขยะพลาสติก 1 เดือน มีน้ าหนัก 783 กิโลกรัม จะต้องใช้เวลาใน

การยอ่ย ใชเ้วลาในการย่อย เท่ากับ 16 ชั่วโมง ขนาดไฟฟ้าของเคร่ืองท่ีใช ้746 วัตต/์ชั่วโมง ในการย่อยพลาสติกต่อเดือนจึง

ต้องใช้พลังงาน 12064 จูลต่อเดือน ดังค่าใช้ไฟฟ้าจากเคร่ืองย่อยพลาสติก 34.14 บาท/เดือน (ข้อมูลการไฟฟ้านครหลวง 

วันท่ี 2 ตุลาคม 2560) ดังตารางท่ี 2  
 

ตารางที่ 2 แสดงคา่ใชไ้ฟฟา้ต่อเดอืน 

ส่วนที่ 1 คา่พื้นฐานไฟฟ้า 

ค่าพลังงานไฟฟา้(จ านวน 12.06 หน่วย) 28.19 บาท 

ค่าบริการ 8.19 บาท 

รวมคา่ไฟฟา้ฐาน 36.38 บาท 

ส่วนที่ 2 คา่ไฟฟ้าผนัแปร ( Ft ) 

จ านวนพลังงานไฟฟา้ x ค่า Ft -4.47 บาท 

ส่วนที่ 3 คา่ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

(ค่าไฟฟา้ฐาน + คา่ Ft) x 7/100 2.23 บาท 

รวมเงินค่าไฟฟา้ 34.14 บาท 
 

เนื่องจากในแต่ละเดือนเคร่ืองย่อยพลาสติกมีชั่วโมงในการท างาน 16 ชั่วโมง/เดือน ค่าแรงคนงาน 2 คน 

ค่าแรงในอัตราวันละ 310 บาท (ข้อมูลค่าแรงขั้นต่ า วันท่ี 2 ตุลาคม 2560)จะมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 620 บาท/เดือน 

เครื่องย่อยพลาสตกิราคา 50,000 บาท(ตน้ทุนคงท่ี)  

2.2 ต้นทุนผันแปรหรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เป็นต้นทุนท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามการผลิต ประกอบด้วย 

ค่าจ้างคนงาน จ านวน 2 คน ค่าใช้ไฟฟ้า ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ดังตารางที่ 3 และในตารางท่ี 4 เป็นคิดต้นทุน 
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แปรผันท่ีเปลี่ยนไปซึ่งจากค่าแรง ค่าฟ้า ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้น โดยก าหนดให้อัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี  

(รุ่งนภา บรรณมาส, 2552)  
 

ตารางที่ 3 แสดงตน้ทุนผันแปรโรงยอ่ยพลาสตกิชนิดพีอีทีในตอ่ปี 

รายการ ราคา (บาท/ปี) 

ค่าแรงคนงาน 14,880 

ค่าใชไ้ฟฟา้ 409 

ค่าขนสง่ 12,000 

ค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ด 10,000 

รวม 37,289.00 
 

ตารางที่ 4 ตน้ทุนแปรผันท่ีใชใ้นการย่อยพลาสตกิชนิดพีอีทีเมื่อก าหนดอัตราเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 

ปีที ่ รวมเป็นเงิน (บาท) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

17,449.00  

18,321.45  

19,237.52  

20,199.40  

21,209.37  

22,269.84  

23,383.33  

24,552.50  

25,780.12  

27,069.13  

28,422.58  

29,843.71  

31,335.90  

32,902.69  

34,547.83 

รวม 376,524.36 
 

2.3 ผลตอบแทนจากการลงทุนธุรกิจโรงยอ่ยพลาสตกิชนิดพีอีที ผลตอบแทนจากการลงทุนธุรกิจโรงยอ่ย

พลาสติกชนิดพีอีที ซึ่งคิดได้จากรายได้ท่ีได้รับจากการขายพลาสติกชนิดพีอีทีย่อย ในราคา 8.75 บาทต่อกิโลกรัม  

ในปริมาณพลาสตกิ 783 กิโลกรัมตอ่เดอืน ดังนัน้รายได้ในปีแรกจะมีค่าเท่ากับ 82,215 บาท โดยก าหนดให้อัตราการ

เพิ่มขึ้นของรายได้ในสว่นน้ีเท่ากับ 5 % ตอ่ปี (สุจรรยา ปันทะวง, 2551) โดยมีรายการดังตารางท่ี 5 
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ตารางที่ 5 รายได้ท่ีได้รับจากการขายพลาสตกิชนิดพีอีทีย่อยในแตล่ะปี 

ปีที ่ รวมเป็นเงิน (บาท) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

82,215.00  

86,325.75  

82,215.00  

86,325.75  

82,215.00  

86,325.75  

82,215.00  

86,325.75  

82,215.00  

86,325.75  

82,215.00  

86,325.75  

82,215.00  

86,325.75  

82,215.00 

รวม 1,262,000.25 

 

2.4 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนธุรกิจโรงย่อยพลาสติกชนิดพีอีที จากตารางท่ี 4 และ ตารางท่ี 5 

โดยการศึกษาคร้ังนี้จากข้อมูลตัวเลขท่ีมาจากต้นทุนในการลงทุนโรงย่อยพลาสติกชนิดพอีีทีและทุนแปรผัน ในการศึกษา

ในคร้ังนี้จะไม่มีการคิดอัตราดอกเบ้ียในการลงทุน เนื่องจากการลงทุนในคร้ังนี้เป็นการลงทุนโดยสถาบันเทคโนโลยีไทย-

ญี่ปุ่น ดังตารางท่ี 6  

 

วจิารณ์และสรุป 
 จาการศกึษาพบวา่วิธีการจัดการขยะพลาสตกิชนิดพอีทีีนัน้ ไมส่ามารถคัดแยกแล้วเก็บใส่โรงเก็บได้เลย เนื่องจาก

มีขยะพลาสติกมีปริมาณมากกว่าความจุของโรงเก็บท่ีสามารถเก็บได้ ซึ่งขยะท่ีล้นออกมาจากโรงเก็บขยะพลาสติก คิดเป็น

ร้อยละ 62.43 ของปริมาณขยะท้ังหมด ควรจะต้องมีการย่อยขยะพลาสติกก่อนท่ีจะน าไปเก็บยังโรงเก็บ ให้มีพื้นท่ีว่าง 

อีก คิดเป็นร้อยละ 96.53 ของพื้นท่ีท้ังหมด และเมื่อคิดความคุ้มค่าในการลงทุนส าหรับการย่อยขยะพลาสติกชนิดพีอีที  

เมื่อน าพลาสติกชนิดพีอีทีท่ีย่อยแล้วไปขายพบว่าจุดคุ้มทุนอยู่ท่ีระยะเวลา 2 ปี และภายใน 15 ปีจะท าให้มีรายได้สะสม

เท่ากับ 3,635,197.79 บาท ดังนั้นจากงานวิจัยนี้พบว่าการย่อยขยะพลาสติกชนิดพีอีทีนอกจากจะสามารถจัดการกับขยะ

พลาสตกิชนดิพอีทีีได้แล้ว ยังมคีวามคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อท่ีจะย่อยขยะพลาสติกชนิดพอีทีีอีกด้วย  
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ตารางที่ 6 การวเิคราะห์ระยะเวลาคืนทุนของโครงการโรงยอ่ยพลาสตกิชนิดพีอีที 

ปีที ่ ต้นทุนรวม รายรับรวม รายรับสทุธ ิ รายรับสะสม 

0    -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 
 อย่างไรก็ตามในการศึกษาครัง้นีย้ังขาดการศึกษาในอีกหลายปัจจัย อาทเิชน่ การอัตราเพ่ิมปริมาณของขยะ

พลาสตกิ การผันผวนของราคารับซื้อ จุดคุ้มทุนเมื่อเพิ่มขนาดความจุในการย่อยของเครื่อง และแนวคดิเร่ืองดอกเบ้ีย

และจุดคุ้มเมื่อมีการจัดต้ังโรงยอ่ยภาคเอกชน 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 ในการวิจัย ในคร้ังนี้ได้รับการสนับสนุน จาก สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นและคณาจารย์ ส าหรับเงินสนับสนุน

ในการวจิัย ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับขยะพลาสตกิ และสถานท่ีในการศกึษาวจิัย จึงขอแสดงความขอบพระคุณไวใ้น ณ ท่ีน้ีด้วย 
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การตรวจสอบและบ ารุงรักษาเชิงป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ: 

กรณีศกึษา บริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทยอสีเทิร์น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

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 

 ในโรงงานอุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าจัดเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความส าคัญ เนื่องจากถ้าหมอแปลงเกิดหยุด 

การท างานแบบกะทันหัน กระบวนการในการผลิตย่อมเกิดความเสียหายไปด้วย ดังนั้นการตรวจสอบคุณสมบัติของ

หม้อไฟฟ้าเมื่อผ่านการใช้งานแล้วว่ายังคงมีศักยภาพในการใช้งานปกติ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้หม้อแปลง

เกิดการช ารุดเสียหายหรือหยุดการท างานกะทันหัน จากศึกษาพบว่าผลการตรวจสภาพของอุปกรณ์ภายนอกหม้อ

แปลงไฟฟ้า จากปี 2556 -2559 มีสภาพปกติพร้อมใช้งาน ผลการวัดค่าความต้านทานของฉนวนหม้อแปลงไฟฟ้า 

พบว่ามีค่าดัชนีโพลาไรเซชั่น มีค่าระหว่าง 2.29 – 1.95 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ค่าความเป็นฉนวนของน้ ามันหม้อแปลง

ไฟฟ้า มีค่าระหว่าง 60.2 - 42.1 กิโลโวลต์ ซึ่งความเป็นฉนวนของน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้า มีค่ามากกว่า 30 กิโลโวลต์

ตามมาตรฐาน IEC 60156-95 และค่าความต้านทานดิน มีค่าไม่เกิน 5 โอห์ม แต่อย่างไรก็ตามค่าดัชนีโพลาไรเซชั่น 

จะมคี่าผ่านมาตรฐานแต่ยังมแีนวโนม้ท่ีลดลง เช่นเดียวกับค่าความเป็นฉนวนของน้ ามันหมอ้แปลงไฟฟ้า 
 

ค าส าคัญ:   หมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหนา่ย, การบ ารุงรักษาเชงิป้องกัน, 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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บทน า 
 ปัจจุบันอุตสาหกรรมมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และในทุกโรงงานมีความจ าเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้า 

เป็นตัวขับเคลื่อนในกระบวนการผลิต ระบบสาธารณูปโภค และระบบอื่น ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งในการใชง้านไฟฟ้า

ในกระบวนการผลิตและระบบต่าง ๆ ในแต่ละโรงงานอุตสาหกรรมแตกต่างกัน จึงจ าเป็นต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ้า ส าหรับ

ส่งผ่านพลังงานไฟฟ้า เพื่อเปลี่ยนขนาดแรงดันไฟฟ้าหรือขนาดของกระแสไฟฟ้า .ให้เหมาะสมกับเคร่ืองจักรหรือปริมาณ

โหลดของการใช้งานในแต่ละโรงงาน หม้อแปลงเมื่อผ่านการใช้งานย่อมมีการเสื่อมสภาพลงและส่งผลให้เกิดการช ารุด

เสียหายเกิดขึ้น แต่หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ท่ีเป็นหัวใจหลักในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เพราะ 

หมอ้แปลงไฟฟ้าไม่สามารถหยุดการท างานได้ เนื่องจากจะท าให้ส่งผลกระทบกับการผลิต (สุวทิย ์ภูล ีและ ปารเมศ ชุติมา, 

2551) การบ ารุงรักษาเชิงป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติ

ของหม้อไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีผ่านการใช้งานแล้วว่ายังคงมีศักยภาพในการใช้งานปกติ (A.U. Adoghe, C.O.A. 

Awosope and J.C. EkehA, 2010) แต่การขาดการบ ารุงรักษาอาจจะส่งผลท าให้ตัวหม้อแปลงมีอายุการใช้งานลดลง 

อาจจะส่งผลท าให้หม้อแปลงช ารุดเสียหาย (Fu W, Mc CalleyJ D and Vittal V., 2001) ท าให้เกิดอัคคีภัย สร้างความ

เสียหายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมได้ และ บริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทยอสีเทิร์น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ใชห้มอ้แปลงขนาด 1,500 

KVA ซึ่งหม้อแปลงไฟฟ้าอุปกรณ์ท่ีมีการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง ควรจะต้องมีการบ ารุงรักษาและการวางแผนท่ีดี เพื่อให้

สามารถใชง้านได้อยา่งตอ่เนื่องและมีระยะเวลาใชง้านยาวนานขึน้ 

 จึงมีแนวคิดท่ีศึกษาการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างถูกวิธี เพื่อยืดอายุการใช้งานของ 

หม้อแปลงไฟฟ้า ป้องกันการหยุดการท างานแบบกะทันหัน (Breakdown) และป้องกันการเกิดอันตรายต่อตัวบุคคล

และทรัพย์สนิ 

 

วธิีการศกึษา 
 1. การตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก (Visual Inspection Check)  

 ในการตรวจสอบอุปกรณภ์ายนอกของหมอ้แปลงไฟฟ้าเป็นการตรวจสอบความเสียท่ีเกิดขึ้นภายนอกหมอ้

แปลงในเบ้ืองต้น ประกอบด้วย 

1.1 การตรวจสอบตัวถังและครีบระบายความร้อน (Tank and Fin) ตัวถังห่อหุ้มช้ินส่วนท่ีส าคัญภายในของ

หมอ้แปลง เชน่ แกนเหล็ก, ขดลวด และน้ ามัน ครีบระบายความร้อนเป็นส่วนประกอบของตัวถังท าหนา้ท่ีระบายความร้อน 

ขณะท่ีหมอ้แปลงก าลังใชง้าน 

1.2 การตรวจสอบปะเก็นรองรับระหว่างลูกถ้วยแรงสูงและแรงต่ ากับฝาถังหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อป้อง  

การร่ัวไหลของน้ ามันออกมาภายนอก  

1.3 การตรวจสอบสภาพลูกถ้วยฉนวนแรงสูงและแรงต่ าท่ีเป็นจุดเชื่อมตอ่ระหว่างขดลวดของหมอ้แปลง

และสายไฟฟ้า 

1.4 การตรวจสอบปะเก็นแทปปรับแรงดัน (Tap Changer Gasket) ส าหรับปรับเพิ่มหรือลดระดับแรงดัน

ของหม้อแปลงเพื่อรักษาระดับแรงดันด้านผู้ใช้ไฟให้คงท่ี จะมีท้ังแบบ Off-Load Tap Changerและแบบ On-Load Tap 

Changer (OLTC) 
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1.5 การตรวจสอบอุปกรณ์ระบายความดัน (Pressure-Relief Device) ท าหน้าท่ีระบายความดันภายใน 

ตัวถัง ท่ีมากเกินก าหนด ใช้ป้องกันตัวถังและครีบระบายความร้อน ไม่ให้เกิดความเสียหาย จะมีท้ังแบบ  Without 

Contact และ With Contact 

1.6 การตรวจสอบอุปกรณว์ัดระดับน้ ามัน (Oil Level Indicator) แสดงระดับน้ ามันภายใน 

Tank จะมท้ัีงแบบ Without Contact และ With Contact 

1.7 การตรวจสอบอุปกรณว์ัดอุณหภูมิ (Thermometer) 

1.8 การตรวจสอบกระเปาะแก้วบรรจุสารดูดความชื้น (Dehydrating Breather with Silica Gel) เฉพาะรุน่

ท่ีมีท าหน้าท่ีป้องกันความชืน้เข้าสูภ่ายในตัวถังติดตัง้กับหม้อแปลงชนดิท่ีมีถังน้ ามันส ารอง 

1.9 การตรวจสอบบุชโฮล์ทรีเลย์ (Buchholz Relay) ท าหน้าท่ีดักจับการสะสมของก๊าซและอัตราการไหล

ของน้ ามันท่ีผิดปกติ ตดิตัง้กับหม้อแปลงชนดิท่ีมีถังน้ ามันส ารอง จะมีท้ังแบบ Without Contact และ With Contact 

 2. การทดสอบคา่ความต้านทาน (Measurement Of Insulation Resistance) 

  วัดค่าความตา้นทานฉนวนระหวา่ง HV to LV วัดค่าความตา้นทานฉนวนระหว่าง HV to Ground และวัดค่า

ความตา้นทานฉนวนระหว่าง LV to Ground ท่ีเวลา 1 นาท ี

 3. การทดสอบความเปน็ฉนวนของน้ ามนั (Oil Dielectric Strength Test) 

 เป็นการทดสอบหาการเสื่อมสภาพของน้ ามันหม้อแปลง การทดสอบนี้เป็นการทดสอบเพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึง

การเจือปน ในท่ีนี้ก็คือน้ า และอนุภาคท่ีเกิดจากปฏิกิริยา Oxidation เช่น สิ่งสกปรก, moist cellulosic fibers เป็นต้น  

การทดสอบนี้จะเป็นการวัดแรงดันไฟฟ้า ณ จุด ท่ีท าให้ฉนวนน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้าแปรเปลี่ยนค่าจากการเป็นฉนวน

เป็นตัวน าทางไฟฟา้ ฉนวนน้ ามันท่ีดจีะตอ้งแห้งและไมม่กีารเจือปน หากมีการเจือปนเกิดขึ้น สิ่งเจอปนน้ันจะกลายเป็น

สื่อตัวน า ซึ่งท าให้ความเป็นฉนวนของน้ ามันลดลง เราจึงจ าเป็นท่ีจะต้องท าให้น้ ามันหม้อแปลงในหม้อแปลงไฟฟ้ า 

มคีวามเป็นฉนวนให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟา้ลัดวงจรภายในหมอ้แปลงไฟฟา้ หากเกิดการ

ลัดวงจรเกิดขึ้น จะท าให้หมอ้แปลงไฟฟ้าระเบิดได้ 

 4. การวัดค่าความต้านทานดนิ (Ground resistance test) 

 เพื่อป้องกันความเสียหายของระบบไฟฟ้าที่อาจจะเกิดจากฟา้ผ่า หรือไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบ

ให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใชง้าน เพื่อลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

 

ผลการศกึษา 
 1. การตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก  

 ดังแสดงตารางท่ี 1 พบว่าอุปกรณ์ภายนอกหม้อแปลงไฟฟ้าพบอุปกรณ์ต่าง ๆ ในรายการท่ีได้ท าการตรวจสอบ 

มีสภาพปกติ ไม่มีส่วนใดท่ีมีการช ารุดเสียหาย ระดับน้ ามันหม้อแปลงเท่ากับร้อยละ 100 เนื่องจาก ปี 2556 – 2569 

บริษัทได้มีการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง จึงท าอุปกรณ์ต่าง ๆ อธิเช่น ตัวถังและครีบระบาย

ความร้อน, ปะเก็นลูกถ้วยแรงสูงและแรงต่ า, ปะเก็นแทปปรับแรงดัน, อุปกรณ์ระบายความดัน, ระดับน้ ามัน, อุปกรณ์วัด

อุณหภูมิ, กระเปาะแก้วบรรจุสารดูดความชื้น, บุชโฮล์ทรีเลย ์ยังมสีภาพภายนอกปกติ 

 2. ผลการวัดค่าความต้านทานของฉนวนหม้อแปลงไฟฟ้า 

 สาหรับการทดสอบค่าความต้านทานของฉนวน เพื่อตรวจสอบแนวโน้มของการเสื่อมสภาพของฉนวนท่ีเกิดขึ้น

ภายในหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งขั้นตอนในการทดสอบเป็นวิธีการลัดวงจรของขดลวดในแต่ละชุดของหม้อแปลงเข้าด้วยกัน 
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เพื่อท่ีจะให้แรงดันทดสอบมีค่าเท่ากันในแต่ละเฟส ถ้าขดลวดทดสอบมีพิกัดแรงดันตั้งแต่ 3,300 V ขึ้นไปให้ทดสอบด้วย

แรงดัน 2,500 Vdc และถ้าพิกัดแรงดันน้อยกว่า 3,300 V ลงมาให้ทดสอบด้วยแรงดัน 1,000 Vdc จากนั้นทดสอบตั้งแต่  

1 นาที ถึง 10 นาที แล้วค านวณค่า Polarization Index (PI) หรือค่าอัตราส่วนความต้านทานฉนวนท่ีนาทีท่ี 10 ต่อนาทีท่ี 1  

ตามมาตรฐาน มอก. IEEE 56-1-1958 ดังนี้ ดังตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 1 การตรวจสอบอุปกรณภ์ายนอก 

รายการตรวจสอบ 
ปี พ.ศ. 

2556 2557 2558 2559 

1. ตัวถังและครบีระบายความร้อน ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ 

2. ปะเก็นลูกถ้วยแรงสูงและแรงต่ า ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ 

3. ปะเก็นแทปปรับแรงดัน ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ 

4. อุปกรณร์ะบายความดัน ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ 

5. ระดับน้ ามัน 100% 100% 100% 100% 

6. อุปกรณว์ัดอุณหภูมิ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ 

7. กระเปาะแก้วบรรจุสารดูดความช้ืน ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ 

8. บุชโฮล์ทรีเลย์ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ 

9. ลูกถ้วยฉนวนแรงสูงและแรงต่ า ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ 

10. จุดต่อสายไฟด้านแรงสูงและแรงต่ า ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ 

11. ปา้ยช่ือท่ีมีแผนผังการเชื่อมตอ่ระขดลวดแรงสูและแรงต่ า ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ 

12. สภาพของสีหมอ้แปลงไฟฟ้า ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ 

13. สภาพฉนวนของสายไฟแรงสูงและแรงต่ า ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ 

 

ตารางที่ 2 ผลการวัดค่าความตา้นทาน 

รายละเอียด 
ความต้านทาน (เมกะโอห์ม) 

2556 2557 2558 2559 

1. ค่าความตา้นทานฉนวนระหวา่ง HV to LV  2,300 2,010 2,011 1,985 

2. ความตา้นทานฉนวนระหว่าง HV to Ground 1,190 1,150 2,090 604 

3. ค่าความตา้นทานฉนวนระหวา่ง LV to Ground 1,420 1,570 1,820 506 

4. ดัชนโีพลาไรเซชั่น 2.29 2.31 1.99 1.95 

  

จากภาพท่ี 1 กราฟแสดงแนวโน้มของดัชนีโพลาไรเซชั่น ของบริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทยอีสเทิร์น คอร์ปอเรชั่น 

จ ากัด ในปี 2556 – 2559 ซึ่งพบว่ามีค่าต่ าลงในแต่ละปี และเมื่อพิจารณาจากตารางท่ี 3 พบว่ากราฟมีแนวโน้ม 

ท่ีจะลดลงกว่ามาตรฐาน IEEE 56-1-1958 เนื่องจากเกิดความร้อนภายในหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งมีสาเหตุมาจากภาระ 

การใช้งานของหมอ้แปลงไฟฟ้าท่ีสูงเกินไป ส่งผลท าให้คา่ดัชนีโพลาไรเซชั่นต่ าลงในแต่ละปี 
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ภาพที่ 1 กราฟแนวโน้มของดัชนีโพลาไรเซชั่น ของบริษัท ซูมรัิบเบอร์ ไทยอีสเทิร์น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ในปี 2556 – 

2559 
 

ตารางที่ 3 การวเิคราะห์คา่ดัชนโีพลาไรเซชั่น 

ค่า PI ผลวิเคราะห ์

>2.00 ดีมาก 

1.25 ถึง 2.00 พอใชห้รือยอมรับได้ 

1.10 ถึง 1.25 ตรวจสอบ 

1.00 ถึง 1.10 แย ่

< 1.00 อันตราย 

 

 3. ผลการทดสอบค่าความเปน็ฉนวนของน้ ามันหม้อแปลงไฟฟา้  

 กระแสสลับ (AC Breakdown Strength) ของน้ามัน เป็นการวัดความสามารถของน้ ามันในการคงทนต่อ

ความเครียดสนามไฟฟา้กระแสสลับ โดยปราศจากการเกิดความเสียหายตามมาตรฐาน ASTM D877, D1816 หรือ IEC156 

ค่าความคงทนต่อแรงดันเบรกดาวน์จะบอกให้ทราบถึงสิ่งเจือปนท่ีอยู่ในน้ ามันในรูปของสิ่งสกปรก (Contamination) เช่น 

เศษเส้นใยของฉนวนแข็ง เศษตัวน า (Conductive particles) น้า ฝุ่นละออง หรือความสกปรกต่าง ๆ  น้ ามันท่ีมีความสกปรก

ปนอยู่มากจะมีค่า Breakdown ต่ า น้ ามันท่ีสะอาดหรือผ่านการกรองมาใหม่ ๆ จะมีค่า Breakdown สูง ปกติจะท าการ

ทดสอบทุก 6 เดอืน สาหรับหม้อแปลงท่ีมีความส าคัญมาก และจะท าการทดสอบทุก 1 ปี สาหรับหมอ้แปลงปกต ิซึ่งตาม

มาตรฐาน ASTM D877-87 หรือ D1816 , IEC156 ก าหนดว่าไม่ควรต่ ากว่า 30 kV จึงจะถือว่าพอใช้งานต่อไปได้อย่าง

ปลอดภัย ดังแสดงในตารางท่ี 3 และในภาพท่ี 2 จะพบว่าแนวโน้มของค่าค่าความเป็นฉนวนของน้ ามันหม้อแปลงไฟฟา้ใน

แตล่ะปี มคี่าลดลงทุกปี 
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ตารางที่ 4 แสดงคา่ความเป็นฉนวนของน้ ามันหมอ้แปลงไฟฟ้า 

รายละเอียด 
ค่าแรงดันไฟฟ้า(KVA) 

2556 2557 2558 2559 

ค่าความเป็นฉนวนของน้ ามันหมอ้แปลงไฟฟ้า 60.2 58.9 43.8 42.1 

 

 

ภาพที่ 2 กราฟแสดงการวเิคราะห์คา่ความเป็นฉนวนของน้ ามันหมอ้แปลงไฟฟ้า ของบริษัท ซูมรัิบเบอร์ ไทยอีสเทิร์น 

คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ในปี 2556 – 2559 
 

ตารางที่ 5 ผลการวัดคา่ความตา้นทานดิน 

รายละเอียด 
ความต้านทาน (โอห์ม) 

2556 2557 2558 2559 

1. ระบบกราวดต์ัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า 0.48 0.389 0.452 0.520 

2. ระบบกราวดน์วิทรัล 1.29 0.145 0.225 0.171 

3. ระบบกราวดล์่อฟา้ 0.62 2.186 0.450 0.303 

4. ระบบกราวดห์ัวเสาไฟฟา้แรงสูง 0.62 2.186 0.450 0.303 

 

 4. การวัดค่าความต้านทานดนิ 

 การวัดค่าความต้านทานฉนวนแกนเหล็กเป็นการทดสอบเพื่อตรวจสอบฉนวนระหว่างแกนเหล็กกับตัวถัง  

ของหม้อแปลง ว่าเกิดการช ารุดหรือเสื่อมสภาพหรือไม่ ส าหรับวิธีการวัดค่าความต้านทานของแกนเหล็กจะใช้แรงดัน

ในการทดสอบไม่เกิน 1,000 โวลต์ โดยมีขั้นตอนในการทดสอบคือการหาต าแหน่งของจุดต่อสายดินของแกนเหล็กให้

พบซึ่งหม้อแปลงไฟฟ้าสมัยใหม่จะมีจุดต่อสายดินจะต่อภายในออกมาท่ีบูทชิ่งขนาดเล็กท่ีตัวหม้อแปลงแล้วท า  

การปลดสายท่ีต่อจากจุดต่อสายดินของแกนเหล็กลงตัวถังของหม้อแปลงหรือต่อลงดินแล้วท าการวัดค่าฉนวนของ

แกนเหล็กเทียบกับกราวด์ โดยพิจารณาค่าความต้านทานฉนวนแกนเหล็กเทียบกับกราวด์ซึ่งสามารถพิจารณาได้  

โดยคา่มาตรฐานของความตา้นทานดิน ตอ้งไม่เกิน 5 โอหม์ โดยอิงจากมาตรฐานของการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค การไฟฟ้า

นครหลวงและวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย 
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วจิารณ์และสรุปผล 
จากศึกษาเกี่ยวกับตรวจสอบและบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย ของบริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทย 

อีสเทิร์น คอร์ปอเรชั่น จ ากัด พบว่าสภาพของอุปกรณ์ภายนอกหม้อแปลงไฟฟ้ามีสภาพปกติพร้อมใช้งาน ผลการวัด  

ค่าความต้านทานของฉนวนหม้อแปลงไฟฟ้า พบว่ามีค่าดัชนีโพลาไรเซชั่น จากปี 2556 -2559 มีค่าตั้งแต่ 2.29 – 1.95  

ซึ่งอยูใ่นเกณฑ์พอใช ้ค่าความเป็นฉนวนของน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้าจากปี 2556 -2559 มคี่า ตัง้แต ่60.2 - 42.1 ซึ่งความ

เป็นฉนวนของน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้า มีค่ามากกว่า 30 KV ตามมาตรฐาน IEC 60156-95 ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้ และ 

ค่าความต้านทานดิน มีค่าไม่เกิน 5 โอห์ม ตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวงและวิศวกรรม

สถานแห่งประเทศไทย 

แต่อย่างไรก็ตามค่าดัชนีโพลาไรเซชั่นจะมีค่าผ่านมาตรฐานแต่ยังมีแนวโน้มท่ีลดลง เช่นเดียวกับค่าความเป็น

ฉนวนของน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งมีสาเหตุมาจากหม้อแปลงไฟฟ้าเกิดความร้อนส่งผลท าให้น้ ามันหม้อแปลงไฟฟา้

เสื่อมสภาพลง(สิริวิช ทัดสวน และ ศุภเดช ตะเพียนทอง, 2015) และจากกราฟแสดงการวิเคราะห์ค่าความเป็นฉนวน

ของน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้าพบว่ามีแนวโน้มท่ีลดลงในแต่ละปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าน้ ามันหม้อแปลงเร่ิมเสื่อมสภาพ

เพราะฉะนั้นควรติดตามผลการทดสอบค่าความเป็นฉนวนของน้ ามันหม้อแปลงไฟฟ้าในปีถัดไปอย่างต่อเนื่อง  

เพื่อป้องกันการช ารุดเสียหายของหมอ้แปลงไฟฟ้า 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ในงานวิจัยในอนาคต ควรมีการศึกษาถึงอุณหภูมิท่ีเกิดขึ้น ในหม้อแปลงไฟฟ้า เพราะอุณหภูมิส่งผลกระทบ

การเสื่อมถอยของหม้อแปลงไฟฟ้า อีกท้ังจะท าให้การวเิคราะห์การเสื่อมมคีวามถูกต้องยิ่งขึน้ดว้ย 
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การออกแบบระบบไฟฟ้าส าหรับรถฟอร์มูล่าไฟฟ้านักศกึษา 

Design electric system for electric Formula student 

วิศษิฐ สองเมือง1* และ สุระ  ลาภทวี2  

Wisit Songmuang1* and Sura Larptawee2 

 

บทคัดย่อ 

 ในการออกแบบระบบไฟฟ้าของรถฟอร์มูล่าไฟฟ้านักศึกษา ซึ่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดก าลัง 20 กิโลวัตต์ 

แบตเตอร่ีชนิดลิเทียม-ไอออนแรงดันไฟฟ้า 102.4 โวลต์ กระแสไฟฟ้าสูงสุด 60 แอมป์ ระบบระบายความร้อนแรงดันน้ า 

40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว หม้อน้ าขนาด 400 ตารางเซนติเมตร ระบบความปลอดภัยจะเป็นการใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ าเพ่ือไป

ควบคุมไฟฟา้แรงดันสูง ซึ่งประกอบด้วยสวติชค์วบคุมหลัก ระบบสวติชฉ์ุกเฉิน สวติชค์วบคุมไฟฟา้แรงดันสูง วงจรป้องกัน

ไฟฟ้าร่ัวลงโครงสร้างรถและวงจรป้องกันเบรคแตก ในการออกแบบระบบควบคุมประกอบไปด้วยคันเร่งไฟฟ้าจะมี

เซนเซอร์ 2 ตัว เพื่อป้องกันกรณีท่ีคันเร่งตัวใดเกิดเสียหรือค้างคันเร่งอกีตัวจะยังสามารถท างานได้ สวติชค์วบคุมเดินหน้า

หรือถอยหลัง และสวติชค์วบคุมระบบระบายความร้อนท่ีท าหนา้ระบายความร้อนหม้อเตอร์และคอนโทลเลอร์  

ค าส าคัญ:  รถฟอร์มูล่าไฟฟ้านกัศกึษา, ระบบความปลอดภัยทางไฟฟา้, วงจรป้องกันไฟฟ้าร่ัวลงโครง 

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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บทน า 
 ในการแข่งขันรถฟอร์มูล่าไฟฟ้านักศึกษาซึ่งจัดให้มีการแข่งขันประเทศไทยโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย 

(Thai Society of Agricultural Engineering, TSAE) ระบบไฟฟ้ามีความส าคัญมากกับรถฟอร์มูล่าไฟฟ้าเพราะเนื่องจาก

แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าท่ีใช้ขับเคลื่อนมอเตอร์มีขนาดสูง จึงต้องมีระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากการ

จัดการระบบพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพแล้ว ความปลอดภัยก็มีความส าคัญเช่นเดียวกัน จึงได้มีกฎเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในรถฟอร์มูล่าไฟฟ้านักศึกษา ซึ่งก าหนดให้รถฟอร์มูล่าไฟฟ้านักศึกษาต้องมี สวิตช์ควบคุมหลัก (Main Switch) 

ท่ีใช้ในการควบคุมระบบเปิดปิดระบบไฟฟ้าท้ังหมดและควบคุมระบบต่าง ๆ เช่นหม้อน้ า ระบบหน้าจอมอนิเตอร์ เป็นต้น 

ระบบสวิตช์ฉุกเฉิน (Emergency Switch) ใช้ในการปิดกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สวิตช์ควบคุมแรงดันไฟแรงสูง (Height Voltage 

Switch) ใช้ในการความคุมรีเลย์ในการเปิดปิดไฟฟ้าแรงดันสูง วงจรป้องกันไฟฟ้าลงโครงสร้างรถ (Isolation Monitoring 

Device) ใช้ส าหรับป้องกันไม่ให้ไฟฟ้ารั่วลงสู่โครงรถ และวงจรป้องกันเบรคแตก (Break over travel switch) ใช้ป้องกัน 

การกรณีเบรคแตกหรือเบรคแบบกระทันวงจรจะตัดการท างานของมอเตอร์ เพื่อให้รถฟอร์มูล่าไฟฟ้านักศึกษามีความ

ปลอดภัยมากขึ้น จากอุปกรณ์ความปลอดภัยทางไฟฟ้ามากมายท่ีอยู่ในรถฟอร์มูล่าไฟฟ้านักศึกษาตามกติกาการแข่งขัน 

จึงตอ้งมกีารออกแบบระบบไฟฟา้ในรถฟอร์มูล่าไฟฟา้นักศกึษาให้มีประสิทธิภาพและมคีวามปลอดภัย 

 ดังนัน้ในการศกึษางานวจิัยนี้จะเป็นการออกแบบระบบไฟฟา้ในรถฟอร์มูล่าไฟฟา้นักศกึษา ท่ีใชส้ าหรับการแข่งขัน

รถไฟฟา้ฟอร์มูล่านักศกึษา ท่ีจัดโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนตไ์ทย โดยอิงตามกฎของสมาคมวิศวกรรมยานยนตญ์ี่ปุ่น 

 

วธิีการศกึษา 
 ในการศึกษาในคร้ังนี้เป็นการศึกษาเพื่อออกแบบรถไฟฟ้านักศึกษา เพื่อใช้ในการแข่งขันรถฟอร์มูล่านักศึกษาท่ี

ได้มีการจัดการแข่งขันในประเทศไทย โดยจะศึกษาเกี่ยวกับ อุปกรณ์ต่างท่ีใช้ในรถฟอร์มูล่าไฟฟ้านักศึกษา ระบบความ

ปลอดภัยออกแบบระบบไฟฟา้ในรถฟอร์มูล่าไฟฟา้นักศกึษาและออกแบบระบบไฟฟา้ส าหรับรถฟอร์มูล่าไฟฟา้นักศกึษา 

 1. ศึกษาอุปกรณ์ไฟฟา้ต่าง ๆ ที่ใชใ้นรถฟอร์มูลา่ไฟฟา้นักศกึษา 

 อุปกรณ์หลักของรถไฟฟ้าประกอบด้วย มอเตอร์ไฟฟ้า แบตเตอร่ี หม้อน้ า ป๊ัมน้ า ไฟฉุกเฉินและหน้าจอ

มอนเิตอร์ เพื่อน ารายละเอยีดจากอุปกรณม์าวิเคราะห์ออกแบบการตดิตัง้ระบบไฟฟา้ในรถฟอร์มูล่าไฟฟ้านักศึกษา 

 2. ศึกษาระบบความปลอดภยัในรถฟอร์มูลา่ไฟฟา้นักศกึษา 

 ในการศึกษาระบบความปลอดภัยของรถฟอร์มูล่า จะเป็นการศึกษาระบบความปลอดภัยท่ีมีการก าหนด  

ในกฎกตกิาการแขง่ขัน  

 3. ออกแบบระบบไฟฟา้ส าหรบัรถฟอร์มูลา่ไฟฟ้านักศกึษา 

 ในการออกแบบระบบไฟฟา้จะมุ่งเน้นออกแบบระบบไฟฟา้ในฟอร์มูล่านักศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความ

ปลอดภัย 
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ผลการศกึษา 
 1. ผลการศึกษาอุปกรณ์ไฟฟา้ต่าง ๆ ที่ใชใ้นรถฟอร์มูลา่ไฟฟ้านักศกึษา 

 ผลการศึกษารายละเอยีดอุปกรณไ์ฟฟา้ต่าง ๆ ประกอบด้วย 

1.1 มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 20 กิโลวัตต์ มีก าลังสูงสุด 40 กิโลวัตต์ ใช้แรงดันไฟฟ้า 72 – 96 โวลต์ และ

แรงดันไฟฟา้สูงสุด 120 โวลต์ กระไฟฟ้าสูงสุด 500 แอมป์ มีน้ าหนัก 30 กิโลกรัม 

1.2 แหล่งพลังงาน เป็นแบตเตอร่ีลิเทียม-ไอออน แรงดันไฟฟา้ตอ่เซลล์ 3.2 โวลต ์20 แอมป์ ท้ังหมด 96 เซลล์ 

ตอ่แบบอนุกรม 32 เซลล์แล้วขนานกัน 3 ชุด รวมเป็นแหล่งจ่ายพลังงาน แรงดันไฟฟา้ 102.4 โวลต ์กระแสไฟฟา้ 60 แอมป์  

1.3 ป๊ัมน้ าไฟฟ้า มีแรงดันน้ า 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จ านวน 2 ตัว ใช้ไฟเลี้ยงขนาด 12 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 

2.6 แอมป์ 

1.4 หมอ้น้ าขนาด 400 ตารางเซนติเมตร ความยาวรวม 223 มิลลเิมตร จ านวน 112 ครีบ 

1.5 หน้าจอมอนเิตอร์ ขนาด 3 นิ้ว x 5 นิว้ 12 โวลต ์กระแสไฟฟา้ 1 แอมป์ 

 2. ผลศึกษาระบบความปลอดภัยในรถฟอร์มูล่าไฟฟ้านักศกึษา 

 ระบบความปลอดภัยในรถไฟฟา้นักศกึษาประกอบด้วย 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงต าแหนง่การตดิอุปกรณแ์ละสวทิชต์า่ง ๆ ในรถฟอร์มูล่าไฟฟ้านักศึกษา 

 

2.1  สวติชค์วบคุมหลัก (MB) เป็นสวติช์ชนดิปกติเปิด เพื่อใชค้วบคุมสวติชต์า่ง ๆ ในรถไฟฟา้อกีที ดังภาพท่ี 1 

2.2 สวิตช์ฉุกเฉิน (ESS) เป็นสวิตช์ชนิดปกติปิด ท้ังสามตัว คือติดด้านหน้าท่ีไว้ส าหรับให้คนขับปิดเปิด 

ด้านขา้งซ้ายขวา 2 จุด ดังภาพท่ี 1 จะเป็นการแสดงต าแหน่งการตดิตัง้สวติช์ฉุกเฉิน 
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2.3 สวติช์ควบคุมแรงดันสูง (TSMS) เป็นสวิตชช์นิดปกติปิด จะใชค้วบคุมวงจรรีเลยอ์กีครัง้ในการเปิดปิด 

แบตเตอร่ี โดยจะตดิตัง้อุปกรณด์ังภาพท่ี 1 

2.4 วงจรป้องกันไฟฟ้าร่ัวลงโครงสร้างรถ (IMD) วงป้องกันไฟฟ้าร่ัวลงโครงยี่ห้อ Bender ISOMETER 

IR155-3203 ความต้านทาน 100 กิโลโอห์ม ตัดวงจรเมื่อกระแสไฟฟ้าสูงสุดได้ 350 แอมป์ และต่อกับวงจรรีเลยเ์พื่อ

หยุดการท างานของมอเตอร์ไฟฟา้ ดังภาพท่ี 2  
 

 
ภาพที่ 2 แสดงการตอ่วงจร IMD กับรีเลย์ 

 

  2.5 วงจรป้องกันเบรกแตก (BS) เป็นสวิตชช์นิดปกติปิด จะท างานในขณะท่ีเบรกไมท่ างาน สวติช์จะ

สั่งให้มอเตอร์หยุดการท างาน โดยจะตดิตัง้อุปกรณด์ังภาพท่ี 1 

 3. ผลการออกแบบระบบไฟฟ้าส าหรับรถฟอร์มูลา่ไฟฟ้านกัศกึษา 

 

 

ภาพที่ 3 ระบบความปลอดภัยในรถไฟฟา้ฟอร์มูล่านักศึกษา 
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 ในการออกแบบระบบไฟฟา้ในรถฟอร์มูล่าไฟฟ้านักศึกษา จะเป็นออกแบบเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยและ

ระบบควบคุมรถไฟฟา้ 

3.1 ระบบความปลอดภัย ในการออกแบบระบบความปลอดภัยในรถฟอร์มูล่าไฟฟ้านักศึกษาเป็นการ 

น าแรงดันไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์ ในการควบคุมการเปิดปิดไฟฟา้แรงดันสูงผ่านแม็กเนติกส์รีเลย์ ซึ่งประกอบไป

ด้วย สวิตช์ควบคุมหลัก สวิตช์ฉุกเฉิน สวิตช์ควบคุมแรงดันสูง วงจรป้องกันไฟฟา้ร่ัวลงโครงสร้างรถและวงจรป้องกัน

เบรกแตก ดังแสดงในภาพท่ี 3 

3.2 ระบบควบคุมรถฟอร์มูล่าไฟฟ้านักศึกษา ในการออกแบบระบบควบคุมประกอบไปด้วยคันเร่งไฟฟา้ 

(Throttle) จะมี 2 ตัว เพื่อป้องกันกรณีท่ีคันเร่งตัวใดเกิดเสียหรือคันเร่งค้าง จะตัดไฟท่ีจ่ายให้มอเตอร์ สวิตช์เดินหน้า

ถอยหลัง (F/R Selector) ควบคุมผ่านคอนโทลเลอร์ อีกท้ังยังมีสวิตช์ควบคุมระบบระบายความร้อนท่ีท าหน้าระบาย

ความร้อนให้มอเตอร์และคอนโทลเลอร์ เพื่อป้องกันความเสียหายกับมอเตอร์และคอนโทลเลอร์ ดังภาพท่ี 4 
 

 

ภาพที่ 4 ระบบควบคุมรถฟอร์มูลา่ไฟฟา้นักศกึษา 
 

วจิารณ์และสรุป 
 จากการศกึษาพบวา่รถไฟฟา้ฟอร์มูล่านักศกึษาใชม้อเตอร์ไฟฟา้ขนาดก าลัง 20 กิโลวัตต ์แบตเตอร่ีชนดิลิเทียม-

ไอออนแรงดันไฟฟ้า 102.4 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 60 แอมป์ ระบบระบายความร้อนแรงดันน้ า 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  

หม้อน้ าขนาด 400 ตารางเซนติเมตร ความยาวรวม 223 มิลลิเมตร จ านวน 112 ครีบ ระบบความปลอดภัยจะเป็น  

การใชไ้ฟฟา้แรงดันต่ าเพื่อไปเปิดปิดไฟฟา้แรงดันสูง ซึ่งประกอบด้วยสวิตช์ควบคุมหลัก ระบบสวติชฉ์ุกเฉิน สวติชค์วบคุม

แรงดันสูง วงจรป้องกันไฟฟ้าร่ัวลงโครงสร้างรถและวงจรป้องกันเบรคแตกระบบควบคุมรถฟอร์มูล่าไฟฟ้านักศึกษา  

ในการออกแบบระบบควบคุมประกอบไปด้วยคันเร่งไฟฟ้าจะมีเซนเซอร์ 2 ตัว ตัว เพื่อป้องกันกรณีท่ีคันเร่งตัวใดเกิดเสีย

หรือคันเร่งค้างจะตัดไฟท่ีจ่ายให้มอเตอร์ สวติชค์วบคุมเดินหนา้ถอยหลังผ่านคอนโทลเลอร์ อกีท้ังยังมสีวติชค์วบคุม 

ระบบระบายความร้อนท่ีท าหนา้ระบายความร้อนหม้อเตอร์และคอนโทลเลอร์ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ในการออกแบบระบบไฟฟ้าคร้ังนี้ เป็นการออกแบบระบบไฟฟ้าส าหรับรถฟอร์มูลล่านักศึกษาเพื่อใช้ใน  

การแข่งขันรถฟอร์มูลล่าไฟฟ้านักศึกษาในระดับประเทศ ถ้าต้องการเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติต้องศึกษากฎ

การแข่งขันการแข่งขันเพิ่มเติมเนื่องจากมีกฎความปลอดภัยอื่นๆอกีเชน่ การต่อแบตเตอร่ีแต่ละชุดจะต้องควบคุมผ่าน

แม็กเนติกสรี์เลย ์สวิทตต์ัดการท างานของมอเตอร์เมื่อเกิดแรงกระแทก และอุปกรณค์วามปลอดภัยอื่น ๆ อกี 
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การศึกษาอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับชนิดฟลายอิ้งคาปาซิเตอร์ด้วยเทคนิค SPWM ท่ีการฉีด 

ฮาร์มอนิกล าดับท่ี 3 ในสัญญาณอ้างองิ 

A study of five level flying-Capacitor inverter base on Sinusoidal PWM and 

Third Harmonic Injected PWM reference signal 

สถิตย์พร เกตุสกุล1* สุรสิทธิ์ ประกอบกิจ2 กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ าชลิต1 และวิทูรย์ ชิงถ้วยทอง1 

Satitporn Ketsakoon1* Surasit Prakobkit2 Kulsomsap Yenchamchalit1 and Witoon Chingtuaythong1 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้น าเสนอการศึกษาอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับชนิดฟลายอิ้งคาปาซิเตอร์ด้วยเทคนิค SPWM ท่ีการฉีด

ฮาร์มอนิกล าดับท่ี 3 เข้าในสัญญาณอ้างอิง เทคนิคการพีดับบลิวเอ็มท่ีน ามาเปรียบเทียบ คือ แบบ IPD (In-Phase 

Disposition) POD (Phase Opposite Disposition) APOD (Alternative Phase Opposite Disposition) ทดสอบบนอินเตอร์ 

5 ชนิดฟลายอิ้งคาปาซิเตอร์ (FCI) ขณะจ่ายโหลด R-L ซึ่งการทดสอบจะด าเนินการจ าลองและสร้างแบบจ าลองด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลท่ีได้น ามาค านวณและแสดงค่า THDV ของแรงดันด้านออกระหว่างสายท่ีใชเ้ทคนิค SPWM ท่ี

มกีารฉีดฮารม์อนกิล าดับท่ี 3 เขา้ในสัญญาณอา้งอิง (HIPWM) 

ค าส าคัญ:  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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บทน า 

อินเวอร์เตอร์หลายระดับ (Multilevel inverter, MLI) มีการศึกษาสมรรถนะด้านการน ามาประยุกต์ใช้กับ

อุปกรณ์ขับกระแสสลับ (AC Drive) ก าลังสูงในอุตสาหกรรมเพื่อท าหน้าท่ีแทนวงจรขับกระแสสลับแบบ 2 ระดับ 

(Two-level inverter) ด้วยคุณสมบัตท่ีิดหีลายประการ ท าให้ MLI ท่ีได้รับความสนใจในการศึกษาวจิัยมีด้วยกัน 3 ชนิด 

คือ อินเวอร์เตอร์ไดโอดแคลป์ (DCI) อินเวอร์เตอร์คาสเคดมัลติเซลล์ (CMI) หรือเอชบริดจ์เซลล์ (HBC) และ

อินเวอร์เตอร์ฟลายอิ้งคาปาซิเตอร์ (FCI) ซึ่ง Manasa S. [1] ได้ท าการออกแบบและการจ าลองอินเวอร์เตอร์หลาย

ระดับชนิดคาสเคดเอชบริดจ์เซล หรือ CMI เป็นการเปรียบเทียบระหว่างอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับ และอินเวอร์ชนิด

เดียวกันท่ี 7 ระดับด้วยการจ าลองผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ %THDv จะแปรผันตามจ านวนระดับของแรงดัน

ทางด้านออก ต่อมา Anil D. Matkar [2] ท าการศึกษาเปรียบเทียบเทคนิค PWM ส าหรับอินเวอร์เตอร์หลายระดับชนิด

ไดโอดแคลมป์ หรือ DCI เป็นการจ าลองโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เทคนิค PWM ท่ีน ามาใช้จ าลองแบ่งเป็น SPWM 

(Sinusoidal PWM) และ SVPWM (Space Vector PWM) เปรียบเทียบเทคนิคการควบคุมบนอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับชนิด

ไดโอดแคลมป์ และ Neha Vijayrao Kautkar [3] ได้ท าการวิจัยด้านการวิเคราะห์สมรรถนะของอินเวอร์เตอร์หลาย

ระดับชนิดฟลายอิ้งคาปาซิเตอร์ (FCI) เป็นการจ าลองโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่นกัน โดยมุ่งเน้นการเปรียบเทียบ

เทคนิคการ PWM จ าลองบนอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับชนิดฟลายอ้ิงคาปาซิเตอร์ แบบ 3 เฟส %THDv ท่ี 22.91% 

จากงานวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอินเวอร์เตอร์หลายระดับกันอย่างต่อเนื่อง และ

เนื่องด้วยอินเวอร์เตอร์ประเภทดังกล่าวมจี านวนสวติช์ก าลังจ านวนมากท าให้ความซับซ้อนในการควบคุมมมีากตามไป

ด้วย เทคนิคการ PWM จึงถูกน ามาประยุกตท์ดสอบร่วมกับอนิเวอร์เตอร์หลายระดับและศกึษาวจิัยกันอยา่งแพร่หลาย 

โดย Wanchai Subsingha [4] ได้น าเทคนิค SPWM (Sinusoidal Pulse Witch Modulation) แบบ PD (Phase Disposition) 

POD (Phase Opposite Disposition) และ  APOD (Alternative Phase Opposite Disposition) ร่ วมกับ เทคนิคกา รฉี ด 

ฮาร์มอนิกล าดับท่ี 3 (Third Harmonic Injection) มาท าการทดสอบกับอินเวอร์เตอร์หลายระดับชนิดได้โอดแคลมป์จาก

ผลจ าลองในการวจิัยพบวา่ความเพ้ียนของสัญญาณด้านออกจากเทคนคิการฉีดฮาร์มอนิกล าดับท่ี 3 รว่มในสัญญาณ

อ้างอิง สัญญาณพาหะแบบ PD ให้ผล THDv ดีท่ีสุด 12.38%  Harin.M.Mohan [5] ท าการศึกษาการเปรียบเทียบ

เทคนิค LS-PWM (Level-Shift PWM) ส าหรับอินเวอร์เตอร์หลายระดับท่ีมีการปรับโครงสร้างแบบโมดูล่าร์โดยเป็น 

การจ าลองบนโปรแกรม MATLAB / Simulink จากผลการวจิัยพบวา่เทคนิค PD ดีท่ีสุด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างของรูปแบบการมอดดูเลตสัญญาณท่ีใชใ้นบทความนี้ [4] 

 

  

HIPWM 
(Harmonic Injection) 

POD 
(Phase Opposite Disposition) 

IPD 
(In-Phase Disposition) 

APOD 
(Alternative Phase Opposite Disposition) 

PS 
(Phase Shift) 
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หลักการพื้นฐาน 

1. โครงสร้างฟลายอ้ิงคาปาซิเตอร์อนิเวอร์เตอร์ 

โครงสร้างของอนิเวอร์เตอร์หลายระดับชนดิฟลายอิ้งคาปาซิเตอร์ หรือเรียกวา่ คาปาซิเตอร์แคลมป์ แสดงดัง

ภาพท่ี 2 ซึ่งจะมีส่วนประกอบหลักด้วยกัน 2 ส่วน คือ ตัวเก็บประจุ และอุปกรณ์สวิตช์ก าลัง โดยตัวเก็บประจุวงนอก

สุดเรียกว่า คอมมอนดีซีลิง้เป็นตัวสะสมพลังงาน ขณะท่ีตัวเก็บประจุตัวอื่น ๆ เรียกว่า ตัวเก็บประจุฟลายอ้ิงค์ เป็นตัว

สร้างแรงดันระดับต่างกัน โดยแรงดันท่ีได้ในแต่ละระดับ เกิดจากผลรวมของแรงดันท่ีตกคร่อมท่ีตัวเก็บประจุฟลาย

อิ้งคแ์ตล่ะตัว ท่ีต่ออนุกรมกันตามสถานะการสวติช์น้ัน ซึ่งแรงดันท่ีตกครอ่มตัวเก็บประจุ ฟลายอ้ิงค์ในแตล่ะตัว คือ 1E 

โดยอินเวอร์เตอร์ท่ีศกึษาในบทความนี้เป็นอนิเวอร์เตอร์ประเภท 5 ระดับ (m = 5) ซึ่งสมการของวงจรสามารถสรุปได้

ดังนี้ 

( 1) 2SW m        (1) 
 

( 1) ( 2)

2

m m
C

  
        (2) 

 

 1
2

SW
m          (3) 

   
เมื่อ   SW   คือ จ านวนสวติช์ก าลัง, Each 

  C   คือ จ านวนตัวเก็บประจุท่ีใช้, Each 

  m   คือ ระดับแรงดัน, Level 
 

 
 

ภาพที่ 2 อนิเวอร์เตอร์ 5 ระดับ ชนดิฟลายอิ้งคาปาซิเตอร์ 1 กิ่ง 
 

หากเลือกการขับเกตสวิตช์ก าลังจ านวน 3 ตัวจากท้ังหมด 4 ตัวแรงดันทางด้านออกจะได้เท่ากับ 3 ใน 4 

ของแรงดันดีซีลิ้งค์ หากเลือกการขับเกตสวิตช์ก าลังจ านวน 1 ตัวจากท้ังหมด 4 ตัว แรงดันทางด้านออกจะได้เท่ากับ  

1 ใน 4 ของแรงดันดีซีลิ้งค์ โดยรูปแบบการสวิตช์ก าลังสามารถท าได้หลายรูปแบบ แล้วแต่ลักษณะการจัดเรียง

สัญญาณแคเรียร์ ซึ่งรูปแบบการสวิตช์ก าลังจะท าให้เกิดแรงดันด้านออกท่ีมีคุณภาพสูงหรือต่ าได้ และยังมีผลต่อ  

การรักษาระดับแรงดันท่ีตัวเก็บประจุแบบฟลายออิ้งคอ์กีด้วย ตารางที่ 1 แสดงรูปแบบการสวติช์ของอนิเวอร์เตอร์ 
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ภาพที่ 3 แบบจ าลองทางไฟฟา้อนิเวอร์เตอร์ชนดิ FCI  
 

ตารางที่ 1 รูปแบบการสวติช์ก าลังและการสร้างแรงดันอินเวอร์เตอร์ 

สถานะการสวิตช ์
การสร้างแรงดันด้านออก แรงดันด้านออกอินเวอร์เตอร์ 
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หมายเหตุ: 1 แทนสวิตชก์ าลังท างาน และ 0 แทนสวติช์ก าลังหยุดท างาน 
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2. เทคนิคการพีดับบลิวเอ็ม 

เทคนิคพีดับบลิวเอ็มส าหรับอินเวอร์เตอร์หลายระดับนั้นสามารถท าได้ โดยอาศัยพื้นฐานการสร้างสัญญาณ  

พีดับบลิวเอ็มของวงจรขับแบบ 2 ระดับ เพียงแต่จะเพิ่มจ านวนของแคเรียร์ขึ้นตามจ านวนของสวิตช์ก าลัง ส าหรับ  

ในอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับ จะใช้สวิตช์ก าลังจ านวน 4 ตัว จึงใช้สัญญาณแคเรียร์จ านวน 4 แคเรียร์ ในการม็อดดูเลต  

เพื่อสร้างสัญญาณเกตในรูปท่ี 4 ซึ่งเป็นตัวอย่างการสร้างสัญญาณเกตของเทคนิคการพีดับบลิวเอ็มแบบเลื่อนระดับ

หลายแคเรียร์ท่ีใชใ้นการศึกษาและเปรียบเทียบสมการท่ีเกี่ยวข้องกับเทคนิคการพีดับบลิวเอ็ม  

จากข้างตน้ความถี่การสวิตช์ของอินเวอร์เตอร์ส่งผลโดยตรงตอ่การปรากฎของประมาณฮาร์โมนกิส์ในแรงดัน

ด้านออกของอนิเวอร์เตอร์โดยจะปรากฎขึ้นรอบๆ fm  
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เมื่อ   
mf   คือ ความถี่ของสัญญาณมูลฐาน, Hz 

  
crf   คือ ความถี่ของสัญญาณพาหะ, Hz 

  
,sw devf   คือ ความถี่ของอุปกรณส์วติช์ก าลัง, Hz 

  
,sw invf   คือ ความถี่การสวิตชข์องอินเวอร์เตอร์, Hz 

  
fm   คือ ความถี่การม็อดดูเลตช่ันอินเด็กซ์ 

  
am   คือ ม็อดดูเลตช่ันอินเด็กซ์ 

  m   คือ ระดับแรงดัน, Level 
 

ในการสร้างสัญญาณ PWM แบบฮาร์มอนิกนั้น จะพิจารณาในสัญญาณอ้างอิงซึ่งความถี่ของสัญญาณ

อา้งอิงตอ้งเหมอืนกับความถี่เอาต์พุตท่ีต้องการ และสัญญาณอ้างอิงประกอบไปด้วยองค์ประกอบความถี่พื้นฐานและ

ความถี่ฮาร์มอนิกท่ีสามตามสมการต่อไปนี้ [4] 
 

0 0( ) {sin( 0 ) sin(3 )}mA mv t V t k t         (8) 
 

0 0( ) {sin( 120 ) sin(3 )}mB mv t V t k t         (9) 
 

0 0( ) {sin( 240 ) sin(3 )}mC mv t V t k t        (10) 
 

0( ) sin(3 )mkv t k t        (11) 
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เมื่อ   ( )mAv t   คือ แรงดันสัญญาณอา้งอิง เฟส A, V 

  ( )mBv t   คือ แรงดันสัญญาณอา้งอิง เฟส B, V 

  ( )mCv t   คือ แรงดันสัญญาณอา้งอิง เฟส C, V 

  ( )mkv t   คือ แรงดันสัญญาณฮารม์อนกิล าดับท่ี 3, V 

  
mV   คือ แรงดันยอดคลื่นของสัญญาณอา้งอิง, V 

  
0   คือ ความถี่เชงิมุม, rad 

  k   คือ แรงดันยอดคลื่นของสัญญาณฮารม์อนกิล าดับท่ี 3, V 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 4 ตัวอยา่งพีดับบลิวเอ็มชนิดเลื่อนระดับแบบหลายแคเรียร์ส าหรับอนิเวอร์เตอร์ 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) 

vcr1

vcr2

vcr3

vcr4

S1

S2

S3

S4

  

  

  

  

  

  

    

  

  

    

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

  

  

  

vcr1

vcr2

vcr3

vcr4

S1

S2

S3

S4

vcr1

vcr2

vcr3

vcr4

S1

S2

S3

S4

vcr1

vcr2

vcr3

vcr4

S1

S2

S3

S4

(ก) 

(ข) 

(ค) 

(ง) 
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แรงดันยอดคลื่นของ k ระหว่าง 0.15 และ 0.2 ซึ่งผลท่ีได้ของสญัญาณอ้างอิงท่ีไดแ้สดงดังภาพท่ี 5 
 

 
 

ภาพที่ 5 ผลจากการฉีดฮาร์มอนกิล าดับท่ี 3 เขา้ในสัญญาณอา้งอิง 
 

ผลการจ าลอง 
แบบจ าลองทางไฟฟ้าท่ีใช้ในการจ าลองอินเวอร์เตอร์ฟลายอิ้งคาปาซิเตอร์ ตามท่ีแสดงในภาพท่ี 3 

โครงสร้างรวม 3 เฟส ซึ่งจะเห็นได้ว่าอินเวอร์เตอร์ชนิดดังกล่าวมีจ านวนสวิตช์ก าลังจ านวนมากจึงมีความซับซ้อนใน

การสร้างสัญญาณขับน าสวติชก์ าลัง ในบทความได้น าเทคนคิการพีดับบลิวเอ็มชนิด SPWM มาท าการทดสอบร่วมกับ

เทคนิค PWM แบบมีการฉีดฮาร์มอนิกล าดับท่ี 3 เข้าไปในสัญญาณอ้างอิงร่วมด้วยเพื่อท าการเปรียบเทียบ ซึ่ง ได้

ก าหนดเงื่อนการท างานดังแสดงในตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 ก าหนดการท างานของอินเวอร์เตอร์ 

พารามิเตอร์ ปริมาณ 

แรงดันดีซีลิ้งค ์

ความถี่ของสัญญาณด้านออก 

อัตราส่วนความถี่แคเรียร์ต่อสัญญาณมูลฐาน 

ความถี่สัญญาณแคเรียร์ (LS-PWM, PS-PWM) 

มอดดูเลตชันอินเด็กซ์ 

ตัวเก็บประจุ 

โหลดตัวตา้นทานตอ่เฟส 

โหลดตัวเหนี่ยวน าตอ่เฟส 

ตัวประกอบก าลัง 

400 V 

50 Hz 

60 

3 kHz , 750 Hz 

0.1 < ma < 1.0 

4,700 F 

40  

0.0955 mH 

0.8 lagging 

 

เทคนิคการมอดูเลชันท่ีใชใ้นบทความนี้มี 3 แบบ คือ IPD (In-Phase Disposition) APOD (Alternative Phase 

Opposition) และ POD (Phase Opposition) [5] (เทคนิค SPWM ภาพท่ี 6 และเทคนิค HIPWM ภาพท่ี 7) ผลจ าลองและ

ผลการวิเคราะห์แรงดันทางด้านออกเมื่อน าผลจ าลองของแรงดันด้านออกท่ีได้มาท าการค านวณโดยพิจารณาฮาร์มอนิก 

ถึงอันดับท่ี 100th ภาพท่ี 8 (ผลจากเทคนิค SPWM) และภาพท่ี 9 (ผลจากเทคนิค HIPWM) 
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ภาพที่ 6 ผลจ าลองการสัญญาณขับเกตด้วยเทคนิค SPWM
, ,( 1.0, 50Hz, 3kHz,  =750Hz)a m cr LS cr PSm f f f    

(ก) สัญญาณเกตท่ีได้จากเทคนคิ SPWM แบบ PS 

(ข) สัญญาณเกตท่ีได้จากเทคนิค SPWM แบบ IPD 

(ค) สัญญาณเกตท่ีได้จากเทคนคิ SPWM แบบ APOD 

(ง) สัญญาณเกตท่ีได้จากเทคนิค SPWM แบบ POD 

(ก) 

(ข) 

(ค) 

(ง) 
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ภาพที่ 7 ผลจ าลองการสัญญาณขับเกตด้วยเทคนิค SPWM
, ,( 1.0, 50Hz, 3kHz,  =750Hz)a m cr LS cr PSm f f f    

(ก) สัญญาณเกตท่ีได้จากเทคนคิ HIPWM แบบ PS 

(ข) สัญญาณเกตท่ีได้จากเทคนิค HIPWM แบบ IPD 

(ค) สัญญาณเกตท่ีได้จากเทคนคิ HIPWM แบบ APOD 

(ง) สัญญาณเกตท่ีได้จากเทคนิค HIPWM แบบ POD 

(ข) 

(ค) 

(ง) 

(ก) 
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ภาพที่ 8 ผลการจ าลองแรงดันด้านออกระหว่างสายและผลวเิคราะห์สเปกตรัมฮาร์มอนิกด้วยเทคนิค SPWM 

, , ,( 60, 1.0, 50Hz, 3kHz, 750Hz, 750Hz)f a m cr LS cr PS sw devm m f f f f       

(ก) ผลจ าลองจากเทคนิค SPWM แบบ PS 

(ข) ผลจ าลองจากเทคนิค SPWM แบบ IPD 

(ค) ผลจ าลองจากเทคนิค SPWM แบบ APOD 

(ง) ผลจ าลองจากเทคนิค SPWM แบบ POD 

(ก) 

(ข) 

(ง) 

(ค) 
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ภาพที่ 9 ผลการจ าลองแรงดันด้านออกระหว่างสายและผลวเิคราะห์สเปกตรัมฮาร์มอนิกด้วยเทคนิค HIPWM 

, , ,( 60, 1.0, 50Hz, 3kHz, 750Hz, 750Hz)f a m cr LS cr PS sw devm m f f f f       

(ก) ผลจ าลองจากเทคนิค HIPWM แบบ PS 

(ก) ผลจ าลองจากเทคนิค HIPWM แบบ IPD 

(ข) ผลจ าลองจากเทคนิค HIPWM แบบ APOD 

(ค) ผลจ าลองจากเทคนิค HIPWM แบบ POD 

  

(ข) 

(ค) 

(ง) 

(ก) 
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การจ าลองการรักษาสมดลุพลังงานที่ตัวเก็บประจุ 

การจ าลองสมรรถนะด้านการรักษาสมดุลดา้นพลังงานท่ีตัวเก็บประจุ โดยการน าผลของแรงดันและกระแสท่ี

ตัวเก็บประจุแตล่ะลูกมาท าการวิเคราะห์ แลว้น ามาพล็อตกราฟ ในภาพท่ี 10 แสดงผลการจ าลองของระดับพลังงานท่ี

ตัวเก็บประจุของอินเวอร์เตอร์ไม่สามารถรักษาสมดุลพลังงานท่ีตัวเก็บประจุได้ (
1C  และ 

3C ) ถ้าไม่มีการปรับปรุง

เทคนิคการสวติช์ร่วมดว้ย เช่น เทคนิคการหมุนวนสัญญาณขับเกท (Pulse rotation) [6] เป็นต้น  

 

 
 

ภาพที่ 10 ระดับพลังงานท่ีตัวเก็บประจุแตล่ะตัวของอนิเวอร์เตอร์ชนดิ FCI ขณะท างานท่ี  60,  1.0f am m   
 

วิจารณ์และสรุปผล 
 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลจ าลอง THDv ของแรงดันด้านออกระหว่างสาย 

Type of Modulation technique HIPWM (Third Harmonic) 

PS 19.77% 

IPD 14.46% 

APOD 18.85% 

POD 19.33% 

 

จากตารางท่ี 3 ผลจ าลองท่ีได้จากเทคนิคการมอดดูเลตระหว่าง SPWM ท่ีมีการฉีดฮาร์มอนิกล าดับท่ี 3  

เข้าในสัญญาณอ้างอิง ซึ่งเทคนิคการ PWM ดังกล่าวจะประกอบด้วย PS,  IPD, APOD และ POD มาท าการทดสอบ

บนอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับ ชนิดฟลายอ้ิงคาปาซิเตอร์อินเวอร์เตอร์ในสภาวะจ่ายโหลดทางไฟฟ้าตามท่ีเสนอในบทความ

นี้ ซึ่งผลจ าลองท่ีได้แสดงให้เห็นว่า แบบ IPD นั้นให้ผลของ THDv ของแรงดันด้านออกระหว่างสายต่ าท่ีสุดท่ี 14.46% 

โดยไม่ค านงึถึงผลด้านการสมดุลพลังงานของตัวเก็บประจุแตล่ะตัว 
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การประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟสขณะใช้งาน ภายใต้สภาวะแรงดันไม่

สมดุล ด้วยวธิีเชิงพันธุกรรม 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 

บทความนี้น าเสนอการประเมนิประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟสขณะใช้งานจริงภายใต้สภาวะแรงดัน

ไม่สมดุล  วิธีท่ีน าเสนอเป็นการพิจารณาข้อมูลจากการวัดปริมาณทางไฟฟ้าและความเร็วรอบของมอเตอร์ร่วมกับ

เทคนิคปัญญาเชิงค านวณด้วยวิธีเชิงพันธุกรรมหลายวัตถุประสงค์แบบ NSGA-II การประเมินประสิทธิภาพได้ท าการ

เปรียบเทียบกับวิธีการวัดแรงบิดท่ีแกนเพลา โดยท าการทดสอบกับมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟสขนาด 1.5KW แรงดันไม่

สมดุลท่ี 2%-8% ผลการทดสอบการประเมินประสิทธิภาพโดยใช้วิธี NSGA-II มีค่าผิดพลาดสูงสุดท่ี 6.53% วิธีท่ี

น าเสนอสามารถใช้ประเมินประสิทธิภาพแทนวธีิการวัดแรงบิดท่ีแกนเพลาได้ ขณะท่ีมอเตอร์ก าลังท างาน 
 

ค าส าคัญ: มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน าสามเฟส, การหาค่าเหมาะสมท่ีสุดวัตถุประสงค์หลายอย่าง , ขั้นตอนวิธีเชิง

พันธุกรรม ,แรงดันไฟฟา้ไมส่มดุล 

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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บทน า 
ปัจจุบันนี้มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน าถือได้ว่าเป็นเคร่ืองจักรกลท่ีมีผู้นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะ

โรงงานอุตสาหกรรม เพราะมอเตอร์ชนิดนี้ขอ้ดี คือ มรีาคาไมแ่พง การดูและการบ ารุงรักษาง่าย มคีวามเร็วรอบเกือบคงท่ี 

มโีครงสร้างไมซ่ับซ้อน ในการตดิตัง้มอเตอร์เมื่อใชง้านไประยะเวลานาน ๆ ส่งผลให้ประสิทธิภาพของมอลดลง และการใช้

ไฟเฟสใดเฟสหนึ่งภายในโรงงานอุตสาหกรรมมากจนเกินไปจนท าให้เกิดการไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าในระบบ ส่งผลให้

อุณหภูมิของมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟสเพิ่มขึ้นด้วย ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ท่ีท าให้ประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวน าลดลง 

[1] ด้วยปัญหาดังกล่าวจึงต้องมีการประเมินประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวน า เพื่อเป็นการท านายอายุการใช้งานและ

เป็นแนวทางในการตัดสินใจในการซ่อมบ ารุงมอเตอร์ และ การเปลี่ยนมอเตอร์ตัวใหมไ่ด้ในแตล่ะคร้ังการประเมนิ   

 วิธีการประเมินประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวน านั้นมีอยู่มากมายหลากหลายวิธี โดยท่ัวไปแล้วต้องท าการ

ถอดมอเตอร์ออกจากระบบการผลิตก่อนและน ามาทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบในสภาวะแรงดันสมดุล เช่น การ

ทดสอบตามมาตรฐาน IEEE method B [3] การทดสอบหาค่าพารามิเตอร์ของวงจรสมมูลได้จากการทดสอบ no-load test 

และ blocked-rotor test  การทดสอบภาระทางกลวิธีนี้จะได้แรงบิดออกจากแกนเพลาที่แท้จริง จากการส ารวจวิธีการหา

ประสิทธิภาพของมอเตอร์มากกว่า 20 แบบโดยแบ่งระดับการรบกวนมอเตอร์และความแม่นย าในการหาประสิทธิภาพ

มอเตอร์พบว่าวิธีวัดแรงบิดท่ีเพลา(shaft torque method) มคีวามแมน่ย าสูงท่ีสุด [2]  วธีิการดังกล่าวมีความแม่นย าสูงสุด

ก็จริงแต่วิธีด าเนินการจะเป็นการรบกวนมอเตอร์ท่ีจะต้องถอดออกจากระบบการผลิตเพื่อน ามาทดสอบแล้วน ากลับไป

ติดตั้งอีกครั้ง วิธีดังกล่าวไม่สามารถน ามาใช้ได้กับมอเตอร์ท่ีจ าเป็นจะต้องอยู่ในระบบการให้บริการตลอดเวลาและใน

สภาวะท่ีแรงดันไม่สมดุลได้  ยังมีการทดสอบมอเตอร์เหนี่ยวน าวิธีอื่นท่ีมีความเรียบง่ายและให้ระดับการรบกวนมอเตอร์

ต่ าด้วยแตใ่ห้ความแม่นย าไมด่ีเหมือนวธีิวัดแรงบิดท่ีเพลา เชน่ วธีิป้ายข้อมูล และ วิธีกระแส, [4] ในขณะเดียวกันก็ยังมีวิธี

ท่ีอื่นไม่รบกวนมอเตอร์ขณะใช้งานและสามารถใช้ร่วมกับการประเมินมอเตอร์ในสภาวะแรงดันท่ีสมดุลและไม่สมดุลได้

ด้วย เช่น การน าเทคนิคการหาค่าท่ีเหมาะสมหาวงจรสมมูลและประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวขณะใช้งานซึ่งเป็น

วิธีการท่ีสะดวกและประหยัดโดยใช้การพิจารณาข้อมูลทางไฟฟ้าจากการวัด และความเร็วรอบของมอเตอร์ขณะมอเตอร์

ท างานจริงร่วมกับเทคนิคปัญญาเชิงค านวณ  โดยส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีเชิงพันธุกรรม(GA) เป็นวิธีหาค าตอบเหมาะท่ีสุด

แบบกลุ่มประชากร ในเร่ืองการอยู่รอดของผู้ ท่ีแข็งแรงท่ีสุด เร่ิมต้น GA ใช้ส าหรับปัญหา การหาค่าเหมาะท่ีสุด

วัตถุประสงค์เดียว (Single-objective Optimization ) [5] - [9], หลังจากนั้นก็มีการดัดแปลงใช้แก้ปัญหาการหาค่าเหมาะ

ท่ีสุดส าหรับปัญหาท่ีมีวัตถุประสงค์หลายอย่าง  เช่น วิธีการหาค่าเหมาะสมท่ีสุดท่ีมีหลายวัตถุประสงค์ด้วยขั้นตอน

วิวัฒนาการ[10] ซึ่งจะมีฟังก์ชันวัตถุประสงค์เพื่อท าให้น้อยท่ีสุดหรือมากท่ีสุดจ านวนหนึ่ง โดย GA ส าหรับการหาค่า

เหมาะท่ีสุดจะเรียกวา่ ขั้นตอนวธีิเชงิพันธุกรรมวัตถุประสงค์หลายอย่าง[1] นอกจากวธีิเชงิพันธุกรรม แล้วยังมกีารประเมิน

ประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวน าร่วมกับเทคนิคปัญญาเชิงค านวณวิธีอื่นๆ เช่น วิธีการแบ่งแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล (VUF) 

และทดลองใช้ทดสอบกับมอเตอร์เหนี่ยวน า [12], [13]  และคิดค้นประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน าสามเฟส

ขณะใช้งานจริงภายใต้สภาวะแรงดันไมส่มดุลแบบไม่รบกวนมอเตอร์ขณะท างาน เช่น การประมาณประสิทธิภาพมอเตอร์

ขนาด 3 hp กับ 7.5 hp และแบ่งแรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล 0% - 5% [14]  การประมาณประสิทธิภาพมอเตอร์ขนาด 3 hp, 

7.5 hp, 50 hp และ 125 hp โดยแบ่งแรงดันไฟฟา้ไมส่มดุล 0% - 5% [15] 

วิธีประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวน าร่วมกับเทคนิคปัญญาเชิงค านวณดังท่ีกล่าวนี้เป็นวิธีการประเมิน

ประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวน าที่ได้มีการพัฒนามาตัง้แตอ่ดีตถึงยุคปัจจุบัน ล้วนมีการปรับแต่งวิธีการต่างๆเพื่อให้ได้

ค าตอบท่ีดท่ีีสุด ดั้งน้ันบทความท่ีจะน าเสนอตอ่ไปนี้เป็นวธีิการประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟสขณะใช้

งานจริงภายใต้สภาวะแรงดันไม่สมดุลท่ี 2%-8% ซึ่งวิธีการท่ีน าเสนอ เป็นการประเมินค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์ 
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โดยใชก้ารพจิารณาข้อมูลปริมาณทางไฟฟา้จากการวัด และความเร็วรอบจากการท างานของมอเตอร์ ร่วมกับเทคนิค

ปัญญาเชิงค านวณ ด้วยวิธีเชงิพันธุกรรม แบบหลายวัตถุประสงค์ โดยได้น า NSGA-II มาทดลองกับวัตถุประสงค์หลาย

อย่าง ท่ีมี 3 วัตถุประสงค์ และ ในการประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟสขณะใช้งานในครั้งนี้ ได้ท าการ

ทดสอบกับมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟสขนาด 1.5KW และเปรียบเทียบ กับ วิธีการวัดแรงบิดท่ีแกนเพลา แล้ววิเคราะห์

ผลการเปรียบเทียบเพื่อหาขอ้สรุปส าหรับวธีิการท่ีน าเสนอ 
 

วิธีการศึกษา 

1. ระบบไฟฟา้ 3 เฟสแบบไมส่มดลุ 

 ในการวิเคราะห์ระบบไฟฟา้3เฟสแบบไมส่มดุล โดยท่ัวไปจะทราบคา่แรงดันไฟฟ้าเฟส A เฟส B และ เฟส C 

จะตอ้งหาค่าแรงดันไฟฟา้ล าดับศูนย์
0( )V  ,ล าดับบวก ( )pV และล าดับลบ ( )nV  

         
1 1 1V Va0 1 2

V = 1 a a Vp b3
2 VV cn 1 a a

    
    
    

         

                 )2.1( 

เมื่อ a = 1 120  และ 2
a =1 240  

เขียนเป็นสมการสว่นประกอบของแรงดันไฟฟา้สมมาตรจะได ้
 

                             
 

 

V = V + V + Va c0 b

1 2
V = V + aV + a Vp a cb3

1 2
V = V + a V + aVn a cb3

                           (2.2) 

 

2. วงจรสมมูลมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน า 

วงจรสมมูลของมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟสท่ีใช้ในการค านวณประสิทธิภาพของมอเตอร์ ค่าพารามิเตอร์ใน

สภาวะคงตัวต่อเฟสล าดับบวกและล าดับลบแสดงใน ภาพท่ี 1 [13] 

 
ภาพที่ 1 วงจรสมมูลแสดงคา่พารามเิตอร์ของมอเตอร์ไฟฟา้เหนี่ยวน า3เฟสล าดับบวกและล าดบัลบ 
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เมื่อ   Rs = ความตา้นทานขวดลวด ด้านสเตเตอร์ 

 Xs =ความตา้นทานเหนี่ยวน า ด้านสเตเตอร์  

 Rr =ความตา้นทานขวดลวด ด้านโรเตอร์ 

 Xr =ความตา้นทานเหนี่ยวน า ดา้นโรเตอร์ 

 Rm =ความตา้นทานในแกนเหลก็ 

 Xm =ความตา้นทานเหนี่ยวน าในแกนเหล็ก 

3. การหาประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวน าโดยวิธวีัดแรงบิดที่แกนเพลา 

ท าได้โดยการใช้เคร่ืองวัดความเร็วรอบและแรงบิดท่ีเพลาของมอเตอร์เหนี่ยวน าโดยตรง ซึ่งจะต้องใช้

เคร่ืองมือท่ีมีราคาค่อนข้างสูง วิธีการนี้จะมีความถูกต้องและแม่นย าสูงมาก เพราะได้ก าลังทางกลท่ีแท้จริงของ

มอเตอร์เหนี่ยวน าในขณะมีภาระทางกล การหาประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวน าโดยวิธีวัดแรงบิดท่ีเพลา ท าได้ 

โดยจะต้องทราบก าลังทางกลของมอเตอร์เหนี่ยวน าซึ่งจะมีค่าเท่ากับ  สมการ ท่ี 2.3 แล้ว น าไปหาประสิทธิภาพ

มอเตอร์ดังสมการท่ี 3.15 

 

                P = τω
out

                                                              (2.3) 
 

โดยท่ี  POUT  คือ ก าลังทางกลของมอเตอร์เหนี่ยวน า 

τ     คือ ค่าแรงบิด 

ω    คือ ความเร็วรอบ 
             

4. ขั้นตอนวิธีเชงิพันธุกรรมแบบวัตถุประสงค์เดียว  

ขั้นตอนการท างานวิธีเชิงพันธุกรรมวัตถุประสงค์เดียว (Single objective Genetic Algorithm, SGA) จะ

ประกอบด้วยกระบวนการพืน้ฐานของวธีิเชงิพันธุกรรมและอธิบายเป็นขัน้ตอนดัง ภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 2 กระบวนการวธีิทางพันธุกรรม (GA) 

    

  



 
 

Proceedings  
821 

1) สร้างกลุ่มของประชากรของค าตอบเร่ิมต้นโดยการสุ่มค าตอบ และเข้ารหัสซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตัวเลข

เช่น เข้ารหัสเป็นเลขฐานสอง และเลขจ านวนเต็ม โดยแต่ละค าตอบจะแทนด้วยกลุ่มตัวเลขท่ีต่อกันซึ่งจะเรียกว่า

โครโมโซม 

 2) ท าการถอดรหัสของโครโมโซมทัง้หมดในกลุ่มประชากรเพื่อท่ีจะได้กลุ่มค าตอบของปัญหาที่พจิารณา 

 3) ท าการ ประเมินค่าความเหมาะสม ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ของแตล่ะค าตอบในกลุ่มประชากรท้ังหมด 

 4) ท าการคัดเลือก (selection) ประชากร พ่อแม่ จากกลุ่มประชากรรุ่นปัจจุบันโดยในการเลือกนั้นจะใช้

ค่าความแข็งแรงเป็นตัวบ่งช้ีวา่จะเลือกค าตอบใดจากประชากรรุ่นปัจจุบันนี้  

 5) ท าการเปลี่ยนแปลงกลุ่มประชากรรุ่นพ่อแม่ด้วยใช้ ตัวด าเนินการพันธุกรรม ซึ่งก็คือการสลับสาย

พันธ์ุ (Crossover) และการกลายพันธ์ุ (Mutation)  

6) กลับไปท าซ้ าขั้นตอนท่ี 2 จนกระท่ังค าตอบลู่เข้าหรือจนกระท่ังครบจ านวนการท าซ้ าท่ีก าหนด  

โดย 1 รอบของขั้นตอนท่ี 2 ถึง 5 ก็คือ 1 รุ่น (Generation) ของการหาค าตอบด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมค าตอบดี

ท่ีสุดของประชากรรุ่นสุดท้ายก็คอืผลลัพธ์ของกระบวนการวธีิทางพันธุกรรม 

5. การหาค่าเหมาะที่สุดวัตถุประสงค์หลายอย่าง  

ส าหรับการหาค่าเหมาะท่ีสุดวัตถุประสงค์หลายอย่างจะมี 2 วิธีหลัก ๆ ท่ีใช้ซึ่งก็คือ วิธีผลรวมถ่วงน้ าหนัก 

(Weighted-sum Approach) และวิ ธีพื้นฐานพาเรโต (Pareto-based Approach) [11] และการหาค่า เหมาะท่ีสุด

วัตถุประสงค์หลายอยา่ง (Multi-objective Optimization Problem, MOOP) จะมี วัตถุประสงค์ซึ่งอาจจะตอ้งการให้มีค่า

นอ้ยสุดหรือมากสุด โดย MOOP อธิบายอยูใ่นรูปแบบท่ัวไปได้ดังสมการดังต่อไปนี้  

 

    Minimize/Maximize fm (x), m  = 1,2,..., M 

         subject to gj (x) = 0, j  = 1,2,..., J                                                               (2.4) 

          and hk (x) > or < 0,  k = 1,2,..., K  
 

ค าตอบ x เป็นเวคเตอร์ซึ่งประกอบด้วย จ านวนตัวตัวแปร ตัดสนิใจ n ตัว จะได้ว่า x = {x1,x2,..,xn} โดยมี M 

วัตถุประสงค์แทนด้วยเวคเตอร์ f = {f1(x), f 2(x), …, f M(x)} โดยแต่ละวัตถุประสงค์ ต้องการให้เป็นค่าน้อยท่ีสุดหรือ

มากท่ีสุด ส าหรับกลุ่มของข้อบังคับ แบบเท่ากัน J เงื่อนไข และข้อบังคับแบบไม่เท่ากัน K เงื่อนไข โดย gj (x) และ hk 

(x) เป็นฟังก์ชันเงื่อนไขแบบเท่ากันและไม่เท่ากันตามล าดับ โดยขอบเขตของตัวแปร แต่ละตัวแปรตัดสินใจ xi จะต้องมี

ค่าอยู่ระหว่าง ขอบล่าง xi และขอบบน xi  
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3. วิธีการการประเมินค่าประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวน าขณะใช้งานภายใต้สภาวะแรงดันไม่สมดุลที่

น าเสนอ  

3.1 ขั้นตอนพื้นฐาน NSGA-II ส าหรับปัญหาหลายวัตถุประสงค ์

             
 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนพืน้ฐาน NSGA-II ส าหรับปัญหาหลายวัตถุประสงค ์

 

สรุปได้ดังนี้ 

 1. เร่ิมตน้ดว้ย การก าหนดประชากรเร่ิมตน้ (population) และรุ่น (Generations), และการก าหนดช่วง (Range) 

ค่าต่ าสุด และ ค่าสูงสุดส าหรับตัวแปรตัดสนิใจ 

             2. การสร้างประชากรเร่ิมตน้โดยการสุ่ม (Random) ค่าตัวแปรท่ีได้น้ันจะ ชว่งท่ีก าหนดไว ้(Range) ในขั้นตอนท่ี 1 

  3. การค านวณของ (Ranks) และระยะทางที่เบียดเสียด (Crowding Distance) ของประชากร ตามด้วยการเลือก

วิธีการแข่งขันการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด ในประชากรท่ีจะท าการผสมพันธ์ุ  (Mating) และการแก้ปัญหาส าหรับการผลิต

ประชากรรุ่นใหม ่ขึน้อยูก่ับวธีิการการจัดเรียงท่ีไมค่รอบง า (non-dominated sorting) ซึ่งจะได้อธิบายไวใ้น 4kr ท่ี 4 

4. การด าเนนิการทางพันธุกรรม การสลับสายพันธ์ (Crossover) และการกลายพันธ์ุ (Mutation) ของประชากรพ่อ

แม ่(Parent) และ บุคคลท่ีดท่ีีสุดได้รับการคัดเลือกเป็นประชากรใหม่เพิ่มขึ้น และ จะได้เซตผลเฉลยท่ีไมถู่กครอบง าจะถูก

จัดกลุ่มระหวา่งจ านวนสมาชกิประชากรนัน้ ๆ หรือเรียกอกีอยา่งหนึ่งวา่ผลเฉลยพาเรโต (Parato Sulution) 

 5. ในขั้นตอนนี้ให้กลับไปท าซ้ า ขั้นตอนท่ี 3 และ ขั้นตอนท่ี 4 จนกระท่ังครบจ านวนการท าซ้ าท่ีก าหนดหรือ  

ลู่เข้าหาค าตอบ (Convergence) กลุ่มค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุด  

 

 
ภาพที่ 4 ขั้นตอน Non dominated Sorting on Crowding distance Sorting 
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ในแต่ละรุ่น NSGA-II ทางพันธุกรรมจะถูกน าไปใช้กับประชากรพ่อแม่ (Pt) เพื่อให้ได้ประชากรรุ่นใหม่คือรุ่นลูก

(Qt) ท่ีมีขนาดกับประชากรพ่อแม่ หลังจากนั้น ประชากรพ่อและประชากรรุ่นใหม่(รุ่นลูก) จะถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้าง

ประชากรชั่วคราว (Rt) ซึ่ง ใช้อัลกอริธึมการเรียงล าดับท่ีไม่ได้ถูกครอบง า(Non dominated Sorting )เพื่อสร้างหน้า (fronts) 

ท่ีไม่ได้ครอบง า  ดังนั้นขนาดของประชากรส าหรับการจัดเรียงท่ีไม่ได้โดดเด่นมีขนาดมากเป็นสองเท่าของประชากรกลุ่ม

พ่อแม่ และประชากรส าหรับคนรุ่นต่อไปจะต้องมีขนาดเท่ากันกับประชากรพ่อแม่ วิธีการการคัดเลือกจาก หน้า ท่ีไม่ได้

ครอบง าด้วยอันดับสูงสุด วิธีการแก้ปัญหาภายในแต่ละหน้า จะจัดเรียงตามระยะทางท่ีเบียดเสียด (Crowdind Distance 

Sorting) เพื่อให้ผู้ท่ีมีการนับจ านวนท่ีมากที่สุดเลือกเข้าสู่รุ่นต่อไป และสามารถเลือกส่วนของหน้าได้เท่านั้น [16]  และ  

ส่วนท่ีไมไ่ด้ถูกครอบง าจะได้รับหลังจากท่ีอีกฝ่ายหนึ่งเร่ิมจากอันดับท่ีมอีันดับสูงสุดไปจนถึงอันดับท่ีต่ าท่ีสุด  

3.1 ค่าพารามเิตอร์ต่าง ๆ จากวงจรสมมูล 

จากวงจรสมมูลในภาพท่ี 1 เมื่อทราบค่าพารามิเตอร์ในส่วนต่าง ๆ ของ ด้านสเตเตอร์,ด้านโรเตอร์ และแกน

เหล็กแยกล าดับบวกกับล าดับลบเรียบร้อย ท าให้อยู่ในรูปให้อยู่ในรูปแบบของค่าอิมพีแดนซ์  และการค านวณหาค่า

ประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวน าจากวงจรสมมูลของมอเตอร์เหนี่ยวน าสามารถค านวณโดยใช้สมการดังน้ี 

สมการค านวณ ดา้นล าดับบวก 
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สมการค านวณ ดา้นล าดับลบ 
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สมการค านวณ หาก าลังไฟฟา้ และ ค่าอมิพแิดนซ์รวม 

INe INP INNP = P + P         (3.17) 
 

Air pOUTp pOUTnP = P + P                     (3.18) 
 

OUT air fwP = P - p                   (3.19) 
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สมการค านวณหาประสิทธิภาพมอเตอร์ 
 

OUT
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P
η = ×100
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                        (3.24) 

 

 การหาค่าประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวน าขณะใช้งานภายใต้สภาวะแรงดันไม่สมดุลจะใช้ข้อมูลทางไฟฟ้าท่ีได้

จากการวัดคือ (แรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟส กระแสไฟฟ้า และ  ก าลังไฟฟ้า) และข้อมูลทางกลท่ีได้จากการวัดทางกล  

คือ ความเร็วของมอเตอร์ ขณะใช้งานจริง ร่วมกับเทคนิคปัญญาเชิงค านวณ  (computational intelligence)  ด้วยวิธี 

เชงิพันธุกรรม แบบหลายวัตถุประสงค์ (MOGA)  โดยใชว้ธีิการ NSGA-II โดยมีฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์คือ 
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ขั้นตอนการหาค่าท่ีเหมาะสมจะประกอบด้วยฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (Objective) จ านวน 3 วัตถุประสงค์   

และเงื่อนไข (constraints) และค่า Fitness น ามาประเมินค่าประสิทธิภาพมอเตอร์ของวงจรสมมูลท่ีเหมาะสมท่ีท าให้ 

ค่าความต้านทานล าดับบวก(Zp) และค่าความต้านทานล าดับลบ(Zn) ก าลังไฟฟ้าขาเข้า (Pin) ท่ีค านวณได้มีค่า

ใกล้เคียงค่าวัดได้จรงิซึ่งจะท าให้สมการเป้าหมาย (Objective Function) ม ีค่าต ่าท่ีสุด  
 

ผลการศึกษา 
  

ในบทความนี้ได้ทดสอบภาระทางกลของมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส พิกัด 1.5KW  ข้อมูลแสดงดังตารางท่ี 2 

โดยจะท าการทดสอบท่ีแรงดันไม่สมดุล ท่ี 2%, 4%, 6% และ 8% มี ภาระทางกล 20%-พิกัดของมอเตอร์และ  

ค่าประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวน าท่ีได้จากวธีิการประเมนิ ท่ีได้น าเสนอไปแลว้นัน้ จะท าการเปรียบเทียบ กับวิธีการวัด

แรงบิดท่ีแกนเพลา เนื่องจากมีการวัดปริมาณทางไฟฟ้าและพลังงานกลท่ีแท้จริง ซึ่งในการทดสอบจะท าการอ้างอิง

ตามมาตรฐาน IEEE วิธี B  และ และถือว่าเป็นวิธีมีความแม่นย าสูง ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินประสิทธิภาพ

มอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส แสดง ดังตารางที่ 3  
 

ตารางที่ 2 ข้อมูลจากป้ายพกิัดของมอเตอร์เหนี่ยวน า 

KW Hz V A r/min p.f. 

1.5 50 220/380 0.4/3.7 1400 0.8 
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1. การเลือกค าตอบทีเ่หมาะสมที่สดุ 
 

 
 

ภาพที่ 5 ค าตอบหรือผลเฉลยอยู่ในชุดพาเรโต ้
 

 จากผลการทดสอบตามขั้นตอนของ NSGA-II ก าหนดการวนรอบ 100 รอบ ซึ่งค่าค าตอบท่ีดีท่ีสุดของแตล่ะรอบ

เก็บไว้และน าไปแทนค่าในรอบถัดไปจนครบรอบท่ีก าหนด (ค่าค าตอบในรอบ ท้ายถือว่าเป็นค าตอบท่ีดีท่ีสุดของ

กระบวนการนี้) เพื่อจะได้ค าตอบท่ีดีท่ีสุด ท้ัง 3 วัตถุประสงค์ จ านวน 100 ค าตอบ ซึ่งเท่ากับจ านวนประชากรท่ีก าหนด 

เมื่อน ามาพล็อตกราฟแล้วแสดงในภาพท่ี 4 และค าตอบท้ังหมดจะอยู่ในชุด Pareto ท่ีไม่ถูกครอบง าในหน้าแรก ซึ่งถือว่า

เป็นชุดค าตอบท่ีดีท้ังหมดและในชุดค าตอบทั้งหมดจะมีเพียงแค่ค าตอบเดียวเท่านั้นท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพราะฉะนั้นจึงมี

วธีิการเลอืกค าตอบ เพื่อใชต้ัดสินใจ ในการแก้ปัญหาขั้นสุดท้ายท่ีดท่ีีสุด ดังสมการตอ่ไปนี้ [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. ผลการประเมนิค่าประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวน า 
 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส 1.5KW ระหว่างวธีิวัดแรงบิดท่ีเพลา(ST) กับวธีิท่ี

น าเสนอ(NSGA-II) ภายใต้สภาวะแรงดันไม่สมดุล 2%,4%,6%และ 8% 

VUB method % Efficiency 

Load 40% Load 60% Load 80% Load 100% 

2% ST 86.90 90.51 83.66 83.24 

NSGA-II 89.46 90.51 87.76 85.94 

%Error 2.950 0.002 4.905 3.244 

4% ST 84.63 88.84 82.53 82.43 

NSGA-II 86.63 90.84 87.45 86.04 

%Error 3.363 2.256 5.957 4.373 

6% ST 82.49 87.28 82.76 82.36 

NSGA-II 87.81 90.10 87.49 85.59 

%Error 6.456 3.231 5.712 3.926 

8% ST 79.26 87.34 81.78 81.57 

NSGA-II 84.01 89.69 87.12 85.19 

%Error 5.994 2.690 6.530 4.443 
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ภาพที่ 6 กราฟเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวน าระหว่างวธีิ ST และ NSGA-ll ท่ีแรงดันไม่สมดุล 2% 
 

 
 

ภาพที่ 7 กราฟเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวน าระหว่างวธีิ ST และ NSGA-ll ท่ีแรงดันไม่สมดุล 4% 
 

 
 

ภาพที่ 8 กราฟเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวน าระหว่างวธีิ ST และ NSGA-ll ท่ีแรงดันไม่สมดุล 6% 
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ภาพที่ 9 กราฟเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวน าระหว่างวธีิ ST และ NSGA-ll ท่ีแรงดันไม่สมดุล 8% 
 

 จากการประเมินประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส 1.5 KW ขณะใช้งานจริงในสภาวะแรงดันไม่สมดุล

จากผลการทดสอบท่ีภาระโหลด ดังตารางที่ 3 และกราฟแสดงดังภาพท่ี 5-8 ค่าประสิทธิภาพท่ีได้จากการทดสอบใน 

การประมาณค่าจากวิธีการ NSGA – ll และ วิธีการวัดแรงบิดแกนเพลา มีค่าประสิทธิภาพท่ีใกล้เคียงกัน โดยมี 

ค่า ผิดพลาดl^’สุดอยูท่ี่ 6.530% 
 

 

สรุปผลการศึกษา 
 

 บทความนี้น าเสนอการประเมินประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวน าขณะใช้งาน ใช้เทคนิคการหาค่าเหมาะสม

ท่ีสุดด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม แบบหลายวัตถุประสงค์ โดยได้น า NSGAII มาทดลองใช้กับวัตถุประสงค์หลายอย่าง ท่ีมีสอง

วัตถุประสงค์ การทดสอบท่ีแรงดัน ไม่สมดุล 2% ท่ีภาระ 60 % จะมีค่าผิดพลาดน้อยท่ีสุด ท่ี 0.002% และ ท่ีแรงดันไม่

สมดุล 6%ท่ีภาระโหลด 80% จะมีค่าผิดพลาดสูงท่ีสุด ท่ี 6.53% จากการน าเสนอ และผลการทดสอบประสิทธิภาพ

มอเตอร์เหนี่ยวน าท่ีน าเสนอ แสดงให้ให้เห็นว่าการ ลู่เข้าค าตอบ ของ NSGA-ll มีความละเอียดและ ถูกต้อง ในการค้นหา

ค าตอบ จึงส่งผลให้ผลให้ค าตอบท่ีได้แตล่ะการค านวณมคี่าใกล้เคียงกัน และการประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวน าสาม

เฟสจึง มีค่าประสิทธิภาพท่ีได้ใกล้เคียงกับวิธีวัดแรงบิดแกนเพลามาก ดังนั้นวิธีการหาประสิทธิภาพด้วยวิธีหาค่าท่ี

เหมาะสมด้วยวิธี NSGA-ll สามารถใช้ประเมินประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส แทนวิธีวัดแรงบิดท่ีเพลาได้ 

เนื่องจากประหยัด ใชง้านได้สะดวก สามารถวัดประสิทธิภาพได้ในขณะมอเตอร์ท างานโดยไมต่อ้งหยุดการท างาน  
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ชุดฝึกฉีดยาบริเวณต้นแขนส าหรับนักศกึษาพยาบาล 

Injection in upper arm training kit for nursing student 

เสนอ สะอาด1* และ ดรุณ ีชายทอง1 

Saner Sa-ad1* and Darunee Chaythong1 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้น าเสนอชุดฝึกฉีดยาบริเวณต้นแขนส าหรับนักศึกษาพยาบาล เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน

แก่นักศกึษาพยาบาล สามารถฝึกฉีดยาได้ 2 แบบ คือ การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular injection) และการฉีดยาเข้า

ชั้นใต้ผิวหนัง (Subcutaneous injection) แขนหุ่นถูกออกแบบโดยใช้แผ่นยางพารา ฟองน้ าและผ้าน าไฟฟ้า ท าให้สามารถ

ตรวจจับระยะความลึกของเข็มฉีดยาได้ มีตัวตรวจรู้วัดความเร่งท าหน้าท่ีตรวจจับการเอียงของเข็มฉีดยาควบคุมการ

ท างานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ แสดงผลผ่านจอแอลซีดี หลอดแอลอีดี และเสียงเตือน ผลการทดสอบการท างานพบว่า

ชุดฝึกฉีดยาฯ สามารถตรวจจับระดับความลึกและการเอียงของเข็มฉีดยา มคีวามผิดพลาดไม่เกิน 2 องศา รองรับการฉีด

เข็มฉีดยาได้มากกวา่ 5,000 คร้ัง ผลการประเมนิความพงึพอใจในการใช้งานโดยนักศกึษาพยาบาลอยูใ่นระดับมาก (4.36) 

ค าส าคัญ: การฉีดยาเขา้กล้ามเนื้อ, การฉีดยาเข้าช้ันใตผ้ิวหนัง, ผ้าน าไฟฟา้, ตัวตรวจรูว้ัดความเร่ง 

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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บทน า 

ในปี 2557 กระทรวงสาธารณสุขระบุวา่สถานพยาบาลในประเทศไทยยังขาดแคลนพยาบาลสูงถึง 46,513 คน [1] 

ท าให้สถาบันการศึกษาพยาบาลท้ังภาครัฐและเอกชนจะต้องเพิ่มการผลิตพยาบาลประมาณ 9,000 คนต่อปี [2]   

ท้ังนี้นักศึกษาพยาบาลจ าเป็นต้องมีความรู้ทางทฤษฎีและทักษะปฏิบัติ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติถือ

เป็นหัวใจหลักในการจัดการศึกษาทางการพยาบาล เพื่อมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลได้

ถูกตอ้งตามหลักวชิาการ [3] การเรียนภาคปฏบัิตจิะเป็นการฝึกก่อนออกปฏบัิตงิานจริงบนหอผู้ป่วย ซึ่งการฝึกภาคปฏบัิติ

บางประเภทต้องใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการเรียนการสอนและต้องใช้ทักษะและความช านาญมากเป็นพิเศษ เช่น  

การฝึกฉีดยา เป็นตน้ 

การฉีดยาเป็นการฉีดสารท่ีเป็นของเหลวเข้าไปในเนื้อเยื่อ หลอดเลือด หรือช่องในร่างกาย เป็นการให้ยาท่ีได้ผล

เร็ว แตม่วีธีิการท่ียุ่งยาก สิ้นเปลอืง เสี่ยงตอ่อันตราย [4] การฝึกฉีดยาไมส่ามารถฝึกทดลองปฏบัิตไิด้จากผู้ป่วยจริง ดังนัน้

การฝึกฉีดยาจึงต้องฝึกกับหุ่นจ าลองเพื่อให้เกิดความช านาญก่อนไปปฏิบัติงานจริงบนหอผู้ป่วย นางปฐมามาศ โชติบัณ 

และคณะ จึงได้จัดท าชุดหุ่นฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล [5] ส าหรับฝึกฉีดยาเข้าชัน้ใต้ผิวหนังและชั้นกล้ามเนื้อ มีข้อดี

คือ ราคาต่ าเมื่อเทียบกับหุ่นฝึกทักษะท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตามพบว่า ยังไม่มีระบบตรวจสอบ 

ความถูกต้องด้วยตัวตรวจรู้หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และได้มีการน าเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเป็นส่วนช่วยใน

การฝึกทักษะ เช่น หุ่นฝึกฉีดยาเข้าชั้นกล้ามเนื้อบริเวณสะโพก  [6] พัฒนาโดย Seung-Jin Yang และคณะ สามารถ

ตรวจสอบการแทงของเข็มฉีดยาได้ แสดงผลบนอุปกรณ์พกพา แตต่ัวหุ่นมรีาคาสูงและต้องน าเข้าจากตา่งประเทศ  ต่อมา

มีการน าเสนอหุ่นฝึกฉีดยาเข้าชั้นกล้ามเนื้อแขน [7] โดยบริษัท บริลเลี่ยนรับเบอร์ จ ากัด ตัวหุ่นมีระบบตัวตรวจรู้ท่ีใช้บ่งชี้

ความถูกต้องของต าแหน่งท่ีฉีดยาและมีสัญญาณเตือนเมื่อต าแหน่งท่ีฉีดไม่ถูกต้อง แต่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ นอกจากนี้

บริษัท อัพไรท์ซิมมูเลชั่น เมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จ ากัด [8] ได้น าเข้าหุ่นฝึกการฉีดยากล้ามเนื้อแขนจากต่างประเทศ  

มีคุณสมบัติ คือ สามารถสวมแขนได้ มีสัญญาณไฟและเสียง แต่มีขนาดใหญ่และน้ าหนักมาก  ทั้งนี้หุ่นฝึกฉีดยาได้ถูก

น าเสนอยังไม่สามารถตรวจจับการเอียงของเข็มฉีดยาได้ และต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงมาก  

ยังไมส่ามารถตอบสนองความต้องการของอาจารยผ์ู้สอนทางการแพทยไ์ด้ครบถ้วน 

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้พัฒนาชุดฝึกการฉีดยาส าหรับนักศึกษาพยาบาล เพื่อใช้ในการฝึกฉีดยา

ส าหรับนักศึกษาพยาบาลท่ีต้นแขน สามารถฉีดยาได้ 2 แบบ คือ การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อและเข้าชั้นใต้ผิวหนัง  

โดยสามารถวัดตรวจวัดความลึกและการเอียงของเข็มฉีดยาได้ เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลมีทักษะการปฏิบัติการ

พยาบาลท่ีถูกต้อง แม่นย า ส่งผลต่อความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ผวิหนัง [9] 

ผิวหนงัเป็นอวัยวะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของร่างกาย โดยคดิเป็นน้ าหนักประมาณ 16% ของน้ าหนักตัว ท าหน้าท่ี

ปกปอ้งอวัยวะภายในของร่างกาย ประกอบด้วย 3 ชัน้ คือ (1) หนังก าพร้า (Epidermis) (2) หนังแท้ (Dermis) (3) ชัน้ใต้

ผิวหนัง (subcutaneous tissue) 

ชั้นหนังก าพร้า เป็นชั้นของผิวหนังเป็นท่ีปกคลุมอยู่บนสุด มีต้นก าเนิดมาจากเนื้อเยื่อแรกท่ีปกคลุมพื้นผิว

ของร่างกาย ท าหนา้ที่ปกคลุมพื้นผิวของร่างกาย มีความหนาโดยเฉลี่ยประมาณ 0.4-1.5 มลิลเิมตร  

ชั้นหนังแท้ เป็นชั้นท่ีอยู่ใต้ต่อชั้นหนังก าพร้า มีความหนาประมาณ 1-2 มิลลิเมตร เป็นท่ีอยู่ของเซลล์สร้าง

เส้นใย เซลล์ท าลายจุลชพี เม็ดเลอืดขาว และเซลล์ของระบบเลอืด 
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ชั้นใต้ผิวหนัง หรือ ชั้นไขมัน เป็นชั้นท่ีอยู่ใต้ต่อจากหนังแท้ก่อนถึงชั้นกล้ามเนื้อ ท าหน้าท่ีให้ความอบอุ่นแก่

ร่างกาย คล้ายฉนวนกันความร้อน ช่วยลดแรงกระแทกจากภายนอก ความหนาของชั้นใต้ผิวหนังจะขึ้นกับความหนา

ของช้ันไขมัน และต าแหนง่ของร่างกายด้วย 

2. การฉดียา [4] 

การฉีดยาเป็นการฉีดสารท่ีเป็นของเหลวเข้าไปในเนื้อเยื่อ หลอดเลือด หรือช่องในร่างกาย เพื่อการรักษา  

ให้ภูมคิุ้มกันโรค ทดสอบการแพย้าหรือสารเคมี และเพื่อการวินิจฉัย โดยท่ัวไปม ี4 วธีิ คือ (1) การฉีดยาเขา้กล้ามเนื้อ 

(2) การฉีดยาเขา้ชัน้ใต้ผิวหนัง (3) การฉีดยาเข้าหลอดเลอืดด า และ (4) การฉีดยาเขา้ผิวหนัง ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงการฉดี

ยาเข้ากล้ามเนื้อ และการฉีดยาเข้าช้ันใตผ้ิวหนัง เท่านัน้ 

การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ เป็นการฉีดยาเข้าชั้นกล้ามเนื้อ ยาจะถูกดูดซึมเร็วเพราะมีเลือดมาเลี้ยงมาก  

แต่อาจจะเกิดอันตรายตอ่เส้นประสาทหรือฉีดเข้าหลอดเลือดได้ บริเวณส าหรับฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ คือ  กล้ามเนื้อตน้

แขน กล้ามเนื้อสะโพก กล้ามเนื้อหน้าขา เป็นต้น การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อต้นแขนจะท าการแทงเข็มด้วยความเร็ว 

และท ามุม 90 องศา 

การฉีดยาเข้าใต้ผวิหนัง เป็นการฉีดยาเข้าไปในบริเวณใตผ้ิวหนัง ยาจะถูกดูดซึมได้ช้ากวา่การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 

โดยชัน้ใตผ้ิวหนังมตีัวรับความรู้สกึเจ็บปวด อาจท าให้ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บปวดมากกวา่ ยาท่ีใชฉ้ีดเข้าใตผ้ิวหนัง ควรมลีักษณะใส 

ละลายในน้ า มีความเข้มข้นต่ า และมีความเป็นกลาง การฉีดยาถ้าใช้เข็มยาว 5/8 นิ้ว ให้แทงเข็มท ามุม 45 องศา  

โดยภาพท่ี 1 แสดงมุมของการวางแนวเข็มในการฉีดยาในชัน้ตา่ง ๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 มุมของการวางแนวเข็มในการฉีดช้ันกล้ามเนื้อ (90 องศา) ชัน้ใต้ผิวหนัง (45 องศา) และในผิวหนัง (15 องศา) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ชุดฝึกฉีดยาบริเวณตน้แขนส าหรับนักศกึษาพยาบาลท่ีถูกออกแบบ 

 

 ตรวจจับความลกึและการเอยีงของเข็มฉีดยา 

แขนหุน่ส าหรับ

ฝึกฉีดยา 

ชุดควบคุมการท างานและแสดงผล 

 



 
 

Proceedings  
833 

การออกแบบชุดฝึกฉีดยาบริเวณต้นแขนฯ 

1. การออกแบบโครงสร้าง 

โครงสร้างชุดฝึกฉีดยาบริเวณต้นแขนส าหรับนักศึกษาพยาบาลแสดงดังในภาพท่ี 2 สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน 

คือ (1) แขนหุ่นส าหรับฉีดยา (2) ชุดตรวจจับความลึกและการเอียงของเข็มฉีดยา และ (3) ชุดควบคุมการท างานและ

แสดงผล รายละเอยีดดังนี้ 

1.1 แขนหุ่นส าหรับฉีดยา ถูกออกแบบจากการจ าลองมาจากบริเวณตน้แขน ท าจากวัสดุแผ่นยาง ผ้าน า

ไฟฟา้และฟองน้ า เพื่อให้สามารถแทงเข็มฉีดยาได้ มลีักษณะเป็นช้ัน ๆ ตามโครงสร้างผิวหนังบริเวณตน้แขนโดยอ้างองิ

จากทฤษฎีการฉดียาและผิวหนัง [4,9] ดังแสดงในภาพท่ี 3 และภาพท่ี 4 ตามล าดับ จะเห็นได้วา่ภายในแขนหุน่จะมีตัว

ตรวจรูก้ารแทงเข็มฉีดยาท่ีท ามาจากผ้าน าไฟฟา้ ท าหน้าท่ีตรวจสอบต าแหนง่ความลึกสลับกับฟองน้ าซึ่งท าหนา้ท่ีเป็น

ชัน้ต่าง ๆ ของผิวหนัง เมื่อมีการฉดียา ตัวตรวจรูจ้ะส่งคา่ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อประมวลผลต่อ  

1.2 ชุดตรวจจับความลึกและการเอียงของเข็มฉีดยา  ในการตรวจจับความลึกของเข็มฉีดยา  

จะใชห้ลักการของวงจรไฟฟา้ ในการตรวจสอบการครบวงจรของวงจรไฟฟา้ โดยผ้าน าไฟฟา้และเข็มฉีดยาท่ีเป็นโลหะ

ร่วมกับแหลง่จ่ายก าลังไฟฟา้ซึ่งจะแจ้งเตอืนเมื่อครบวงจร การตรวจจับการเอยีงของเข็มฉีดยา ได้เลอืกใช้ตัวตรวจรู้วัด

ความเร่งแบบ 3 แกน ซึ่งสามารถตรวจจับการเอียงของเข็มฉีดยาได้ มีการติดตั้งตัวตรวจรู้ดังกล่าวท่ีตัวเข็มฉีดยา  

ดังแสดงในภาพท่ี 5 

1.3 ชุดควบคุมการท างานและแสดงผล ถูกออกแบบส าหรับติดตั้งชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ท าหน้าท่ี

ก าหนดรูปแบบการฝึกฉีดยา การตรวจสอบและประมวลผลค่าท่ีได้จากชุดตรวจจับรู้ความลึกและการเอียงของเข็มฉีดยา 

เพื่อน าไปแสดงผลตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 โครงสร้างภายในของแขนหุน่ส าหรับฉีดยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ผ้าน าไฟฟา้ในแต่ละช้ันท่ีออกแบบ 
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ภาพที่ 5 ชุดตรวจจับลการเอยีงของเข็มฉีดยาที่ถูกออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 บล็อกไดอะแกรมการท างานของชุดฝึกฉีดยาบริเวณตน้แขน ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 วงจรชุดฝึกฉีดยาบริเวณตน้แขนฯ ควบคุมการท างานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

ตัวตรวจรูก้ารเอยีง 
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ภาพที่ 8 แผนผังโปรแกรมการท างานของชุดฝึกฉีดยาบริเวณตน้แขนฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก)                                                                     (ข) 

ภาพที ่9 แผนผังโปรแกรมยอ่ยโหมดการฝกึฉีดยา 

(ก) โหมดการฉีดยาเขา้กล้ามเนือ้ (ข) โหมดการฉีดยาเขา้ใตผ้ิวหนัง 
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2. การออกแบบวงจรอเิล็กทรอนกิส ์

บล็อกไดอะแกรมชุดฝึกฉีดยาบริเวณต้นแขนฯ ดังภาพท่ี 6 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ (1) ส่วนรับข้อมูล  

(2) ส่วนประมวลผล และ (3) ส่วนการแสดงผล ตามล าดับ ดังนี้ 

2.1 ส่วนรับข้อมูล ท าหน้าท่ีรับข้อมูลจากตัวตรวจรู้เพื่อส่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อประมวลผล

ตอ่ไป ประกอบด้วย สวติช์เลอืกโหมดการท างาน ชุดตรวจรูก้ารแทงเข็มฉีดยา ท าหน้าท่ีตรวจจับความลกึในการฉีดยา 

และชุดตรวจรูว้ัดความเร่ง ท าหน้าท่ีตรวจจับการเอยีงของเข็มฉีดยา ตามล าดับ 

2.2 ส่ วนประมวลผล  ท าหน้ า ท่ี รับข้อมูลจากส่ วน รับข้ อมู ล  แล้ วท าการประมวลผลด้วย

ไมโครคอนโทรลเลอร์อาดุยโน่ ตามโปรแกรมท่ีก าหนด ถูกออกแบบให้ท างาน 3 โหมด คือ โหมดปรับเทียบองศา 

โหมดฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ และโหมดฉีดยาเข้าช้ันใตผ้ิวหนัง  

2.3 ส่วนการแสดงผล ท าหน้าท่ีแสดงการท างานของระบบ เชน่ โหมดการท างาน ค่าความเอยีงของเข็ม

ฉีดยาและการแจ้งเตอืน โดยแสดงผลผ่านจอแอลซีดี แสดงสถานะการท างานด้วยหลอดแอลอดี ีและระบบเสียงเตอืน 

จากหลักการท างานของชุดฝึกฉีดยาฯถูกน ามาออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการท างานโดยมี

ไมโครคอนโทรลเลอร์อาดุยโน่ท าหน้าท่ีเป็นหัวใจส าคัญของระบบ ดังแสดงในภาพท่ี 7 จากรูปจะเห็นได้ว่าตัวตรวจรู้

ความเอยีงของเข็มฉีดยานั้น ถูกออกแบบจากตัวตรวจรู้ความเร่งชนดิ 3 แกน โดยเลอืกใช้การตรวจสอบในแนวแกน Z 

และแกน Y ซึ่งจะท าการวัดความเอียงในแนวแรงโน้มถ่วงของโลก และส่งสัญญาณไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ ในสว่น

ของตัวตรวจรูค้วามลึกถูกออกแบบร่วมกับผ้าน าไฟฟา้สลับกับแผ่นยางฉนวนเป็นความหนาของช้ันผิวหนัง สัญญาณที่

ได้จะส่งเข้าพอร์ตดิจิตอลของไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อประมวลผลร่วมกับการเขียนโปรแกรมควบคุมการท างาน  

ดังแสดงผงัการท างานของชุดฝึกฉีดยาฯ ในภาพท่ี 8 และท่ี 9 ตามล าดับ 

ภาพท่ี 8 แสดงภาพรวมการท างานของชุดฝึกฉีดยาบริเวณต้นแขน  ฯ โดยแบ่งโหมดการท างานออกเป็น  

3 โหมด คือ โหมดการฉีดยาเขา้กล้ามเนื้อ โหมดการฉีดยาเข้าชั้นใต้ผิวหนัง และโหมดปรับเทียบตัวตรวจรู้การเอียงใน

การใช้งานทุกครัง้จะต้องท าการปรับเทียบตัวตรวจรู้เพื่อความแม่นย าในการท างาน การปรับเทียบจะต้องท าการเลือก

โหมดปรับเทียบตัวตรวจรู้การเอียง หลังจากนั้นท าการถือเข็มฉีดยาให้อยู่ในลักษณะตั้งฉากกับพื้น แล้วค่อย ๆ หมุน

เข็มฉีดยาไปในทิศทางตรงข้ามอยา่งชา้ ๆ ให้ได้มุมประมาณ 180 องศา ดังแสดงในภาพท่ี 10 ท าการบันทึกค่า หลังจาก

นัน้จะสามารถใชง้านโหมดฉีดยาได้ตามท่ีออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 การปรับเทียบตรวจรู้การเอยีงโดยการหมุนเข็มฉีดยาในแนวดิ่งใหไ้ด้มุมประมาณ 180 องศา 
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ภาพที่ 11 การทดสอบการท างานของชุดฝึกฉีดยาบริเวณตน้แขนฯ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 การทดสอบความความเท่ียงตรงของตัวตรวจรูก้ารเอยีงของเข็มฉีดยา 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 

ชุดฝึกฉีดยาบริเวณต้นแขนส าหรับนักศึกษาพยาบาลท่ีน าเสนอดังแสดงในภาพท่ี 11 ถูกน ามาทดสอบ 

เพื่อหาประสิทธิภาพการท างาน โดยการทดสอบความแม่นย าของตัวตรวจรู้การเอียง ความลึกของเข็มฉีดยา โดยจะท า 

การทดลองจ านวน 3 ซ้ า ภาพท่ี 12 แสดงการทดสอบความความเท่ียงตรงของตัวตรวจรู้การเอียงของเข็มฉีดยา ตั้งแต่มุม  

0 องศา จนถึง 350 องศา โดยให้มุม 0 องศา อยู่ในแนวแกน Z เปรียบเทียบกับมิเตอร์วัดมุมแบบแอนาล็อก ค่าท่ีได้น าไป

พล๊อตกราฟดังแสดงในภาพท่ี 13 พบว่าค่าท่ีได้มีความถูกต้องแม่นย ามีค่าความผิดพลาดสูงสุด 1.24 เปอร์เซ็นต์ ตารางท่ี 1 

และตารางท่ี 2 แสดงการทดสอบค่าความลึกในการฉีดยาในชั้นกล้ามเนื้อและชั้นใต้ผิวหนัง ท าการทดสอบด้วยการใช้เข็มฉีด

ยาไปยังแขนหุ่นในจุดตา่ง ๆ  ตรวจสอบการท างานของตัวตรวจรู้ (วงจรทางไฟฟ้าครบวงจรท่ีชั้นต่าง ๆ  ของผิวหนัง) ท าการวัด

ค่าความยาวของเข็มท่ีเหลือด้วยเวอร์เนียคาลิปเปอร์ แล้วน าไปค านวณค่าความลึกต าแหน่งต่าง ๆ  พบว่าชุดแขนหุ่นม ี

ค่าความลึกของชั้นกล้ามเนื้อเฉลี่ย 20.23 มิลลิเมตร และชั้นใต้ผิวหนังมีความลึกเฉลี่ย 2.15 มิลลิเมตร ตามล าดับ  

โดยจะเห็นได้ว่าชั้นกล้ามเนื้อและชั้นใต้ผิวหนังมีค่าใกล้เคียงสอดคล้องกับทฤษฎีผิวหนัง ตารางที่ 3 แสดงการทดสอบ 

การแจ้งเตือนตามเงอืนไขในการฉีดยาท้ังแบบฉีดยาใช้ฉีดยาเข้าชั้นกล้ามเนื้อและชั้นใตผ้ิวหนัง โดยก าหนดเงือนไขความเอยีง

และความลึกของเข็มแบบต่าง ๆ  พบว่าชุดฝึกฉีดยาบริเวณต้นแขน ฯ สามารถแจ้งเตือนได้อย่างถูกต้องแม่นย า และได้ท า 

การทดสอบประสิทธิภาพการใชง้านชุดฝกึฉีดยาโดยแทงเข็มฉดียาลงบนแขนหุ่นในบริเวณใชง้านและนับจ านวนการแทงเขม็ฉดี
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ท่ีท างานได้อยา่งถูกตอ้งอยา่งตอ่เนื่อง พบวา่แขนหุ่นส าหรับฉีดยาสามารถรองรับการแทงเข็มฉดียาได้ไมน่อ้ยกวา่ 5,000 คร้ัง 

(125 คร้ัง/ตารางเซนตเิมตร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 การเปรียบเทียบค่ามุมองศาท่ีอ่านได้จากตัวตรวจรู้การเอียงกับมเิตอร์วัดมุมแบบแอนาล็อก 

 

ตารางที่ 1 การทดสอบค่าความลกึในการฉดียาเขา้ชัน้กล้ามเนือ้ 

ต าแหน่งที ่
ความลึกของเข็มฉดียา (มลิลเิมตร) 

ค่าเฉลี่ยความลึก (มลิลิเมตร) 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

1 19.7 20.8 19.3 19.93 

2 20.2 20.7 19.9 20.27 

3 20.1 20.9 20.5 20.50 

 

ตารางที่ 2 การทดสอบค่าความลกึในการฉดียาเขา้ชัน้ใต้ผิวหนัง 

ต าแหน่งที ่
ความลึกของเข็มฉดียา (มลิลเิมตร) ค่าเฉลี่ยความลึก 

(มลิลิเมตร) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

1 2.2 2.0 2.1 2.10 

2 2.1 2.2 2.2 2.17 

3 2.2 2.1 2.2 2.17 

 

หลังจากได้ทดสอบการท างานในเบื้องต้น ชุดฝึกฉีดยาฯ ถูกน ามาทดสอบการใช้งานกับนักศกึษาพยาบาลชั้นปีท่ี 4 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จ านวน 15 คน ดังแสดงในภาพท่ี 14 พบว่าระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

(4.36 คะแนน) โดยสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไมน่้อยกว่า 19 ชั่วโมง เมื่อใชถ้่านอัลคาไลนจ์ านวน 4 ก้อน อยา่งไรก็ตาม 

พบวา่ในการใช้งานนั้น แขนหุ่นท่ีใชส้ าหรับการฝึกฉีดยานั้นจะต้องวางระดับตั้งฉากกับแรงโนม้ถ่วงของโลกเสมอ เนื่องจากมี

การตดิตัง้ตัวตรวจรู้ความเอียงเฉพาะท่ีเข็มฉีดยาเท่านั้น ดังนัน้ในการพัฒนาต่อไปจึงควรมีการติดตั้งตัวตรวจรู้ความเอียงท่ี

แขนหุ่นด้วยเพื่อให้มีการเปรียบเทียบมุมองศาระหว่างเข็มฉีดยาและแขนหุ่นในการฝึกฉีดยาได้ นอกจากนั้นจากการน าไปใช้
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งานพบวา่ แบบจ าลองแขนหุ่นท่ีถูกสร้างขึ้นมาแผนจากยางพารา ซึ่งจะมอีายุการใช้งานประมาณ 1 ปี เนื่องจากจะเกิดความ

เหนยีวและฉีกขาด ท าให้ต้องท าการเปลี่ยนยางหุ้มชุดแขนหุ่นใหมทุ่ก ๆ 1 ปี 
 

ตารางที่ 3 การทดสอบการแจ้งเตอืนตามเงอืนไขในการฉดียา 

ครัง้ท่ี การก าหนดเงอืนไข 
การแสดงผลและการแจ้งเตอืน 

การท างาน 
Green LED Yellow LED Red LED Sound Buzzer 

1 
มุมเอยีง  

    ถูกต้อง 
ความลึก  

2 
มุมเอยีง  

    ถูกต้อง 
ความลึก  

3 
มุมเอยีง  

    ถูกต้อง 
ความลึก  

4 
มุมเอยีง  

    ถูกต้อง 
ความลึก  

  ถูกต้อง  ไมถ่กูต้อง    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 14 การทดสอบการใช้งานชุดฝึกฉีดยา ฯ โดยนักศกึษาพยาบาล 
 

สรุปผล 

ชุดฝึกฉีดยาบริเวณต้นแขนส าหรับนักศกึษาพยาบาลท่ีได้ออกแบบ สามารถตรวจจับระยะความลึกและลักษณะ

การเอยีงของเข็มฉีดยาได้ มคีวามแมน่ย าสูง โดยแขนหุ่นถูกออกแบบโดยใช้แผ่นยางพารา ฟองน้ าและผ้าน าไฟฟา้ ท าให้มี

ต้นทุนต่ า สามารถฝึกฉีดยาได้ 2 แบบ คือการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อและการฉีดยาเข้าชั้นใต้ผิวหนัง รองรับการฝึกฉีดยา 

ได้ไมน่อ้ยกวา่ 5,000 คร้ัง จึงเหมาะท่ีจะน าไปใชใ้นการฝึกฉีดยาเพื่อเพิ่มทักษะปฏบัิตใิห้กับนักศกึษาพยาบาลตอ่ไป 
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อิทธิพลของมุมและจ านวนชั้นเส้นใยของท่อคาร์บอนไฟเบอร์เติมโฟมท่ีมีต่อความสามารถใน

การดูดซับพลังงานภายใต้แรงกระแทก 

The Influence of Angle and Ply Layer of Foam-Filled Carbon Fiber Tubes on the 

Energy Absorption Capacity under Impact 

นิรุต อ่อนสลุง1* วัชรายุทธ ล าดวน2 คุณานนต์ ศักดิ์ก าปัง1 และ วิศษิฐ์ จันทร์ช่ืน2 

Nirut Onsalung1*, Watcharayut Lumdoun2, Kunanon Sakkampang2 and Visit Junchuan2 

บทคัดย่อ  
เส้นใยคาร์บอนเสริมแรงพลาสติกเป็นอกีหนึ่งวัสดุท่ีมศีักยภาพสูง ซึ่งถูกใชอ้ยา่งมากมายในด้านอุตสาหกรรมเช่น 

อากาศยาน และยานยนต์ เป็นต้น เพราะมีความแข็งแรงต่อน้ าหนักสูงซึ่งมีประโยชน์ในด้านการขนส่ง งานวิจัยนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการดูดซับพลังงานของท่อคาร์บอนไฟเบอร์เติมโฟมภายใต้แรงกระแทก ชิ้นงานท่ีใช้

ในการศึกษาเป็นชิ้นงานท่ีขึ้นรูปด้วยระบบสุญญากาศ ท่ีมีการเรียงทับซ้อนและมุมไขว้ท่ีแตกต่างกัน 3 รูปแบบ คือ 

[0/90/0/90], [0/90/0/90/0/90] และ [0/90/0/90/0/90/0/90] ตามล าดับ ท้ังหมดขึ้นรูปจากเส้นใยคาร์บอนกับอีพร็อกซีเรซิ่น

และเตมิโฟมชนิดโพลียูรีเทน  ท่ีความหนาแน่น 50, 100 และ 150 kg/m3 ขนาดของท่อชิ้นงานมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40 

มิลลิเมตร และมีความยาว 100 มิลลิเมตร ในการทดลองจะทดสอบชิ้นงานโดยใช้เครื่องทดสอบการกระแทกแบบตก

กระแทกแบบอิสระด้วยความเร็วคงท่ีจุดสัมผัส 6.76 m/s นอกจากนี้ในบทความยังได้แสดงลักษณะรูปแบบการเสียหายท่ี

เกิดขึน้ในแบบตา่ง ๆ อกีด้วย 

ค าส าคัญ:   เส้นใยคาร์บอน, แรงกระแทก, โฟมโพลยีูรีเทน, 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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บทน า 
ปัจจุบันการพัฒนาวัสดุตา่งๆไดม้กีารวจิัยอย่างตอ่เนื่อง ซึ่งวัสดุประกอบเป็นอกีหนึ่งทางเลอืกท่ีสามารถน าไปใช้

งานได้หลากหลายท้ังในอุตสาหกรรมการบิน อวกาศ และรถยนต์ เนื่องจากคุณสมบัติทางกลของวัสดุประกอบมี 

ค่าอัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ าหนักสูง (High strength weight ratio) สามารถปรับความแข็งแรงตามทิศทางท่ีรับภาระได้ 

จึงท าให้วัสดุประกอบถูกน ามาประยุกต์เป็นโครงสร้างร่วมส่วนหน้าของรถยนต์ ดังแสดงในภาพท่ี 1 ในการป้องกันความ

เสยีหายของโครงสร้างห้องผู้โดยสารภายใตก้ารชน ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณท่ีสร้างอันตรายแก่ผู้โดยสารรถยนต์จาก

แรงกระแทกท่ีอาจเกิดขึ้น ในกรณีท่ีเกิดการชนพลังงานท่ีเกิดจากการชนจะท าให้โครงสร้างเกิดการยุบตัว พลังงานจะถูก

ถ่ายเทมายังห้องผู้โดยสารตามโครงสร้างท่ียุบตัวเข้ามากระแทก สร้างอันตรายต่อผู้โดยสารมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ

พลังงานท่ีเหลืออยู่ หากสามารถดูดซับพลังงานท่ีเหลือเหล่านี้ได้ก่อนท่ีจะส่งผลมายังผู้โดยสารก็จะท าให้เกิดความ

ปลอดภัยสูงขึ้นและลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุอันจะท าให้เกิดความสูญเสียชีวิตของผู้ขับขี่ ในการออกแบบทางด้าน

วิศวกรรมการชนกระแทกของโครงสร้าง (Crashworthiness structure) ตัวแปรท่ีมีความส าคัญ ได้แก่ แรงสูงสุดท่ีมีค่าน้อย

ท่ีสุดและความสามารถการดูดซับพลังงานท่ีมีค่าสูงสุดของโครงสร้างเป็นสิ่งท่ีต้องการ นอกจากนั้นผู้ออกแบบยังต้อง

พยายามเลือกใชข้นาด รูปร่าง ชนิดวัสดุ และพฤตกิรรมความเสียหายของโครงสร้างให้เป็นตามความตอ้งการตามเงื่อนไข

ของตัวแปรดังกล่าวข้างตน้ 
 

 

ภาพที่ 1 แสดงถึงช้ินสว่นและอุปกรณด์ูดซับพลังงานท่ีเสริมในโครงสร้างรถยนต์ 

จากการศกึษางานวจิัยท่ีผ่านมาพบวา่ในปัจจุบันมีการพัฒนางานวจิัยเกี่ยวกับวัสดุประกอบเสริมแรงแบบต่าง ๆ 

ภายใต้ภาระการชนกระแทก โดยมีลักษณะการเสริมแรง รูปทรง มุมไขว้ของเส้นใย อัตราการกด ท่ีน าไปสู่การเพิ่ม

ความสามารถของการดูดซับพลังงานของท่อวัสดุประกอบ เช่น การศึกษาทดลองพฤติกรรมการเสียหายของโครงสร้าง

รถยนต์ภายใต้แรงกระท าแบบคงท่ีและไม่คงท่ี โครงสร้างหน้าตัดรูปทรงนาฬิกาทราย รูปทรงกระบอก รูปทรงกรวย และ
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รูปทรงสี่เหลี่ยม [1-5] โดยขึ้นรูปจาก Fiber/vinylester โดยใช้วิธีการสังเกตุการเสียหายและใช้เครื่องขยายสเกล เพื่อหา

คุณลักษณะการดูดซับพลังงาน เปรียบเทียบระหว่างการทดลองกับทฤษฎ ี[6-9] การศกึษาคุณลักษณะการยุบตัวของท่อ

วัสดุประกอบได้พิจารณาศึกษา ผลกระทบของโครงสร้างท่ีอัตราส่วนความหนาต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง การเสริมแรงด้วย

เส้นใย และ รูปแบบการเสียหายทางกลของวัสดุประกอบ [10] การศึกษาผลของกระบวนการขึ้นรูปด้วยระบบสุญญากาศ

และไม่ใช้สุญญากาศ ในการดูดซับพลังงานของ glass/polyester พบว่าชิ้นงานรูปทรงกระบอก ขึ้นรูปด้วยสุญญากาศ  

มคี่าดูดซับพลังงานจ าเพาะสูงขึ้นสองเท่า การศกึษาอทิธิพลของการดูดซับพลังงาน ของพื้นท่ีหนา้ตัดภายใตแ้รงกระท าใน

แนวแกน ได้พิจารณาศกึษาอิทธิพลของใยแก้วเสริมแรง และพบวา่หนา้ตัดทรงกระบอกดูดซับพลังงานได้มากกวา่หน้าตัด

สี่เหลี่ยม [11] ได้ศึกษาพฤติกรรมการยุบตัวในแนวแกนและคุณลักษณะของอลูมิเนียมทรงกรวยและหุ้มด้วยเส้นใยแก้ว

ภายใตแ้รงกระแทกความเร็วต่ าด้วยการทดลองและแบบจ าลองทาง FEA ตัวแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ อลูมเินยีมทรงกรวย

มีมุมเอียงต่างกันท้ังหมด 4 แบบคือ 15, 18, 21 และ 24 องศา ความหนาเฉลี่ยคือ 0.78 ถึง 0.83 mm ส าหรับพลาสติก

เสริมเส้นใยแก้วซึ่งถูกหุ้มเข้ากับอลูมิเนียมทรงกรวยมีท้ังหมด 3 แบบคือ เส้นใยแก้วแบบหลายทิศทาง เส้นใยแก้วแบบ 

ทอเป็นผืน และเส้นใยแก้วแบบทิศทางเดียว ในส่วนปริมาตรของเส้นใยคือ 50 ถึง 60 % ด้านการทดสอบได้ด าเนินโดยแรง

กระแทกในแนวแกน ช่วงความเร็วท่ีทดสอบคือ 4.4 ถึง 6.3 m/s และมวลคือ 30 ถึง 83 kg ตามล าดับ พบว่าอลูมิเนียม

ทรงกรวยถูกหุ้มด้วยเส้นใยแก้วมีพลังงานดูดซับจ าเพาะสูงกวา่อลูมิเนียมทรงกรวยถึง 14.9% 

ดังนัน้ผู้วิจัยจึงมแีนวคิดในการศกึษาความสามารถในการดูดซับพลังงานจากการชนกระแทกของท่อคาร์บอนไฟ

เบอร์ท่ีเติมโฟมโพลียูรีเทนด้วยความหนาแน่นแตกต่างกันภายใต้แรงกระแทกในแนวแกน อันเป็นการพัฒนาสร้างองค์

ความรู้เกี่ยวกับความแข็งแรงของวัสดุประกอบภายใตแ้รงกระแทก ท าให้ทราบถึงอทิธิพลตัวแปรตา่ง ๆ คือ ผลของมุมเส้น

ใยคาร์บอน ท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงของพลังงานดูดซับ ซึ่งผลท่ีได้จากการวิเคราะห์จะได้น าไปสู่การผลิตวัสดุท่ีสามารถ

ดูดซับพลังงานท่ีสูงขึน้ การผลิตชิ้นส่วนยานยนตแ์ละจะเป็นประโยนชต์่อไปในอุตสาหกรรมยานยนตข์องประเทศ 
 

การเตรยีมการทดลอง 

1. การขึ้นรูปชิ้นงาน 

ชิ้นงานท่ีใชใ้นการทดลองถูกขึ้นรูปด้วยเส้นใยคาร์บอนชนิดทิศทางเดียวทอเป็นผืน (Unidirectional fabric) และ

อีพร็อกซี่เรซิ่น ซึ่งมีคุณสมบัติรับแรงในทางกลได้ดี ทนความร้อน และเป็นฉนวนทางไฟฟ้า ในด้านการขึ้นรูปชิ้นงาน 

ถูกขึ้นรูปด้วยระบบสุญญากาศ (Vacuum infusion) ซึ่งชิ้นงานมีการเรียงทับซ้อนของเส้นใยท้ังหมด 12 กรณี ดังตาราง

ท่ี 1 เร่ิมต้นจากแม่แบบมีลักษณะแท่งโฟมโฟลียูรีเทนความหนาแน่นเท่ากับ 150 kg/m3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 mm 

ความยาว 500 mm จากนั้นน าพลาสติกสุญญากาศพันรอบแท่งโฟมโฟลียูรีเทนจ านวนสองรอบและติดเทปใสเพื่อให้

พลาสตกิสุญญากาศแน่น จากภาพท่ี 2(a) พันเส้นใยคาร์บอนตามองศาหรือมุมเรียงทับซ้อนตามท่ีก าหนดไว้ จากภาพ

ท่ี 2(b-c) พันฟิล์มลอกแบบ ผ้าซับเรซิ่นตาข่ายน าเรซิ่น ห่อด้วยถุงสุญญากาศ จากนั้นดูดอากาศออกจากชิ้นงานดว้ย

ป๊ัมสุญญากาศ ภาพท่ี 2 (d) ท่ีความดัน 0.2 bar และปล่อยเรซิ่นเข้าเพื่อให้แทรกซึมแต่ละชั้นของเส้นใย 

และปล่อยให้ชิน้งานบ่มตัวระยะเวลา 24 ชั่วโมง แลว้แกะแบบดังภาพท่ี 2(e) และตัดช้ินงานตามขนาดตอ้งการ ท าการ

ทดลองท้ังหมด 3 ซ้ า ในทุกกรณีแล้วน าผลการทดสอบมาเฉลี่ยส าหรับการวเิคราะห์ผลตอ่ไป 
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการขึ้นรูปท่อคารบ์อน: A วางแมแ่บบบนเส้นใยคาร์บอน B พันเส้นใยคาร์บอนกับแม่แบบ  

C พันฟิมล์ลอกแบบและตาข่ายกับแมแ่บบ D ชุดอุปกรณก์ารขึน้รูปชิ้นงาน และ E ถอดแมแ่บบ 

 

     
  (a)              (b)     (c) 
 

ภาพที่ 3 โฟมโพลยีูรีเทน: (a) โฟมขาว (b) โฟมด า และ (c) โฟมโพลียูรีเทนขึ้นรูปเสร็จ 
 

การขึ้นรูปโฟมโพลียูรีเทน โฟมโพลียูรีเทนท่ีใช้ในการศึกษานี้คือ โฟมชนิดแข็ง (Rigid Polyurethane Foam)  

มีคุณสมบัติเด่น เป็นฉนวนท่ีติดไฟแต่ไม่ลามไฟ มีน้ าหนักเบาและแข็งแรง มีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิ

ระหว่าง -70 ถึง 100 องศาเซลเซียส มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี โฟมชนิดนี้เกิดจากการผสมกันของของเหลว  

2 ชนิด คือ ชนิดท่ี 1 มีสีเหลืองคล้ายโพลีเอสเทอร์เรซิ่น เรียกว่า โฟมขาวหรือ โพลิออล (Polyol) ชนิดท่ี 2 มีสีน้ าตาลไหม้

เกือบด า ซึ่งเรียกวา่โฟมด าหรือไดไอโซยาเนต (Diisocyanate) ดังแสดงในรูปท่ี 3 ในการให้ก าเนดิโฟมจะน าเอาของเหลวท้ัง 

2 ชนิดมาผสมกันในอัตราส่วน 1:1 โดยปริมาตร แล้วกวนให้เข้ากันจึงจะเกิดการขยายตัว อัตราส่วนการขยายตัวในท่ีโล่ง

เท่ากับ 1:27 เท่า การเตมิโฟมสามารถท าได้โดย น าท่อพลาสตกิ PVC 5 ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางภายใน 40 mm ความยาว 

500 mm และฝาอุดท่อ เร่ิมต้นจากผสมผสมโฟมขาวและด าอย่างละ 1:1 ในแก้วพลาสติกกวนให้เข้ากันระยะเวลา  

30 วนิาที จากนัน้เทลงในท่อ PVC 5 และปิดฝา ปล่อยให้โฟมแข็งตัวอยา่งสมบูรณ์ระยะเวลา 3 ชั่วโมง จึงท าการถอดแบบ

แล้วตัดขนาดโฟมตามท่ีต้องการ จากรูปท่ี 4 แสดงถึงชิ้นงานท่อคาร์บอนเตมิโฟมท่ีใชใ้นการทดลอง 
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ตารางที่ 1 ขนาดและการเรียงทับซ้อนของเส้นใยช้ินงานท่อคารบ์อนเปล่าและท่อคารบ์อนเตมิโฟม 

No. Specimens 
Ply angle 

(degrees) 

Density of Foam 

kg/m3) 

D, mean  

(mm) 

t, mean 

(mm) 

l, mean 

(mm) 

1 C-Empty[0/90]2 [0/90/0/90] - 44.84 1.72 100.61 

2 C-Empty[0/90]3 [0/90/0/90/0/90] - 44.48 2.50 99.82 

3 C-Empty[0/90]4 [0/90/0/90/0/90/0/90] - 46.86 3.01 101.04 

4 C-F50-[0/90]2 [0/90/0/90] 50 44.90 1.89 101.42 

5 C-F100-[0/90]2 [0/90/0/90] 100 44.78 1.67 101.00 

6 C-F150-[0/90]2 [0/90/0/90] 150 44.82 1.66 101.69 

7 C-F50-[0/90]3 [0/90/0/90/0/90] 50 44.90 2.59 99.77 

8 C-F100-[0/90]3 [0/90/0/90/0/90] 100 48.43 2.69 100.01 

9 C-F50-[0/90]3 [0/90/0/90/0/90] 150 45.27 2.60 100.17 

10 C-F50-[0/90]4 [0/90/0/90/0/90/0/90] 50 47.12 3.18 100.12 

11 C-F100-[0/90]4 [0/90/0/90/0/90/0/90] 100 45.64 3.08 99.10 

12 C-F150-[0/90]4 [0/90/0/90/0/90/0/90] 150 45.61 3.09 100.57 

 

    
 

ภาพที่ 4 ตัวอยา่งชิ้นงานท่อคาร์บอนเตมิโฟมโพลยีูรีเทน 
 

2. ตัวแปรที่พิจารณา 

ในการศึกษาทางด้านการเสียหายของโครงสร้างภายใต้การชน (Crashworthiness) มักจะศึกษากราฟภาระ

และระยะยุบตัวของโครงสร้างดังตัวอย่างกราฟในรูปท่ี 5 โดยมีตัวแปรท่ีส าคัญหลายตัว เช่น ภาระเฉลี่ย (Mean 

crushing load, Pmean) หมายถงึ ภาระเฉลี่ยตลอดการเสียรูปของโครงสร้างภายใตก้ารกระแทกจนสิ้นสุดการยุบตัว   ค่า

พลังงานดูดซับ (Energy absorption, Ea)  หมายถึง  พลังงานท่ีโครงสร้างสามารถดูดซับได้ตลอดช่วงเวลา 

การกระแทกหรือการยุบตัว โดยการหาค่าพลังงานดูดซับนัน้สามารถหาได้จากพื้นท่ีใต้กราฟของภาระและระยะยุบตัว

ของโครงสร้าง เม่ือเกิดการชนซึ่งสามารถเขยีนความสัมพันธ์ได้ดังสมการท่ี (1) 
 

                                                        a
mean

E P ds           (1) 
 

โดยท่ี Ea คือค่าพลังงานดูดซับ P คือค่าภาระ S คือค่าระยะการยุบตัว  
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ภาพที่ 5 กราฟแสดงภาระและระยะยุบตัวของโครงสร้างพร้อมกับแสดงตัวแปรตา่ง ๆ ท่ีนิยมใช้ในการศึกษา 

 

3. เครื่องมอืในการทดลอง 

การทดสอบส่วนนี้ได้ด าเนินการโดยใช้เคร่ือง Vertical Impact Testing Machine ซึ่งเป็นเคร่ืองทดสอบท่ีใช้

ภาระกระแทกของค้อนจากเคร่ืองทดสอบ ความสูงของเคร่ืองทดสอบคือ 3 เมตร น้ าหนักของมวลท่ีใส่ลงในค้อน

สามารถใส่ได้ ระหว่าง 20 - 60 kg 

 
 

ภาพที่ 6 เครื่อง Vertical Impact Testing Machine 

 

ในสว่นด้านการประมวลผลจะมี โหลดเซลที่มคีวามละเอยีดในการบันทึกข้อมูล สูงสุดท่ี 10,000 ค่าตอ่วินาที 

ชนิด Small-sized Compression Load Cell Rated Capacity: 200 kN ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 98 mm ความสูง 55 mm 

เมื่อทดสอบโหลดเซลจะแปลงค่าของแรงไปเป็นสัญญาณไฟฟ้าน าผลท่ีได้ ไปยัง Data logger เพื่อท าการบันทึกข้อมูล 

จากนั้นผลท่ีได้จะเขา้สู่เครื่องคอมพวิเตอร์ เพื่อแปลงค่า โดยผลท่ีได้จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง ภาระกระแทก (Load) 

และเวลา (Time) ภาพท่ี 6 แสดงลักษณะของเคร่ืองทดสอบภาระกระแทกโดยในการทดสอบภายใต้ภาระกระแทก  

ใช้ความเร็วในกระแทกคือ 6.76 m/s และน้ าหนักของหัวค้อนคือ 30 kg ความสูงของหัวค้อนท่ีตกลงมากระแทกกับ

ชิ้นงานคือ 2.43 m ท าการบันทึกภาพด้วยกลอ้งความเร็วสูงและบันทึกแรงเพื่อน าไปวเิคราะห์ผลตอ่ไป 
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ผลการทดลอง 

1. ลักษณะการเสียหายของชิ้นงาน 

 จากการศกึษาความสามารถในการดูดซับพลังงานของท่อคาร์บอนไฟเบอร์ทรงกระบอกท่ีเติมโฟมภายใต้แรง

กระแทกในแนวแกน พบวา่มีลักษณะการเสียหายแบบแตกแยกและบานออก 

   

(a)     (b)       (c) 

ภาพที่ 7 ลักษณะการเสียหายสุดท้ายของชิน้งาน (a) C-Empty[0/90]2 (b) C-Empty [0/90]3  

และ (c) C-Empty [0/90]4 

 จากภาพท่ี 7(a) ลักษณะการเสียหายสุดท้ายของชิ้นงาน C-Empty[0/90]2 พบว่ามีลักษณะการเสียหายแบบ

แตกแยกและบานออกจากกัน ซึ่งเกิดจากอทิธิพลของเส้นใย ชัน้ท่ี 1 และ 3 คือมุม 0 องศา ท าหน้าท่ีรับแรงในแนวแกน

หรือแนวตั้ง ส่งผลให้เส้นใยแตกและบานออกจากกัน ส าหรับชั้นท่ี 2 และ 4 คือ 90 องศา ท าหน้าท่ีรัดประคองชั้นท่ี 1 

และ 3 ส่งผลให้เกิดการแยกชั้นออกจากกัน จากภาพท่ี 7(b) ลักษณะการเสียหายสุดท้ายของชิ้นงาน C-Empty[0/90]3 

พบวา่มีลักษณะการเสียหายแบบแตกแยกและบานออกจากกัน แบ่งเป็น 2 ส่วนคอื ยุบเข้าดา้นในท่อและบานออกด้าน

นอกของท่อ ซึ่งเกิดจากอทิธิพลของเส้นใยชัน้ท่ี 1, 3 และ 5 คือมุม 0 องศา ท่ีท าหน้าท่ีรับแรงในแนวแกน ส่งผลให้เส้น

ใยโก่งตัวแยกชั้นออกจากกัน ในส่วนของเส้นใยชั้นท่ี 2 , 4 และ 6 คือมุม 90 องศา ท าหน้าท่ีรัดประคองมุม 0 องศา 

ส่งผลท าให้เกิดการแยกชั้นระหว่าง ชั้นท่ี 1, 3 และ 5 จากภาพท่ี 7(c) ลักษณะการเสียหายสุดท้ายของชิ้นงาน  

C-Empty[0/90]4 พบว่าชิ้นงานเกิดการแยกชั้นออกจากกัน 2 ส่วนคือ ยุบตัวเข้าด้านในของท่อและแตกขยายออกดา้น

นอกของท่อ ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของเส้นใย ท่ีมีมุม 0 องศา ท าหน้าท่ีรับแรงในแนวแกนเกิดการโก่งตัว ส าหรับเส้นใยท่ี

มมีุม 90 องศา ท าหน้าท่ีรัดประคองเส้นใยท่ีมีมุม 0 องศา รับแรงในแนวแกนได้มากที่สุด 
 

   

(a)   (b)   (c) 

ภาพที่ 8 ลักษณะการเสียหายสดุท้ายของชิน้งาน (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 ลักษณะการเสียหายสดุท้ายของชิน้งาน (a) C-F50-[0/90]3 (b) C-F100-[0/90]3 และ (c) C-F150-[0/90]3 
 

   

            (a)      (b)            (c) 

ภาพที่ 10 ลักษณะการเสียหายสุดท้ายของชิน้งาน (a) C-F50-[0/90]4 (b) C-F100-[0/90]4 และ (c) C-F150-[0/90]4 

 

ในกรณกีารเสียหายรูปท่ี 8 ลักษณะการเสียหายสุดท้ายของชิน้งาน (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 ในสว่นของรูปท่ี 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

ระยะยุบตัวน้อยลงเมื่อความหนาแน่นของโฟมเพิ่มขึ้น จากรูปท่ี 10 ลักษณะการเสียหายสุดท้ายของชิ้นงาน (a)  

C-F50-[0/90]4, (b) C-F100-[0/90]4 และ (c) C-F150-[0/90]4 พบว่าลักษณะการเสียหายคล้ายกันกับชิ้นงาน (a)  

C-Empty[0/90]4 ซึ่งมีระยะยุบตัวน้อยลงเมื่อความหนาแน่นของโฟมเพิ่มขึ้น 
 

2. การตอบสนองของชิ้นงาน 

 โครงสร้างเมื่อถูกแรงกระท าเป็นระยะเวลาหนึ่ง โครงสร้างจะตอบสนองด้วยการเสียรูปโดยยุบตัวในรูปแบบใด

รูปแบบหนึ่งออกมา นอกจากนี้ในระหว่างการเสียรูปของโครงสร้าง โครงสร้างจะดูดซับแรงกระท าและปลดปล่อยแรง

ปฏิกิริยาออกมาตลอดเวลา โดยแรงปฏิกิริยาที่ปล่อยออกมานั้นสามารถเขียนเป็นกราฟความสัมพันธ์กับระยะยุบตัวได้ 

เรียกวา่กราฟของภาระและระยะยุบตัวหรือกราฟของแรงปฏกิิริยาและระยะยุบตัว ซึ่งนับเป็นการตอบสนองของโครงสร้าง

อีกรูปแบบหนึ่ง จากภาพท่ี 11 เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหวา่งแรงปฏกิิริยากับเวลาของชิ้นงานภายใต้ภาระกระแทกใน

แนวแกน ส าหรับการทดลองด้วยความเร็วสูงนั้นไม่สามารถวัดค่าการยุบตัวของโครงสร้างในระหว่างการเสียหายได้

เนื่องจากการยุบตัวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงมักนิยมเขียนกราฟของค่าภาระและเวลาจากภาพท่ี 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 ของช้ินงานท่อเปล่าและเตมิโฟมท่ีพันเส้นใยคาร์บอนตา่งกัน:  

(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 

 

  



 
 

Proceedings  
850 

3. ค่าภาระเฉลี่ยและภาระสูงสุด 

จากภาพท่ี 13 (a) แสดงคา่ภาระเฉลี่ยและภาระสูงสุดของชิ้นงานท่ีวางมุม [0/90]2 ของท่อเปล่าและเตมิโฟมท่ี

ความหนาแน่น 50, 100 และ 150 kg/m3 เมื่อพิจารณาค่าภาระเฉลี่ยพบว่าท่อเปล่าและท่อท่ีเติมโฟมมีค่าท่ีใกล้เคียง

กันเฉลี่ยประมาณ 11.95 kN ในส่วนของค่าภาระสูงสุดพบว่าท่อเปล่ามีค่าเท่ากับ 17.47 kN ท่อท่ีเติมโฟมมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 21.09 kN ซึ่งมีคา่ห่างกันประมาณ 17% 

จากภาพท่ี 13 (b) แสดงคา่ภาระเฉลี่ยและภาระสูงสุดของชิ้นงานท่ีวางมุม [0/90]3 ของท่อเปล่าและเตมิโฟมท่ี

ความหนาแน่น 50, 100 และ 150 kg/m3 เมื่อพิจารณาค่าภาระเฉลี่ยพบว่าท่อเปล่ามีค่าเท่ากับ 12.74 kN ท่อท่ีเติม

โฟมความหนาแน่น 50, 100 และ 150 kg/m3 คือ 15.30, 16.00 และ 17.66 kN ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 16.74, 20.37 และ 

27.84% ตามล าดับ กรณีภาระสูงสุดพบว่าท่อเปล่ามีค่าเท่ากับ 20.61 kN ท่อท่ีเติมโฟมความหนาแน่น 50, 100 และ 

150 kg/m3 คือ 28.48, 29.92 และ 30.98 kN ตามล าดับ เพ่ิมขึน้ 27.65, 31.11 และ 33.49 % ตามล าดับ 

จากภาพท่ี 13 (c) แสดงค่าภาระเฉลี่ยและภาระสูงสุดของชิ้นงานท่ีวางมุม [0/90]4 ของท่อเปล่าและท่อเติม

โฟมท่ีความหนาแน่น 50, 100 และ 150 kg/m3 เมื่อพิจารณาค่าภาระเฉลี่ยพบว่าท่อเปล่ามีค่าเท่ากับ 18.31 kN ส่วน

ท่อท่ีเติมโฟมความหนาแน่น 50, 100 และ 150 kg/m3 คือ 20.79, 26.64 และ 20.66 kN ตามล าดับ ซึ่งมีค่าเพิ่มขึ้น 

11.95, 31.27 และ 11.38 % ตามล าดับ ในด้านของค่าภาระสูงสุดพบว่าท่อเปล่าและท่อเติมโฟมท่ีความหนาแน่น 50, 

100 และ 150 kg/m3 มคี่าภาระสูงสุดตา่งกันเท่ากับ 1.99, 27.38 และ 26.81% ตามล าดับ 
 

     
(a)       (b) 

 
(c) 

ภาพที่ 13 ภาระสูงสุดและภาระเฉลี่ยของช้ินงานภายใต้แรงกระแทกในแนวแกน: (a) ชิ้นงานท่ีพันเส้นใย 2 ชัน้  

(b) ชิ้นงานท่ีพันเส้นใย 3 ชัน้ และ (c) ชิ้นงานท่ีพันเส้นใย 4 ชัน้ 
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4. ความสามารถในการดูดซับพลังงาน 

 ความสามารถในการดูดซับพลังงานสามารถค านวนได้จาก ภาระเฉลี่ยคูณกับระยะยุบตัวของชิ้นงาน  

จากภาพท่ี 14(a) แสดงถึงความสามารถในการดูดซับพลังงานของชิ้นงานท่อเปล่าและท่อท่ีเติมโฟมท่ีความหนาแน่น  

50, 100 และ 150 kg/m3 พบว่าท่อเปล่ามีค่าเท่ากับ 0.501 kN.m ส่วนท่อท่ีเติมโฟมความหนาแน่น 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 % ตามล าดบั จากรูปท่ี 14(b) ท่อเปล่าและท่อท่ีเตมิโฟมท่ีความหนาแน่น 

50, 100 และ 150 kg/m3 พบว่าท่อเปล่ามีค่าเท่ากับ 0.418 kN.m ส่วนท่อท่ีเติมโฟมความหนาแน่น 50, 100 และ 150 

kg/m3 มีค่าคือ 0.339, 0.319 และ 0.351 kN.m พบว่าเม่ือเปรียบเทียบกับท่อเปล่ามีค่าพลังงานดูดซับลดลงคือ 23.10, 

30.97 และ 19.16 % จากภาพท่ี 14(c) ท่อเปล่าและท่อท่ีเติมโฟมท่ีความหนาแน่น 50, 100 และ 150 kg/m3 พบวา่ท่อเปล่า

มีค่าเท่ากับ 0.378 kN.m ส่วนท่อท่ีเติมโฟมความหนาแน่น 50, 100 และ 150 kg/m3 มีค่าคือ 0.399 , 0.214  

และ 0.117 kN.m พจิารณาเปรียบเทียบกับท่อเปล่าพบว่าพลังงานดูดซับ กรณี 50 kg/m3 เพิ่มขึน้ 5.44 % ในส่วนของ 100 

และ 150 kg/m3 พบว่าลดลงคือ 76.26 และ 223.43 % เนื่องจากความหนาแนน่ของโฟมสูงขึ้นส่งผลให้ชิ้นงานมรัีบแรงได้

สูงขึน้และระยะยุบตัวลดลง 

   
(a)      (b) 

 
(c) 

ภาพที่ 14 ความสามารถในการดูดซับพลังงานของชิน้งานท่ีพันชัน้เส้นใยคาร์บอนตา่งกัน: (a) ชิ้นงานท่ีพันเส้นใย 2 ชัน้ 

(b )ชิ้นงานท่ีพันเส้นใย 3 ชัน้ และ (c) ชิ้นงานท่ีพันเส้นใย 4 ชัน้ 
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สรุปผลการทดลอง 
จากการศึกษาความสามารถในการดูดซับพลังงานของท่อคาร์บอนเติมโฟมโพลียูรีเทนท่ีมีความหนาแน่น

แตกต่างกันภายใต้แรงกระแทกในแนวแกน โดยพิจารณาถึงอิทธิพลของการวางมุมเส้นใยและจ านวนชั้นของเส้นใย

คารบ์อนสามารถสรุปได้ดังนี้ 

การเสียหายสุดท้ายของชิ้นงาน 

การเสียหายสุดท้ายของชิ้นงาน พบว่ามีลักษณะการเเสียหายแบบแตกแยกและบานออกจากกัน แบ่งเป็น  

2 ส่วนคือ ยุบเข้าด้านในท่อและบานออกด้านนอกของท่อ ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของเส้นใยชั้นท่ี 1, 3 และ 5 คือมุม  

0 องศา ท่ีท าหหนา้ที่รับแรงในแนวแกน ส่งผลให้เส้นใยโก่งตัวแยกชัน้ออกจากกัน ในสว่นของของเส้นใยช้ันท่ี 2, 4 และ 

6 คือมุม 90 องศา ท าหน้าท่ีรัดประคองมุม 0 องศา ส่งผลท าให้เกิดการแยกชัน้ระหว่าง ชัน้ท่ี 1, 3 และ 5  

ค่าภาระเฉลี่ยและภาระสูงสุด 

ค่าภาระเฉลี่ยและภาระสูงสุดของชิ้นงานท่ีวางมุม [0/90]2 ค่าภาระเฉลี่ยพบว่าท่อเปล่าและท่อท่ีเติมโฟมมีค่าที่

ใกล้เคียงกันเฉลี่ยประมาณ 11.95 kN ในส่วนของค่าภาระสูงสุดพบว่าท่อเปล่ามีค่าเท่ากับ 17.47 kN ท่อท่ีเติมโฟมมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.09 kN ซึ่งมคี่าห่างกันประมาณ 17% ในกรณีค่าภาระเฉลี่ยและภาระสูงสุดของชิ้นงานท่ีวางมุม [0/90]3 

เพิ่มขึน้ 16.74, 20.37 และ 27.84% ตามล าดับ กรณีภาระสูงสุด เพิ่มขึน้ 27.65, 31.11 และ 33.49 % ตามล าดับ ในกรณี

ค่าภาระเฉลี่ยและภาระสูงสุดของชิ้นงานท่ีวางมุม [0/90]4 ซึ่งมีค่าเพิ่มขึ้น 11.95, 31.27 และ 11.38% ตามล าดับ ในด้าน

ของค่าภาระสูงสุดพบวา่มคี่าภาระสูงสุดตา่งกันเท่ากับ 1.99, 27.38 และ 26.81% ตามล าดับ 

ความสามารถในการดูดซับพลังงาน 

ชิ้นงานที่วางมุม [0/90]2 ท่อเปล่าและท่อท่ีเติมโฟมท่ีความหนาแน่น 50, 100 และ 150 kg/m3 พบว่า  

เมื่อเปรียบเทียบกับท่อเปล่าลดลงคือ 12.38 , 17.55 และ 53.47% ตามล าดับ ในกรณีชิ้นงานที่วางมุม [0/90]3  

ท่อเปล่าและท่อท่ีเติมโฟมท่ีความหนาแน่น 50, 100 และ 150 kg/m3  พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับท่อเปล่ามคี่าพลังงาน

ดูดซับลดลงคือ 23.10, 30.97 และ 19.16% ในกรณีชิ้นงานที่วางมุม [0/90]4 ท่อเปล่าและท่อท่ีเติมโฟมท่ีความ

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% เนื่องจากความหนาแน่นของโฟมสูงขึน้สง่ผล

ให้ช้ินงานมีรับแรงได้สูงขึน้และระยะยุบตัวลดลง 
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กรณีศกึษาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 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 

 งานศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบและศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อ

ประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัด

ปทุมธานี เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรในการ

ควบคุมงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 45 คน โดยเลือกจากกลุ่มประชากรท้ังหมด และด าเนินการสนทนา

กลุ่ม 

 จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศชาย การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอายุ 31 - 40 ปี 

ประสบการณ์ในการท างาน 1 - 5 ปี ต าแหน่งส่วนใหญ่ผู้รับเหมางานโครงการ และมีประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี 

สรุปผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง ฯ ด้านบุคลากร (Man) และด้านวิธี

บริหารจัดการงานก่อสร้าง (Management) เป็นปัจจัยท่ีมีต่อผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง ฯ อยู่

ในระดับมาก ด้านการเงิน (Money) ด้านเครื่องจักร (Machine) และด้านวัสดุ อุปกรณก์่อสร้าง (Material) เป็นปัจจัยท่ีมี

ต่อผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง ฯ อยู่ในระดับปานกลางแนวทางแก้ไขปัญหาการขาด

ประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง ฯ นัน้ ด้าน Planning (P)การวางแผน ด้าน Do (D) ปฏบัิตงิาน ด้าน Checking (C) 

ตรวจสอบ ด้าน Action (A) การปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ีเป็นปัญหา ท้ังหมดนั้นความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อีกท้ังผลจาก

การจัดสนทนากลุ่ม พบว่าด้านบุคลากรมีผลอย่างยิ่งส าหรับการควบคุมงานและถ้าผู้ควบคุมงานขาดการเอาใจใส่ใน

การดูแลงาน ท าให้สูญเสียเวลา และต้นทุน ในการแก้ไขงาน และท่ีส าคัญผู้ควบคุมงานตอ้งมีทักษะและประสบการณ์

ในการควบคุมงาน 
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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 

m ale c ontractors, aged between 3 1 and  40, w h o h ad earned a B ac h elor’s degree and  h ad 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 
 

บทน า 
 ประเทศไทยจัดว่าเป็นประเทศท่ีก าลังพัฒนา ซึ่งได้มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี ไว้เพื่อพัฒนา

ประเทศให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ดังนั้นรัฐบาลได้ก าหนด ให้มีสาธารณูปโภคซึ่งเป็นสิทธิท่ีประชาชนทุกคนต้องได้รับ 

และตอ้งสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 ส าหรับสาธารณูปโภคได้แบ่งประเภท ดังนี้ ด้านระบบไฟฟ้า 

ได้แก่ งานบริการด้านวิศวกรรม สร้างโครงข่ายวางระบบไฟฟ้าให้ประชาชนได้ใช้ถึงบ้าน ด้านระบบน้ าประปา ได้แก่งาน

บริการด้านน้ าเพื่อได้ใช้อย่างท่ัวทุกพื้นท่ี ด้านโทรคมนาคม ได้แก่ การสร้างโครงข่ายด้านสื่อสารเพื่อความสะดวก

ติดต่อสื่อสารต่อกัน ด้านถนน ได้แก่งานด้านคมนาคมเพื่อความสะดวกในการไปมาหาสู่กันและการขนส่งสินค้า และ  

ด้านรถไฟ ซึ่งเป็นงานบริการด้านคมนาคมขนส่งอกีด้านหนึ่ง (Peera, 2553) 

 จากลงทุนภาครัฐฯ โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมตามแผนปฏิบัติการ  

ด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559 (Action Plan) จ านวน 20 โครงการ วงเงิน 1,410,763.35 ล้านบาท 

รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษและการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ ในตลาด

ต่างจังหวัดโดยเฉพาะท่ีเป็นประตูการค้าชายแดนเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองชายแดน (สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย, 2560) จะเห็นได้ว่าภาครัฐเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาประเทศ และเศรษฐกิจ ดังนั้นองค์การบริหาร

ส่วนต าบล ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐมีอ านาจหน้าท่ีในการพัฒนาต าบลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยต้องจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก การผังเมือง การขนส่ง 

และการวิศวกรรมจราจร (พนัชกร จารย์โพธ์ และคณะ, 2555) ซึ่งทางบก (ถนน) นับเป็นประเภทการสัญจรหลักใน

การคมนาคมปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องควบคุมดูแล การวางแผน ด าเนินการก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน

และภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เนื่องด้วยกระบวนการก่อสร้างถนนคอนกรีต มรีายละเอยีด ขั้นตอน และวัสดุอุปกรณ์

ตอ้งมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานการด าเนินการตดิตอ่ผู้รับจ้างต้องมกีารประสานตดิตาม 
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 ผู้ศึกษาเล็งเห็นว่าสาธารณูปโภค ด้านถนน ถือเป็นหัวใจหลักอีกส่วนหนึ่งท่ีมีผลต่อการพัฒนาประเทศ และ

อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี ได้ให้ความส าคัญกับ

การด าเนนิงานสว่นการก่อสร้าง ควบคุม แตเ่นื่องจากปัจจุบัน พบวา่ ผู้รับจ้างจะท างานไมทั่นตามสัญญาที่ก าหนด ท า

ให้ค่าปรับ อีกท้ังผู้รับจ้างไม่ด าเนินการก่อสร้างตามแบบท่ีก าหนด ขาดคุณภาพในการผลิต เช่น ผิวคอนกรีตไม่เรียบ

เสมอกัน ขาดเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการด าเนินการ ซึ่งท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี 

ได้รับผลกระทบอย่างมาก จากการร้องเรียนของประชาชน การสูญเสียเวลาในการแก้ไข ติดตามประสานงาน ดังนั้น 

หากมีการศึกษาถึง ปัจจัยท่ีมีผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีศึกษา

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธาน ีจะสามารถทราบถึงปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจรงิ พร้อมท้ัง

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อสร้างฯ เพื่อให้ประชาชนได้รับสาธารณูปโภคท่ีดี และเกิดความพึงพอใจในการใช้

บริการ และสามารถน าไปก าหนด นโยบายเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา อีกท้ังน าไปปรับใช้ในโครงการ 

การก่อสร้างสาธารณูปโภคอื่น ๆ ได้ 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการและเพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดประสิทธิภาพ

การควบคุมงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
 

ตัวแปรตน้      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลท่ัวไปผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

2. วุฒิการศึกษา 

3. อายุ 

4. ต าแหน่ง 

5. ประสบการณ์การท างาน 

 ปัจจัยในการบรหิาร ทฤษฎ ี5M  

(Pirawadee Chuprawat, 2555) 

1. Man  

2 Money  

3. Machine 

4. Material  

5. Management 

ประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสรา้ง ถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็ก กรณีศึกษาองค์การบรหิาร

สว่นต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี ของกรม

ทางหลวงชนบท ตามมาตรฐานผิวจราจร

คอนกรตีเสรมิเหล็ก และ มาตรฐานการควบคุม

คุณภาพวัสดุ 

แนวทางแก้ปัญหาด้านประสทิธิภาพโดยทฤษฎี 

PDCA (สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น, 

2552) 

- Plan = วางแผน 

- Do = ปฏบัิติตามแผน 

- Check = ตรวจสอบ 

- Action = ปรับปรุงแก้ไข 
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วิธีการวจิัย 
 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณศีกึษา

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี ผู้ศึกษาใช้ระเบียบวิจัยแบบบรรยาย  (Descriptive Research)  

มขีั้นตอนการศึกษาดังนี้ 

 1.  ก าหนดปัญหาที่จะด าเนนิการศึกษาค้นควา้ 

 2.  ศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและศึกษาจากเอกสารวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับความล่าช้าของ

งานก่อสร้างทีเคยมผีู้ศึกษามาแล้วมาประยุกตเ์ข้ากับงานค้นควา้อิสระ 

 3.  การศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของกรม

ทางหลวงชนบทงานเอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 4.  การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

 5.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 6.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 7.  สรุปผลการศึกษาค้นควา้จากการวิเคราะห์ขอ้มูลและเสนอแนะ 

 ผู้ศึกษาได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบบรรยาย (Descriptive Research)  ซึ่งก าหนดประชากร (population) 

จ านวนรวม 45 คน จากจ านวนประชากรท้ังหมด ประกอบด้วยบุคลากรในการควบคุมงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก กรณีศึกษาองค์การบริหาร เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษานี้ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับ

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีศึกษาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี มรีายละเอยีดดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ วุฒกิารศึกษา อายุ ต าแหนง่ และประสบการณ์

การท างาน 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง  

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี แบ่งเป็น 5 ระดับ

ผลกระทบ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และนอ้ยท่ีสุด 

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาด้านประสิทธิภาพ การควบคุมงาน

ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทฤษฎี PDCA กรณศีกึษาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี 

รูปแบบข้อค าถามแบบปิด (Close Ended Question) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method )โดยแบ่ง

ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ซึ่งผู้ศึกษาด าเนินเก็บรวบรวมข้อมูล โดย ขอหนังสือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อขออนุญาต องค์การบริหารส่วนต าบล

คลองสาม จังหวัดปทุมธาน ีเพื่อท าการแจกแบบสอบถามจากนั้นจัดสง่แบบสอบถามพร้อมค าชี้แจงดว้ยตนเอง โดยขอ

ความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี  และผู้ รับเหมาก่อสร้าง  โดยได้รับ

แบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 45 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100% 

 ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูป SPSS เพื่อวิเคราะห์ท่ัวไปของผู้ตอบ

แบบสอบถามโดยใชส้ถิต ิค่าร้อยละ (Percentage) และ ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการบริหาร ทฤษฎ ี5M ท่ี

มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและแนวทางแก้ปัญหาด้านประสิทธิภาพ การควบคุมงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม
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เหล็ก กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( x̄ ) และค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D) 

 ส าหรับแบบสอบถามตอนท่ี 4 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่น ๆ ผู้ศึกษาท าการสรุปเนื้อหาส าคัญและ

น าเสนอเป็นเชงิบรรยาย พร้อมท้ังใชก้ระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อศึกษาค้นควา้หาแนวทางแก้ไขปัญหา

การขาดประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง

สาม จังหวัดปทุมธานี เพื่อรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในประเด็นปัญหาท่ีเฉพาะเจาะจงมี

ผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผู้คอยจุดประเด็นในการสนทนา เพื่อชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความ

คิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอย่างกว้างขวางละเอียดลึกซึ้ง โดยมีผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จ านวน 5 คน 

ซึ่งเลอืกมาจากกลุ่มประชากร 
 

ผลการศึกษา 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีการศึกษาปริญญาตรี อายุส่วนใหญ่มี

อายุ 31 - 40 ปี ต าแหนง่ผู้รับเหมางานโครงการ มปีระสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ป ี

 ส่วนท่ี 2 ระดับความคดิเห็นต่อปัจจัยท่ีมีต่อผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี พบวา่ 

ปัจจัยที่มผีลกระทบต่อประสทิธิภาพ 

 

ระดับผลกระทบ 

Mean S.D. ระดับ 

ด้านบุคลากร (Man)    

การสร้างผิดแบบเนื่องจากความไม่เข้าใจในแบบก่อสร้างของ

ชา่ง 

4.00 0.80 มาก 

ความขาดประสบการณ์และทักษะในการควบคุมงานของช่าง

เทคนิค หรือ วิศวกร 

3.38 0.89 ปานกลาง 

ด้านการเงิน (Money)    

การแขง่ขันเร่ืองราคาจ้างเหมา 4.02 0.97 มาก 

การเบิกจ่ายของโครงการล่าช้า 2.11 0.91 น้อย 

ด้านเครื่องจักร (Machine)    

การรอควิใช้เครื่องจักร 4.29 0.82 มาก 

อะไหล่เครื่องจักรขาดตลาด 2.38 0.98 น้อย 

ด้านวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง (Material)    

การใช้วัสดุท่ีไม่มคีุณภาพเพื่อลดตน้ทุน 4.27 0.86 มาก 

วัสดุอุปกรณก์่อสร้างขาดตลาด 3.00 0.80 ปานกลาง 

ด้านวิธบีริหารจัดการงานก่อสร้าง (Management)    

ขาดการก าหนดรายละเอยีดในการควบคุมงาน 4.38 0.98 มาก 

การประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าขาดความต่อเนื่อง 

สม่ าเสมอ 

2.09 0.67 น้อย 
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ส่วนท่ี 3 แนวทางแก้ปัญหาด้านประสิทธิภาพ การควบคุมงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทฤษฎี 

PDCA กรณศีกึษาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี พบวา่ 
 

ปัจจัยการแก้ปัญหาดา้นประสิทธภิาพ 

 

ระดับความคิดเหน็ 

Mean S.D. ระดับ 

ด้าน Planning (P) วางแผน    

ควรควบคุมให้มีการประชุมวางแผนร่วมกันเพื่อรายงาน

ความคืบหนา้ รายสัปดาห์ 

4.24 0.80 มาก 

ควรมีการวางแผนการใช้เครื่องมอื วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 

เครื่องจักร 

3.78 0.90 มาก 

ด้าน Do (D)ปฏิบัติตามแผน    

ควรก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

เหมาะสม 

4.18 0.94 มาก 

ควรก าหนด แหล่งพลังงานและบริการ รวมท้ังแหล่งวัสดุให้

ชัดเจน เหมาะสม 

3.62 0.89 มาก 

ด้าน Checking (C) ตรวจสอบ    

ควรก าหนดรูปแบบการประเมินผลการท างานอย่างชัดเจน 

เหมาะสม 

4.24 0.80 มาก 

การตรวจสอบควรเท่ียวตรง เชื่อถอืได้ 3.58 0.78 มาก 

ด้าน Action (A) การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่เป็นปัญหา    

ควรเร่ิมลงมอืแกไ้ขปัญหาโดยเรียงตามล าดับความส าคัญ 4.56 0.66 มากที่สุด 

ควรรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือ ความสามัคคีของทุกภาค

ส่วนเพื่อความร่วมแรงร่วมใจ 

3.69 0.87 มาก 

 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 สรุปผล 

 จากการค้นควา้อิสระเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีต่อผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพการควบคุมงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานีและแนวทาง

แก้ปัญหาด้านประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทฤษฎี  PDCA กรณีศึกษาองค์การ

บริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี สรุปผลได้ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นเป็นเพศชาย  

มกีารศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอายุ 31 - 40 ปี และประสบการณ์ในการท างาน 1 - 5 ปีอีกท้ังต าแหนง่ส่วนใหญ่

ผู้รับเหมางานโครงการและมปีระสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี 
 ส าหรับระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานีในภาพรวม สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
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ปัจจัยที่มผีลกระทบต่อประสทิธิภาพ 
ระดับผลกระทบ 

Mean S.D. ระดับ 

ด้านบุคลากร (Man) 3.80 0.41 มาก 

ด้านการเงิน (Money) 2.77 0.48 ปานกลาง 

ด้านเครื่องจักร (Machine) 3.37 0.35 ปานกลาง 

ด้านวัสดุ อุปกรณก์่อสร้าง (Material) 3.37 0.29 ปานกลาง 

ด้านวิธีบริหารจัดการงานก่อสร้าง (Management) 3.67 0.48 มาก 

รวม 3.40 0.19 ปานกลาง 
 

แนวทางแก้ปัญหาด้านประสิทธิภาพ การควบคุมงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทฤษฎี PDCA 

กรณศีกึษาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี พบวา่ระดับความคิดเห็นท่ีสูงสุด ได้แก่ 
 

ปัจจัยการแก้ปัญหาดา้นประสิทธภิาพ 

 

ระดับความคิดเหน็ 

Mean S.D. ระดับ 

ด้าน Planning (P) วางแผน    

ควรควบคุมให้มีการประชุมวางแผนร่วมกันเพื่อรายงาน

ความคืบหนา้ รายสัปดาห์ 

4.24 0.80 มาก 

ด้าน Do (D)ปฏิบัติตามแผน    

ควรก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

เหมาะสม 

4.18 0.94 มาก 

ด้าน Checking (C) ตรวจสอบ    

ควรก าหนดรูปแบบการประเมินผลการท างานอย่างชัดเจน 

เหมาะสม 

4.24 0.80 มาก 

ด้าน Action (A) การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่เป็นปัญหา    

ควรเร่ิมลงมอืแกไ้ขปัญหาโดยเรียงตามล าดับความส าคัญ 4.56 0.66 มากที่สุด 
 

 อภปิรายผล 

 จากผลการวิจัย พบว่า ภาพรวมด้านบุคลากร (Man) ผู้ควบคุมงานเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 

จังหวัดปทุมธานี ดังนัน้ จึงควรมคีวามรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงาน สอดคลอ้งกับงานวจิัย ดังนี้ 

 เกรียงชัย  เรืองโชติเสถียร (2557) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างถนน 

กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภคมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุระนารี งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างถนนตาม

ความคิดเห็นของผู้ควบคุมงานและศึกษาความพึงพอใจของกรรมการตรวจการจ้างที่มีต่อผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ตามความคิดเห็นของกรรมการตรวจการจ้าง ผลจากการศึกษาสรุปได้ว่า ผู้ควบคุมงานให้ความส าคัญใน การท า
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ความเข้าใจแบบรูปและรายการข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสัญญาอย่างละเอียดถี่ถ้วนล่วงหน้าก่อนท่ีจะ

เร่ิมการก่อสร้างมากท่ีสุด 

 มนต์ชัย วงศ์สันติราษฎร์ (2556) ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างกรณีศึกษา

องค์การบริหารส่วนต าบลภายในจังหวัดนครราชสีมา งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างตามความคิดเห็นของผู้ควบคุมงานก่อสร้างและศึกษาปริมาณผลกระทบรวม

ของปัญหาในการควบคุมงานก่อสร้าง และศึกษาปริมาณผลกระทบรวมของปัญหาในการควบคุมงานก่อสร้าง จาก

การศึกษาสรุปได้ว่า ผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้ความส าคัญของหน้าที่ด้านความรู้ความเข้าใจในงานวศิวกรรมมากที่สุด 

ส่วนปัจจัยด้านบุคคล พบว่า ปริมาณผลกระทบรวมล าดับแรก ได้แก่ ผู้ควบคุมงานท่ีเข้าใจวิธีการก่อสร้างจะสามารถ

ควบคุมงานก่อสร้างได้ดีและสามารถแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องได้ ส่วนปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน พบว่า ค่าปริมาณ

ผลกระทบรวมมีคา่เฉลี่ยสูงสุดล าดับแรก ได้แก่ ด้านลักษณะกายภาพของโครงการ 

 ข้อจ ากัดในการศึกษา 
 เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้มุ่งเน้นศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบและศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อประสิทธิภาพ

การควบคุมงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี 

ซึ่งท าให้มีข้อจ ากัดในพื้นท่ีเฉพาะเท่านั้น ซึ่งแต่ละพื้นท่ีนั้นขึ้นอยู่กับภูมิศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นหากมีการศึกษา

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบและศกึษาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ในพืน้ท่ีอ่ืน ๆ จะสามารถน าผลที่ได้จากการศึกษามาเพื่อศกึษาถึงความสอดคล้องของปัญหาที่เกิดขึ้นได้อีกดว้ย 
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การออกแบบและพัฒนาสายการปอกผลมะพร้าวอ่อน 

Design and development line peeling young coconut machine 

กษิดิ์เดช เกษมณี1* 

Kasidaj Ketmani1* 
 

บทคัดย่อ 

 มะพร้าวน้ าหอมเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีมูลค่าส่งออกหลายร้อยล้านบาทต่อปี และประเทศไทยนั้นถือว่าเป็น

ประเทศท่ีมีการส่งออกของผลผลิตทางการเกษตรเป็นอันดับต้นๆของโลก ซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์นั้นคือผลมะพร้าว

น้ าหอมอ่อนปอก ซึ่งปัญหาของผลมะพร้าวอ่อนปอกของไทยท่ีใหญ่ท่ีสุดคือ ก าลังการผลิตท่ีไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการของผู้บริโภคอันเนื่องมาจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการปอกผลมะพร้าวอ่อนในโรงงาน และยังมี

ปัญหาเร่ืองการขนส่ง เนื่องจากมะพร้าวเป็นผลไมท่ี้มีน้ าหนักมาก ถึงแม้ว่าปอกเปลอืกออกแล้ว แต่ก็ยังมีน้ าหนักที่มา

กอยู่จึงท าให้สามารถขนสง่ได้น้อย และยังเป็นปัญหาส าหรับผู้บริโภคท่ีปอกรับประทานเองได้ยาก  

โดยผู้ประดิษฐ์จึงได้หาทางแก้ปัญหาดังกล่าวโดยจัดท าสิ่งประดิษฐ์ท่ีมีชื่อว่า การออกแบบและพัฒนาสาย

การปอกผลมะพร้าวอ่อน โดยสิ่งประดิษฐ์นี้จะมีลักษณะเป็นสายการปอกผลมะพร้าวอ่อนท่ีท างานแบบอัตโนมัติ โดย

จะแบ่งเคร่ืองจักรในสายการผลิตเป็น 2 เคร่ือง โดยท่ีเคร่ืองแรกจะท าหน้าในการปอกเปลือกผลมะพร้าวโดยจะมี

ระบบสายพานล าเรียงมะพร้าวเข้าเคร่ืองจักรและท าการปอกจนถึงชั้นกะลาโดยมีใบมีดตดิสปริงท าหน้าที่ในการปอก

จนถึงกะลามะพร้าว และเครื่องจักรตัวท่ีสองจะท าหนา้ในการตัดหัวและท้ายของมะพร้าวท่ีเหลอื โดยผลมะพร้าวท่ีท า

การปอกออกมาแล้วนั้นผู้บริโภคสามารถรับประทานได้ง่ายและน้ าหนักเบาเพื่อลดภาระการขนส่ง โดยท่ีสายการปอก

ผลมะพร้าวท่ีกลา่วมานั้นจะสามารถปอกผลมะพรา้วได้ท่ี 3000 ผลตอ่วัน 

ค าส าคัญ:   สายการปอกผลมะพร้าว, ระบบสายพานล าเลียง, ใบมดีตดิสปริง 
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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 th is issue, th e au tonom ou s system c alled “Design and  Developm ent Line Peeling Young Coconut 

Mac h ine” was invented. Th e system h as 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 
 

บทน า 
มะพร้าวน้ าหอมเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีมูลค่าส่งออกหลายร้อยล้านบาทต่อปี และประเทศไทยนัน้ถือว่าเป็นประเทศ

ท่ีมีการส่งออกของผลผลิตทางการเกษตรเป็นอันดับตน้ๆของโลก ซึ่งหนึ่งในน้ันคือผลมะพร้าวน้ าหอมออ่นปอก ซึ่งถือ

ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนดิหนึ่งก็วา่ได้ และมี [1] ยอดการส่งออกถึง 30000 ตันต่อปี จึงท าให้มีความต้องการบริโภค

มะพร้าวน้ าหอมปอกเป็นอย่างมาก แต่ในปัจจุบันการปอกมะพร้าวนั้นตามโรงงานใหญ่  ๆ ยังใช้คนเป็นแรงงาน 

ในการปอกอยู่ โดย [2] คนปอก 1 คน นั้นสามารถปอกได้มากสุดท่ี 400 ลูกต่อวันต่อค่าแรง 500 บาท แต่ความ

ต้องการของมะพร้าวนั้นมีมากถึง 10000 ลูกต่อวันต่อ 1 โรงงาน และการใช้คนเป็นแรงงานในการปอกนั้นจะมีปัญหา

ช่วงวันหยุดเทศกาลเพราะแรงงานเหล่านั้นจะทยอยกลับบ้านกันจึงท าให้ไม่สามารถปอกมะพร้าวได้และท าให้ก าลัง

การผลิตตกลงไปอีก และการปอกท่ีเป็นมะพร้าวทรงห้าเหลี่ยมท่ัวไปจะปอกแค่เปลือกสีเขียวออกไปเพียงนิดเดียว 

จึงท าให้มะพร้าวมีน้ าหนักท่ีมากพอควรจึงท าการขนส่งต่อครั้งเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นตามน้ าหนักของมะพร้าวและยังมี

ปัญหาทั่วไปของผู้บริโภคคือ มะพร้าวเป็นผลไมท่ี้ปอกรับประทานเองยากอีกด้วย แตถ่้าหากเราสามารถท าให้สามารถ

รับประทานได้ง่ายด้วย ก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าของมะพร้าวได้อีก แต่ในปัจจุบันนั้นก็ได้มีการเร่ิมประดิษฐ์

เคร่ืองปอกมะพร้าวในรูปทรงท่ีแตกต่างกันไป และทรงมะพร้าวต่าง ๆ ท่ีท าให้ผู้บริโภคได้รับประทานได้ง่าย ซึ่งทรง

มะพร้าวท่ีได้ท าการจดสิทธิบัตรมีมากมาย เช่น ทรงกระบอก ทรงถังเบียร์ [3] มะพร้าวเจียเลเซอร์ ฯลฯ และมีการ 

น าน้ ามะพร้าวมาบรรจุขวดหรือกล่อง เพื่อท าให้ง่ายแก่การผลิตซึ่งท าให้ได้ผลผลิตต่อวันเป็นจ านวนมาก และท าให้

เพียงพอแก่ความต้องการของผู้บริโภค แต่น้ ามะพร้าวในบรรจุภัณฑ์ไม่เป็นท่ีนิยมเพราะน้ ามะพร้าวท่ีบรรจุใส่บรรจุ

ภัณฑ์นั้นจะมีการปรุงแต่งรสชาติโดยใส่สารเจือปนท าให้รสชาตแิปลกไปซึ่งไมถู่กปากผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคก็สามารถรู้

ได้โดยการอ่านฉลากข้างบรรจุภัณฑ ์ 
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ภาพที่ 1 ภาพการปอกมะพร้าวในโรงงาน 

 

ตารางที่ 1 การน าเข้าและการสง่ออกมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ของไทย 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ ศูนยส์ารสนเทศ กระทรวงพาณชิย์ 
 

จากปัญหาต่าง ๆ ท่ีกล่าวมานั้นและ [4] จ านวนการส่งออกของผลมะพร้าวปอกท่ีเพิ่มขึ้นในปี 2557 ท่ีมี

จ านวนถึง 1,347 ล้านบาท เป็นเหตุผลหลักในการท าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ขึ้น เพื่อท่ีจะท าให้สามารถขยายก าลังการผลติผล

มะพร้าวปอกให้เพิ่มมากขึ้นและสามารถรับประทานได้ง่ายเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรได้อีกด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่

เราท านั้นจะมีลักษณะเป็นเคร่ืองจักรสายการปอกมะพร้าวท่ีมีขนาดใหญ่โดยเคร่ืองจักรเป็นระบบปอกอัตโนมัติ เพื่อ

แก้ปัญหาขาแคลนแรงงาน และเพิ่มก าลังการผลิตให้เพิ่มขึ้นได้ด้วยการเพิ่มสายการผลิต โดยท่ีสายการผลิตนั้น 1 

สายการผลิตอาจใชแ้รงงานประมาณ 2-3 คนในการท างานรว่มกับเครื่องจักร และจะมกีารปอกเป็นลักษณะที่ปอกถึง

ชั้นกะลามะพร้าวเพื่อลดน้ าหนักมะพร้าวต่อลูก จึงท าให้สามารถขนส่งมะพร้าวต่อเท่ียวได้มากขึ้นและสามารถเพิ่ม

ก าลังการผลิตได้เพยีงพอแกค่วามตอ้งการของผู้บริโภค โดยท่ีไม่ต้องใชแ้รงงานคนในจ านวนมาก 
 

วัตถุประสงค์  

เพื่อออกแบบสายการปอกมะพร้าวท่ีเป็นระบบอัตโนมัติ ท่ีช่วยท าให้ก าลังการผลิตมะพร้าวได้เพียงพอแก่ความ

ตอ้งการบริโภคและควรตอบโจทย์การบริโภคของผู้บริโภคด้วย 

  

มูลค่าส่งออก 2550 2551 2552 

ปริมาณ          มูลค่า ปริมาณ         มูลค่า ปริมาณ             มูลค่า 

มะพร้าวท้ังผล 33,293   354,275,000 31,401    401,882,000  30,263     364,132,676 

มะพร้าวแหง้     336       6,504,660   1,342     19,076,130    2,020      33,426,280 

น้ ามันมะพร้าว   4,691    120,623,000  5,542    218,016,000    1,465       44,406,000 

เส้นใยกาบมะพร้าว  44,741         252,978 46,241    213,644,000  53,825    379,956,635 

กากเนื้อมะพร้าว(อาหารสัตว์)     593          165,174   1,696           54,566     1,326     53,328,524 

รวม 83,543     481821,152 86,222  852,672,566 88,889      875,160,115 
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แนวคดิการออกแบบและหลักการท างาน 
 1 สายการปอกผลมะพรา้วออ่นมฐีานการปอกหลักอยู่ 2 ฐาน 

ฐานที่ 1 จะท าการปอกเปลอืกมะพร้าวช้ันนอกเพ่ือให้เหลอืช้ันกะลา 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แบบสายการปอกผลมะพร้าวอ่อนฐานที่ 1 

1. ชุด Linear Actuator หรือชุดกระบอกลมนิวเมตริกซ์ ที่ใชใ้นการจับผลมะพร้าวอ่อนจากดา้นบน 

2. ชุดใบมดีท่ีใชใ้นการปอกผลมะพร้าวอ่อนแนวตรง 

 3. ชุดใบมดีท่ีใชป้อกผลมะพร้าวออ่นแนวเฉียงบริเวณหัวมะพร้าวและท้ายมะพร้าว 

4. ชุดเกียร์ขับเคลื่อนเคร่ืองจักรในการหมุนผลมะพร้าว 

 5. ชุดสายพานล าเลียงในฐานการปอกท่ี 1 
 

ฐานที่ 2 จะท าการตัดหัวและท้ายของมะพร้าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แบบสายการปอกผลมะพร้าวอ่อนฐานที่ 2 

1. ชุดสายพานท่ีต่อกับมีดท่ีใชใ้นการตัดสว่นหัวและสว่นท้ายของผลมะพร้าว 

 2. ชุดสายพานล าเลียงในฐานการปอกท่ี 2 

 3. ชุดมอเตอร์ท่ีต่อกับสายพานท่ีใชข้ับใบมดีในการตัด 

1 

2 3 

5 

4 

1 

3 
2 
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2. สามารถปอกได้ท่ี 3000 ผลตอ่วัน (8 ชั่วโมง) 

3. เป็นเครื่องจักรแบบปอกอัตโนมัตโิดยไม่ต้องคัดขนาดมะพร้าว 

 โดยใบมีดท่ีปอกจะท าการติดสปริงไว้ เพื่อให้มีแรงกินเปลือกมะพร้าวแต่ต้องไม่แข็งจนกิน

กะลามะพร้าว 

4. ใชค้นงานในการท างานรว่ม 2-3 คน 

 คนท่ี 1 จะท าการบรรจุมะพรา้วใส่สายพานเพื่อเข้าฐานการปอกท่ี 1  

 คนท่ี 2 จะยา้ยมะพร้าวท่ีปอกและเจียรเสร็จแล้วไปฐานท่ี 2 (อาจมหีรือไมม่กีไ็ด้) 

 คนท่ี 3 ท าการบรรจุมะพรา้วลงกล่อง  
 

ขั้นตอนการท างานของเครื่องจักร 
1. คนงานคนแรก จดัมะพร้าวเข้าเครื่องปอกโดยใส่สายพานฐานท่ี 1 โดยหันหัวมะพร้าวไปทางเดียวกัน 

2. เครื่องจักรฐานท่ี 1 ท าการปอกมะพร้าวดา้นข้างของผิวเพื่อให้เป็นทรงกระบอก 

3. คนงานคนท่ี 2 ท าการยา้ยมะพร้าวจากฐานท่ี 1 ไปฐานท่ี 2 เพื่อท าการตัดหัวท้าย 

4. เมื่อท าการตัดหัวท้ายของมะพร้าวเสร็จ มะพร้าวจะเคลื่อนท่ีไปตามสายพายแลว้ลงแช่ท่ีน้ ายาฟอกขาว 

5. เมื่อท าการแช่เสร็จแล้วจึงท าการแพ็คเพื่อเตรียมส่งขายได้ 
 

ผลการศึกษา 

1. ผลการออกแบบสายการปอกผลมะพรา้วอ่อน 

ท าการสร้างสายการปอกผลมะพร้าวอ่อนโดยแบ่งฐานการปอกเป็น 2 ฐาน โดยท่ีไม่ต้องท าการคัดขนาดของ

ผลมะพร้าวอ่อน และฐานท่ี 1 จะท าการปอกเปลือกด้านข้างของผลมะพร้าวท่ีล าเลียงเข้าไปโดยผ่านชุดสายพาน

ล าเลียง และมีการจับผลมะพร้าวให้แน่นโดยชุดจับจากด้านบนท่ีกดลงมา และขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์โดยส่งผ่านชุด

เกียร์เพื่อท าให้ผลมะพร้าวหมุนและท าการปอกได้ โดยมีชุดใบมีดติดสปริงถูกดันเข้าจากด้านข้างและจะท าการปอก

พร้อมกันท้ังหมด 3 ผล เมื่อท าการปอกผิวด้านข้างเสร็จ จึงเข้าสู่ฐานท่ี 2 เพื่อท าการตัดส่วนหัวและท้ายของผล

มะพร้าวอ่อน โดยการวางผลมะพร้าวลงในชุดสายพานล าเลียงตามแนวนอน และสายพานล าเลียงจะวิ่งเข้าหาชุดใบมดี

ท่ีท าการตัดสว่นหัวและท้ายของผลมะพร้าว 
 

 
 

ภาพที่ 4 ผลการออกแบบสายการปอกผลมะพรา้วออ่นท้ัง 2 ฐานการปอก 
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ภาพที่ 5 ชุดใบมดีตสิปริง 
 

2. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสายการปอกผลมะพร้าวอ่อน 

ผลมะพร้าวท่ีน ามาทดสอบโดยไม่มีการคัดขนาด (ไม่นับผลมะพร้าวท่ีพิการหรือมีขนาดเล็กเกินไป) จ านวน 

30 ผล โดยเคร่ืองจักรฐานท่ี 1 จะท าการปอกผลมะพร้าวพร้อมกันคร้ังละ 3 ผล และท าการทดสอบโดยการจับเวลา

ในการปอกผลมะพรา้วออ่นของแต่ละฐาน 
 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบโดยการจับเวลา 

พารามิเตอร์ ข้อมูลท่ีได้ 

เวลาท่ีใชใ้นการปอกฐานท่ี 1 ตอ่ 3 ผล 20.16 วินาที 

เวลาท่ีใชใ้นการปอกฐานท่ี 2 ต่อ 3 ผล 10.59 วนิาที 

เวลารวมท่ีใชใ้นการปอกท้ัง 2 ฐาน ตอ่ 3 ผล 30.75 วนิาที 

เวลาท่ีใชใ้นการปอกท้ังหมด 8 ชั่วโมง 2809 ผล 

 

3. ผลการเปรียบเทียบกับการปอกผลมะพรา้วด้วยแรงงาน 

เมื่อใช้แรงงานในการปอกมะพร้าว แรงงาน 1 คนสามารถปอกผลมะพร้าวได้วันละ (8 ชั่วโมง) 400 ผล โดยได้

ค่าแรง 500 บาท เมื่อท าการปอกมะพร้าว 2,800 ผล ต้องใช้แรงงาน 7 คน และเสียค่าแรงวันละ 3,500 บาท และ 

เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับการปอกผลมะพร้าวอ่อนด้วยเคร่ืองจักร ท่ีการปอกด้วย 2,800 ผล โดยท่ีมูลคาของเคร่ืองจักร

อยูท่ี่ 100,000 บาท จะแสดงตามตารางด้างล่างเพื่อเปรียบเทียบจุดคุ้มทุน 
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการปอกดว้ยแรงงานและหาจุดคุ้มทุน 

จ านวนแรงงาน 

ค่าแรงสัปดาห ์

ค่าแรงสัปดาห์ท่ี 1 

(บาท) 

ค่าแรงสัปดาห์ 2 

(บาท) 

ค่าแรงสัปดาห์ 3 

(บาท) 

ค่าแรงสัปดาห์ 4 

(บาท) 

แรงงานคนท่ี 1 3,500 7,000 10,500 14,000 

แรงงานคนท่ี 2 3,500 7,000 10,500 14,000 

แรงงานคนท่ี 3 3,500 7,000 10,500 14,000 

แรงงานคนท่ี 4 3,500 7,000 10,500 14,000 

แรงงานคนท่ี 5 3,500 7,000 10,500 14,000 

แรงงานคนท่ี 6 3,500 7,000 10,500 14,000 

แรงงานคนท่ี 7 3,500 7,000 10,500 14,000 

รวม 24,500 49,000 73,500 98,000 

 

สรุปผลการศึกษา 
 สายการปอกผลมะพร้าวอ่อนท่ีออกแบบมานั้นมีฐานการปอกแบ่งเป็น 2 ฐาน โดยท่ีฐานการปอกท่ี 1 นั้น

สามารถท าการปอกเปลอืกผลมะพร้าวออ่น 3 ผล พร้อมกันโดยใช้เวลาเฉลี่ยท่ี 20.16 วนิาที และหลังจากปอกเปลือก

ด้านขา้งเสร็จแล้ว จึงน าไปเข้าฐานการปอกท่ี 2 คือการตัดส่วนหัวและท้ายของผลมะพร้าว โดยส่วนนีจ้ะใชเ้วลาเฉลี่ยท่ี 

10.59 วินาทีต่อมะพร้าว 3 ผล และภายใน 1 วัน (8 ชั่วโมง) สมมารถท าการปอกผลมะพร้าวได้จ านวนท้ังหมดคือ 

2809 ผลต่อวัน และเมื่อท าการเปรียบเทียบกับการใช้แรงงาน ท่ีแรงงานสามารถปอกได้ วันละ 400 ผล ได้ค่าแรงวัน

ละ 500 บาท เปรียบเทียบกับการปอกของเครื่องจักรมูลค่า 100,000 บาท การปอกดว้ยเครื่องจักร จะคุ้มคา่มากกว่า

การใช้แรงงาน 7 คนในสัปดาห์ท่ี 4 เป็นต้นไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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การศกึษาสมรรถนะเชิงความร้อนของโมดูลเทอร์โมอเิล็คทริค 

Thermal performance test of thermoelectric modules 

พชร ว่องไพศาลกิจ1*, กระวี ตรีอ านรรค1 และ เทวรัตน์ ตรีอ านรรค2 

PatcharaWongpaisarnkit1*, KraweeTreeamnuk1 and TawaratTreeamnuk2 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้กล่าวถึงโมดูลเทอร์โมอิเล็คทริคซึ่งเป็นอุปกรณ์ท่ีท าให้เกิดปรากฎการณ์การแปรรูปแบบพลังงาน

ระหว่างพลังงานไฟฟ้ากับพลังงานความร้อนได้ มีลักษณะเป็นแผ่นแบนเรียบ ใช้งานได้สะดวก ท างานโดยการจ่าย

พลังงานไฟฟ้าส่งผลให้เกิดผลต่างของอุณหภูมิระหว่างท้ังสองด้านของโมดูล ปัจจุบันนิยมประยุกต์ใช้กับระบบปรับ

อากาศ สามารถผลิตได้ท้ังความเย็นและความร้อน งานวิจัยนี้เป็นการทดสอบสมรรถนะเชิงความร้อนของโมดูลเทอร์

โมอิเล็คทริครุ่น TEC-12710 ท่ีถ่ายเทแก่อากาศ เพื่อใชป้ระเมินความเหมาะสมในการน าไปใชก้ับระบบอบแห้ง ทดสอบ

โดยการติดครีบระบายความร้อนบนโมดูลเทอร์โมอิเล็คทริคและใช้อากาศอุณหภูมิห้องไหลผ่านครีบ วัดค่าอุณหภูมิ

และคุณสมบัตขิองอากาศก่อนและหลังผ่านครีบ ผลพบวา่การป้อนกระแสไฟฟา้ DC ให้กับโมดูลเทอร์โมอิเล็คทริคท่ีมี

พื้นท่ีผิวด้านร้อน 16 cm2 ด้วยแรงดัน 16 V 8.5 A สามารถเพิ่มอุณหภูมิอากาศจาก 30°C 68%RH ไปเป็นอุณหภูมิ 

50°C 26.8%RH ได้ โดยมีอัตราการท าความร้อน 40 W อัตราการควบแน่นความชื้นในอากาศบนพื้นผิวของครีบ 

ด้านเย็นนั้นอยู่ท่ี 0.016 kgwater/h เมื่อจ่ายไฟแก่โมดูลเทอร์โมอิเล็คทริค 6 V 3.5 A โดยท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ

เท่ากับ 1.2 และมีความเป็นไปได้ในการประยุกตใ์ชร้ะบบนี้กับการอบแห้งโดยเฉพาะระบบป๊ัมความร้อนได้ตอ่ไป 

ค าส าคัญ:   โมดูลเทอร์โมอเิล็คทริค, 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 inlet-

outlet 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 30 °C 68%RH to 50 °C 26 . 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 
 

บทน า 
ปัจจุบันกระบวนการปรับอากาศนั้นมีความส าคัญท้ังในระดับครัวเรือน และระดับอุตสาหกรรมสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ท้ังการท าความเย็น หรือท าความร้อน เพื่อปรับสภาวะของอากาศนั้นให้เหมาะสมตอ่ผู้อาศัยโดยท า

การควบคุมท้ังอุณหภูมิ ความชื้น ความสะอาด การกระจายลม และปริมาณลม(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน, 2553) นอกจากประโยชน์ต่อการปรับอากาศเพื่อการอยู่อาศัยเรายังใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ เช่น 

การท าความเย็นส าหรับตู้เย็นท่ีใช้เก็บถนอมอาหาร หรือการประยุกต์ใช้เพื่อการผลิตอากาศร้อนและแห้งส าหรับ

น าไปใชป้ระโยชนใ์นการถนอมอาหารด้วยวิธีอบแห้งได้อีกดว้ย 

เครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อน 

ป๊ัมความร้อนมีอยู่หลายประเภท ป๊ัมความร้อนแบบอัดไอนั้นสามารถผลิตลมร้อนท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ 

อีกท้ังยังสามารถลดความชื้นในอากาศอบแห้งได้อีกด้วย ในระบบอัดไอนั้นมีอุปกรณ์หลักท่ีท างานคือ Compressor 

,Evaporator, Expansion Valve และ Condenser โดยมสีารท าความเย็นเป็นสารท่ีไหลเวียนอยูใ่นระบบอัดไอท าหน้าท่ีในการ

ส่งความเย็น และรับความร้อน โดยแบ่งการท างานเป็นสองส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนท่ีควบคุมความดันของสารท าความเย็น 

กับส่วนท่ีมีการแลกเปลี่ยนความร้อน ซึ่งส่วนท่ีมีการแลกเปลี่ยนความร้อนนั้นเกิดท่ี 2 อุปกรณ์คือ Evaporator ท าหน้าท่ี

ส่งความเย็นจากสารท าความเย็นสู่อากาศ และ Condenser ท าหนา้ท่ีถ่ายเทความร้อนสู่อากาศ เทวรัตนแ์ละสมยศ (2549) 

ได้เห็นถึงความสามารถของป๊ัมความร้อนระบบอัดไอจึงได้น ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการอบแห้งซึ่งได้มีการออกแบบ

ระบบดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 เครื่องอบแห้งป๊ัมความร้อน (เทวรัตน ์และสมยศ, 2549) 
 

จากภาพท่ี 1 หลักการในการผลิตอากาศอบแห้งด้วยป๊ัมความร้อน ท าการส่งอากาศท่ีจุด (1) เข้าไปยังห้อง

อบแห้งด้วย Blower แล้วเกิดการรับความชื้นจากวัสดุท่ีใช้ในการอบแห้ง อากาศท่ีออกจากห้องอบแห้ง (2) นั้นจึงเป็น

อากาศท่ีมีความชื้นสูง และถูกน าไปลดอุณหภูมิท่ี Evaporator (3) เพื่อให้เกิดการควบแน่นของความชื้นจากอากาศ

อบแห้งจากนั้นจึงถูกอุ่นให้มีอุณหภูมิท่ีสูงขึ้นด้วย Condenser (4) เพื่อให้ได้อุณหภูมิท่ีเหมาะสมแก่การอบแห้ง การใช้

ระบบอัดไอในการเป็นป๊ัมความร้อนมีการติดตั้งระบบท่ียุ่งยาก อีกท้ังยังใช้สารท าความเย็นเข้ามาร่วมในกระบวนการ

จึงตอ้งมีการดูแลระบบท่ีเข้มงวด หากเกิดสารท าความเย็นร่ัวไหลก็อาจส่งผลเสยีต่อสิ่งแวดลอ้มอกีด้วย 

โมดูลเทอร์โมอเิล็คทริค 

โมดูลเทอร์โมอิเล็คทริคเป็นอุปกรณ์ท่ีมปีรากฎการณ์ทางเทอร์โมไดนามกิส์ ท่ีว่าด้วยความร้อนและพลังงาน

รวมกับปรากฎการณ์ทางไฟฟ้าท่ีเป็นการเคลื่อนท่ีของอิเล็คตรอนจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งท าให้เกิดผลต่างของอุณหภูมิ

เกิดขึ้นแก่ท้ังสองด้านของตัวอุปกรณ์ (เผ่าเทพ, 2549) ผลิตมาจากวัสดุประเภทสารกึ่งตัวน าซึ่งมีรูปร่างเป็นลักษณะ

เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมขนาดเล็กดังภาพท่ี 2  

 

 

ภาพที่ 2 การท างานของเทอร์มอเิล็คทริคโมดูล (สมชาย,2547)  
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โมดูลเทอร์โมอิเล็คทริคมีผู้วิจัยหลายท่านได้น าไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง  ๆ ปฐมพงค์ และคณะ (2557)  

ได้น าโมดูลเทอร์โมอิเล็คทริคซึ่งใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งจ่ายพลังงานมาผลิตน้ าเย็นโดยสามารถท าน้ าเย็นได้อุณหภูมิ

ต่ าสุด 15.4°C ในการท าน้ าร้อนท าได้สูงสุดอยูท่ี่ 66.9°C  สมชาย และคณะ (2549) ได้ท าการศกึษาระบบระบายความ

ร้อนซีพียูโดยใชโ้มดูลเทอร์โมอเิล็ทริคโมดูลรุ่น Tianjinan model TEC-12708 ขนาด 4x4x0.4 cm3 เทียบกับการระบาย

ความร้อนด้วยสารท างาน(เอทิลีนไกลคอล) พบว่าโมดูลเทอร์โมอิเล็คทริคสามารถระบายความร้อนออกได้ 15.8 °C 

เทียบกับท่ีใชอ้ทิลนีไกลคอลท่ีสามารถลดอุณหภูมิได้ 11.5 °C 

เมื่อเปรียบเทียบกับระบบอัดไอท่ีตอ้งใช้สารท าความเย็นในระบบ และมีการติดตั้งระบบท่ียุ่งยาก โมดูลเทอร์

โมอิเล็คทริคจึงมขี้อได้เปรียบเนื่องจากไมต่อ้งการการตดิตัง้ระบบท่ียุ่งยากอกีทัง้ยังมีสมบัตเิป็นของแข็ง และมีอายุการ

ใชง้านท่ียาวนาน นอกจากการเปลี่ยนพลังงานไฟฟา้เป็นความเย็นและความร้อนได้แล้ว แลว้เมื่อท้ังสองฝั่งมอีุณหภูมิท่ี

แตกตา่งกันยังสามารถเปลี่ยนพลังงานความร้อนกลับเป็นกระแสไฟฟา้(Peltier effect)ได้อีกดว้ย (ปฐมพงค์, 2557)   

จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยได้มีความสนใจในการถนอมอาหารด้วยการอบแห้งซึ่งสภาวะท่ีใช้ในการอบแห้ง

นั้นต้องมีการใช้อากาศในสภาวะท่ีอุณหภูมิสูงกว่าวัสดุอบแห้ง และมีความชื้นท่ีต่ าเพื่อให้เกิดกระบวนการอบแห้ง 

ต่อผลผลิตทางเกษตรได้ การใช้เทคนิคปั๊มความร้อน (Heat Pump) ด้วยระบบอัดไอสารท าความเย็นนั้นสามารถท าให้

สภาวะอากาศเหมาะสมต่อการอบแห้งได้ อีกทั้งผลิตภัณฑ์หลังการอบแห้งนั้นยังคงคุณภาพท่ียอมรับได้เมื่อเทียบกับ 

การตากแดดธรรมชาติ (เทวรัตน์, 2552) แต่ในการติดตั้งระบบป๊ัมความร้อนแบบอัดไอนั้นมีความยุ่งยาก และซับซ้อนอีก

ท้ังยังมีการใช้สารท าความเย็นซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดลิ้มร่วมในระบบด้วย จึงได้มีแนวคิดท่ีน าโมดูลเทอร์โมอเิล็คทริค

ซึ่งมีลักษนะเป็นแผ่นสารกึ่งตัวน าท่ีมขีนาดเล็กสามารถผลิตความร้อน และความเย็นในแต่ละด้านของตัวอุปกรณ์มาใชใ้น

การผลิตอากาศร้อนและแห้งท่ีใช้ในการอบแห้งทดแทนระบบป๊ัมความร้อนแบบอัดไอ โดยด้านเย็นใช้เพื่อการควบแน่น

ความชื้นออกจากอากาศ แล้วน าไปอุ่นท่ีฝั่งร้อนก่อนใช้ในการอบแห้ง ซึ่ งจ าเป็นท่ีต้องมีการออกแบบถึงปริมาณใน 

การควบแน่นความชื้นให้สอดคล้องกับปริมาณความชื้นท่ีจ าเป็นต้องเอาออกจากวัสดุอบแห้งเพื่อให้สามารถเก็บรักษา

ผลผลิตทางเกษตรได้ยาวนานขึ้นซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของวัสดุอบแห้ง และต้องการออกแบบปริมาณพลังงานความร้อน

ท่ีจ่ายให้แก่ลมร้อนเพื่อท าการควบคุมอุณหภูมิของอากาศอบแห้งให้ได้ตามท่ีต้องการและเหมาะสมต่อการอบแห้งวัสดุ

อบแห้งแต่ละชนิด งานวจิัยนี้จึงมีเพื่อการหาความสามารถในการผลิตความร้อน และความสามารถในการลดความชื้นแก่

อากาศอบแห้ง แต่ท้ังนี้พบว่ายังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการผลิตความร้อนและการดึงความชื้นออกจาก

อากาศของโมดูล งานวจิัยนี้จึงมจีุดประสงค์เพื่อศกึษาความสามารถในการผลิตความร้อนในฝั่งร้อน และหาความสามารถ

ในการควบแนน่ความชื้นออกจากอากาศของโมดูลเทอร์โมอเิล็คทริค TEC-12710 
 

วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการศึกษา 

อุปกรณ์การทดลอง 

ในการทดลองนี้ท าเพ่ือหาสมรรถนทางความร้อนของโมดูลเทอร์โมอเิล็คทริคโมเดล TEC-12710 ท าโดยสร้าง

ระบบท่อส าหรับทางผ่านของอากาศด้วยแผ่นอะคริลิค ท าการตดิตัง้ครีบระบายความร้อนท้ังด้านร้อนและด้านเย็นบน

โมดูลส าหรับการถ่ายเทความร้อนระหว่างโมดูลกับอากาศ โดยให้ครีบท่ีติดด้านร้อนมีขนาดใหญ่กว่าด้านเย็นเพื่อให้

เกิดการถ่ายเทความร้อนออกได้ดี ป้องกันการเกิดการอั้นความร้อนเนื่องจากระบายความร้อนออกจากโมดูลไม่ทัน

แลว้เกิดการสะสมความร้อน(Self Heating) และท าการบุฉนวนล้อมรอบพืน้ท่ีท่ีเหลอืเพื่อป้องกันความร้อนและอากาศ

ร่ัวไหล โดยท่ีการไหลของอากาศด้านร้อนกับด้านเย็นแบ่งออกเป็น 2 ทางอย่างชัดเจนด้วยพัดลมแบบดูดอากาศออก

ท้ัง 2 ด้านและท าการควบคุมอัตราการไหลของอากาศแยกกันด้วย Electric power supply คนละตัว ในการทดลองท า
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การเก็บค่าอุณหภูมิกระเปาะแห้ง (Dry bulb) และความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) โดยอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บ

ข้อมูลคือ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นโมเดล DHT22 ซึ่งจะท างานร่วมกับบอร์ดอิเล็คทริค Arduino เพื่อท า 

การเก็บขอ้มูลจากการทดลอง ในการทดลองนี้มีการตดิตัง้อุปกรณด์ังภาพท่ี 3 

 

 
 

 

 
 

 

             (a)                                                                             (b) 

ภาพที่ 3 ไดอะแกรมอุปกรณท่ีใชใ้นการทดสอบ (a) และภาพจริง (b) 
 

- พัดลมแบบ Axial flow fan ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 ซม. DC 12V 0.5A 

- มติขิองท่อลมดา้นร้อน 7x8 ซม. ด้านเย็น 7x8 ซม. ความยาว(ทางเขา้ถึงพัดลม)อยู่ท่ี 22 ซม. 

- ครบีระบายความร้อนดา้นร้อน 4x6x6 ซม.ครบี 8ซี่ ครีบระบายความร้อนฝั่งเย็น 2x5.3x5.3 ซม. ครีบ 8 ซี่ 

- เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น DHT22 ความแมน่ย า ±2%RH ±0.2oC ตดิตัง้ไวห้่างจากครีบประมาณ 3ซม. 
 

วิธีการศกึษา 

ในการทดลองเนื่องจากไมม่ีรายงานท่ีกลา่วถึงความสามารถในการท างานของโมดูล TEC-12710 ท่ีกระท าต่อ

อากาศ จึงต้องท าการทดลองแปรค่าการปรับค่าไฟฟ้าท่ีจ่ายเข้าโมดูล ควบคุมด้วย Electric power supply ท่ีปรับค่า

แรงดันไฟฟ้า และสามารถอ่านค่าของกระแสไฟฟ้าได้ เนื่องจากโมดูล นั้นสามารถรับค่าแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุดอยู่ท่ี 

17.4 V เพื่อท าการทดสอบท่ีค่าแรงดันไฟฟ้าที่ต่างกัน 5 ค่า จึงได้ท าการปรับแรงดันไฟฟ้าที่ 3V,6V,9V,12V และ 16V 

ในส่วนของพัดลมท่ีใช้ควบคุมอัตราการไหลของอากาศนั้นสามารถรับแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุด 12 V จึงได้ควบคุมอัตรา

การไหลของอากาศผ่านการปรับค่าแรงดันไฟฟ้าผ่าน Electric power supply ปรับค่าแรงดันไฟฟ้าท่ี 3V,4.5V,6V,9V 

และ 12V ในการวัดความเร็วอากาศท้ังสองฝั่งของการทดลอง (ภาพท่ี 4) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4 การทดลองปรับค่าแรงดันไฟฟา้ให้แก่พัดลมเพื่อหาค่าอัตราการไหล 

  

Thermo-electric module 

อากาศ 
อากาศ 

DHT22 

Heat sink Hot side 

 Cold side 

พัดลม 
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การเก็บค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ด้วยเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น DHT22 ผ่าน Arduino  

เพื่อน าไปใช้ ร่วมกับ Psychrometric Calculations 1989 โดย ASHRAE Fundamental Handbook ในการหาค่าความชื้น

สัมบูรณ์ (H) กับค่าเอนทราลปี (h) เพื่อน าไปใช้ในการค านวณหาพลังงานความร้อนท่ีเกิดขึ้นท้ังด้านร้อน (Qh)กับด้านเย็น 

(Qc) และค่าอัตราการควบแนน่ของความชื้นของอากาศ(moisture extraction rate) 

สมการที่เกี่ยวข้อง 

จากการทดสอบเพื่อหาสมรรถนะของโมดูลนัน้ ได้ท าการเก็บคา่อุณหภูมขิองอากาศ และค่าความชื้นสัมพัทธ์

ท่ีสภาวะต่าง ๆ เพื่อน าไปหาค่า เอนทราลปี (h) และค่าความชื้นสัมบูรณ์ (H) โดยใช้ Psychromertic chart เข้ามาร่วม

ด้วยการศึกษาพลังงานความร้อนท่ีเกิดการถ่ายเทโดยมวลของอากาศนั้นใช้สมการมาจาก Cengel (2004)  

โดยพลังงานความร้อนในฝั่งร้อนของโมดูลเทอร์โมอเิล็คทริคก็ได้ดังสมการท่ี 1 

Q h =  ṁho t ( hho t,2 -hho t,1 )                   (1) 

ในสว่นของพลังงานความร้อนในฝั่งเย็นของโมดูลเทอร์โมอเิล็คทริคก็ได้ดังสมการท่ี 2 

Q c =  ṁco ld ( hco ld,1 -hco ld,2 )                   (2) 

เมื่อ Q h คือ อัตราการถ่ายเทความร้อนดา้นร้อนของโมดูลเทอร์โมอเิล็คทริค (W) 

     Q c คือ อัตราการถ่ายเทความร้อนด้านเย็นของโมดูลเทอร์โมอเิล็คทริค (W) 

      ṁ  คือ อัตราการไหลของอากาศเข้าสูร่ะบบ (kg/s) 

       h  คือ ค่าเอนทราลปี (kJ/kg) สภาวะท่ี 2 คือขาออกระบบ และสภาวะที่1 คือขาเขา้ระบบ 
  

การศึกษาอัตราการควบแน่นความชื้นของอากาศนั้น ได้ประยุกต์สมการจาก Amalendu(2001) [10]  

ได้ดังสมการท่ี 3  

moistur e extr a ction r a t e =  ṁco ld ( Hco ld,1 - Hco ld,2 )              (3) 

 

เมื่อ  H  คือ ความชื้นสัมบูรณ์ท่ีสภาวะอากาศโดยท่ีสภาวะท่ี2 คือขาออกระบบ และสภาวะท่ี1 คือขาเข้าระบบ 

ค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะของการท าความเย็นค านวณได้ดังสมการท่ี 4 (Stoecker et al,)  
 

COP=  
Q c

W a tt o f thermo electric
=

Q c

I  x V
                     (4) 

เมื่อ  I คือ กระแสท่ีจา่ยให้แก่โมดูล (Amp.) 

          V คือ แรงดันท่ีจ่ายใหแ้ก่โมดูล (Volt) 
 

ผลการศึกษา 
จากการศกึษาเพื่อหาค่าสมรรถนะทางความร้อนต่าง ๆ ของโมดูลเทอรโมอิเล็คทริคโมเดล TEC-12710 ได้ท า

การทดลองท่ีสภาวะบรรยากาศ มีอุณหภูมิอากาศขาเข้าประมาณ 30°C และความชื้นสัมพัทธ์ 75% ขั้นต้นได้ท าการ

ปรับค่าแรงดันท่ีจ่ายให้แก้พัดลมท้ังสองด้านแล้วท าการเก็บค่าอัตราการไหลของอากาศท่ีผ่านครีบเมื่อปรับค่า

แรงดันไฟฟา้ที่จ่ายให้ ได้ผลดังภาพท่ี 5 
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ภาพที ่6 กราฟแสดงอัตราการไหลของอากาศท่ีไหลผ่านครบีด้านร้อนและเย็นเมื่อปรับค่าแรงดันท่ีจ่ายให้แกพ่ัดลม 

 

ในส่วนกราฟผลแสดงการทดลองท้ังหมดนั้น ได้มีการปรับแรงดันท่ีจ่ายให้แก่โมดูลเทอร์โมอิเล็คทริค  

เพื่อบันทึกค่าอุณหภูมิขาออกด้านร้อน (Outlet hot side temperature) อัตราการควบแน่นของความชื้น(water 

extraction rate) ปริมาณถ่ายเทความร้อนด้านร้อนและด้านเย็น(Qh,Qc) และค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ(COP) เมื่อมีการ

แปรค่าอัตราการไหลของอากาศโดยท่ีกราฟการทดลองได้ค่าอัตราการไหลของอากาศด้านร้อนของแต่ละเส้นการ

ทดลองดังนี ้
 

เส้นการทดลองท่ี 1 คือ อัตราการไหลของอากาศดา้นร้อน 0.0229 kg air/s แรงดันไฟฟา้ของพัดลม 12 V 

เส้นการทดลองท่ี 2 คือ อัตราการไหลของอากาศดา้นร้อน 0.0202 kg air/s แรงดันไฟฟา้ของพดัลม 9 V 

เส้นการทดลองท่ี 3 คือ อัตราการไหลของอากาศดา้นร้อน 0.0164 kg air/s แรงดันไฟฟา้ของพัดลม 6 V 

เส้นการทดลองท่ี 4 คือ อัตราการไหลของอากาศดา้นร้อน 0.0144 kg air/s แรงดันไฟฟา้ของพดัลม 4.5 V 

เส้นการทดลองท่ี 5 คือ อัตราการไหลของอากาศดา้นร้อน 0.0106 kg air/s แรงดันไฟฟา้ของพดัลม 3 V 
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(c)             (d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (e) 

ภาพที ่6 กราฟแสดงคา่อุณหภูมิอากาศขาออกฝั่งร้อนเมื่อปรับค่าแรงดันท่ีจ่ายให้แก่โมดูลเทอร์โมอเิล็คทริค 

ท่ีแต่ละความเร็วพัดลมระบายอากาศฝั่งร้อน 
 

จากภาพท่ี 6 พบว่าโมดูลเทอร์โมอิเล็คทริคสามารถเพิ่มอุณหภูมิของอากาศโดยท่ียิ่งจ่ายแรงดันให้แก ่

โมดูลเทอร์โมอิเล็คทริคมากระบบจัมีความสามารถท าอุณหภูมิของอากาศขาออกได้สูงขึน้ กราฟแต่ละเส้นนัน้บ่งบอก

ถึงแรงดันไฟฟา้ท่ีจ่ายเข้าพัดลมฝั่งร้อนพบว่ายิ่งจ่ายไฟให้พัดลมน้อย หรือให้อากาศฝั่งร้อนมอีัตราการไหลต่ า อากาศ 

มีเวลาในการแลกเปลี่ยนความร้อนท่ีมากขึ้น จึงท าให้ได้อุณหภูมิขาออกของฝั่งร้อนมีค่าท่ีสูงกว่า และเมื่ออัตราการ

ไหลฝั่งเย็นท่ีสูงกวา่ก็ท าให้แนวโน้มของอุณหภูมิขาออกฝั่งร้อนมคี่าท่ีต่ าลง 
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จากข้อมูลท่ีได้น ามาค านวณเพื่อหาอัตราการควบแนน่ของความชื้นในอากาศก็ได้ผลดังภาพท่ี 7 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)  (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 
 

ภาพที ่7 กราฟแสดงคา่อัตราการควบแนน่ของความชื้นในอากาศเมื่อปรับค่าแรงดันท่ีป้อนให้แก่โมดูลเทอร์ 

โมอิเล็คทริคท่ีแต่ละความเร็วพัดลมระบายอากาศด้านร้อน 
 

จากภาพท่ี 7 พบว่าจากการปรับค่าแรงดันท่ีจ่ายให้แก่โมดูลเทอร์โมอิเล็คทริคและค่าแรงดันแก่พัดลมส่งผล

ให้เกิดการควบแน่นของความชื้นในอากาศท่ีบริเวณครีบระบายความร้อนฝั่งเย็น โดยท่ีได้ค่าอัตราการควบแน่นของ

ความชื้นในอากาศมีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.016 kgwater/h ท่ีอัตราการไหลของอากาศฝั่งเย็น 0.009 kgdry air/s และอัตราการ

ไหลของอากาศฝั่งร้อน 0.0229 kgdry air/s ส่วนของข้อมูลท่ีเก็บค่าไม่ได้เนื่องจากค่าความชื้นสัมพัทธ์(h) อากาศขาออก

ด้านเย็นนัน้มคี่าต่ ากว่าขาเข้าซึ่งท าให้อัตราการควบแนน่ความชื้นเป็นลบ ซึ่งอาจเกดิจากชุดเครื่องมือท่ีท าการทดสอบ 

และอุปกรณใ์นการวัดค่านัน้มคีวามแมน่ย าไมเ่พยีงพอ 
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ในสว่นของปริมาณความรอ้นท่ีมีการถา่ยเทท้ังดา้นร้อนและดา้นเย็นได้ท าการค านวณดังแสดงในภาพท่ี 8 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                              (b) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (c)                                                                               (d) 
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         (e) 

ภาพที่ 8 กราฟแสดงปริมาณความร้อนท่ีถ่ายเทท้ังดา้นร้อนและเย็นเมื่อปรับค่าแรงดันท่ีป้อนให้แก่โมดูล

เทอร์โมอเิล็คทริคท่ีแต่ละความเร็วพัดลมระบายอากาศฝั่งร้อน 
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จากภาพท่ี 8 แสดงให้เห็นถึงปริมาณความรอ้นท่ีถ่ายเทในดา้นร้อนและดา้นเย็น โดยท่ีปริมาณความรอ้นด้าน

ร้อนแสดงในรูปของเส้นทึบโดยเทียบแกนด้านซ้ายมือ(Qh) ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0.15 kW จนถึงสูงท่ีสุด 0.45 kW ซึ่ง Qh นั้น

แปรผันตามแรงดันไฟฟ้าท่ีจ่ายเข้าโมดูลเทอร์โมอิเล็คทริคยิ่งจ่ายแรงดันเข้ามามาก ก็สามารถผลิตความร้อนออกมา

ได้มากยิ่งขึ้นจึงท าให้เกิดการถ่ายเทความร้อนได้ดกีว่า ในสว่นของปริมาณความรอ้นในฝั่งเย็น (Qc) ท่ีแสดงไว้ในรูปของ

เส้นปะและเทียบกับแกนด้านขวามอื (Qc) พบวา่ค่า Qc มท้ัีงคา่บวกคือุณหภูมิขาออกของฝั่งเย็นมคี่าต่ ากว่าขาเขา้ และ

มีค่าบางส่วนติดลบอยู่ด้วยเนื่องจากอุณหภูมิขาเข้ามีค่าต่ ากว่าอุณหภูมิขาออกของฝั่งเย็น เหตุการณ์นี้เกิดจากการท่ี

เกิดความร้อนมากท่ีโมดูลเทอร์โมอิเล็คทริคแล้วไม่สามารถระบายความร้อนในฝั่งร้อนออกได้ทันจึงท าให้เกินการอั้น

ของพลังงานความร้อนผลท่ีตามมาคือเกิดความร้อนขึ้นท้ังสองฝั่งของเทอร์โมดูลโมอิเล็คทริค 

จากค่าความปริมาณความร้อนท่ีได้นั้น เมื่อพิจารณาการควบแน่นของความชื้นในฝั่งเย็นและค านวณค่า

สัมประสิทธ์ิสมรรถนะ(COP) ของฝั่งเย็นได้ดังภาพท่ี 9          
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จากภาพท่ี 9 แสดงถึงค่า COP ท่ีได้จากการทดลองพบวา่มีค่าสูงได้ถึง 1.4 ดังรูป 9(a) แลว้ก็พบวา่จากกราฟ

มขี้อมูลบางชว่งท่ีหายไปเพราะเนื่องจากค่า Qc มคี่าเป็นลบดังท่ีได้แสดงและอธิบายไว้ในส่วนของภาพ8 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
จาการศึกษาความสามารถของโมดูลเทอร์โมอิเล็คทริคพบว่าความสามารถในการเพิ่มอุณหภูมิของอากาศ

นัน้ สามารถเพิ่มได้สูงถึง 50 oC ท่ีการจา่ยแรงดันไฟฟา้แก่โมดูลเทอร์โมอเิล็คทริค 16 V โดยใชอ้ัตราการไหลอากาศฝัง่

ลมร้อนท่ีต่ าเพื่อท่ีมีเวลาในการแลกเปลี่ยนความร้อนท่ีมากกว่า ในส่วนของค่าอัตราการควบแน่นของความชื้นใน

อากาศนั้น สามารถท าได้สูงถึง 0.016 kgwater/h เมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้าแก่โมดูลเทอร์โมอิเล็คทริค 6 V ค่า COP ของ

โมดูลเทอร์โมอเิล็คทริคท่ีค านวณได้มีคา่สูงที่สุดท่ี 1.4  

เนื่องจากการศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อน าไปออกแบบระบบอบแห้งจุดส าคัญคือการควบแน่นของความชื้น

จากอากาศ เพื่อให้เกิดเป็นอากาศแห้ง แล้วน าไปอุ่นอากาศเพื่อให้เหมาะสมต่อการอบแห้ง ซึ่งค่าท่ีสนใจจึงเป็น

ปริมาณความรอ้นด้านร้อนท่ีโมดูลเทอร์โมอิเล็คทริคสามารถท าได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 

เนื่องด้วยปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้คือการอั้นความร้อนเมื่อท าการระบายความร้อนทางฝั่งของด้านร้อนออกไม่ทัน 

ส่งผลให้เกิดการร้อนท้ังสองฝั่งของโมดูลเทอร์โมอิเล็คทริคจึงควรท่ีจะออกแบบการระบายความร้อนของด้านร้อนให้ดี

เพื่อป้องกันการเกิดการอั้นความร้อนภายในโมดูลเทอร์โมอิเล็คทริคซึ่งจะท าให้เกิดความร้อนขึ้นท้ังสองด้านของโมดูล

เทอร์โมอเิล็คทริค และอาจใชอุ้ปกรณท่ี์มีการวัดท่ีแม่นย า และวางในต าแหนง่ท่ีเหมาะสมมากกวา่นี้ 
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การทดสอบความเป็นฉนวนของหม้อแปลงด้วยวิธีกระแสโพลาไรซ์-ดีโพลาไรซ์และวิธีหา

ความชื้นในน้ ามันหม้อแปลง 

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 

 บทความนี้น าเสนอการทดสอบความเป็นฉนวนของหม้อแปลงโดยวิธีทดสอบด้วยกระแสโพลาไรซ์-ดีโพลาไรซ์ 

(พดีีซ)ี และวธีิทดสอบด้วยการหาความชื้นในน้ ามันหมอ้แปลง การทดสอบท้ังสองวธีิดังกล่าวได้ทดสอบกับหม้อแปลงท่ีใช้

งานจริงท่ีวิเคราะห์จากค่าความชื้นเพื่อดูความเป็นฉนวนของหม้อแปลงเทียบกับค่าความชื้นมาตรฐานของวธีิทดสอบนั้น ๆ 

จากนั้นท าการเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการทดสอบท้ังสองวิธี  ด้วยผลการทดสอบจากท้ังสองวิธีดังกล่าวจะช่วย

ให้ผู้ดูแลหมอ้แปลงเลอืกวา่ในสถานการณ์ใดควรทดสอบความเป็นฉนวนของหมอ้แปลงด้วยวธีิใด นอกจากนัน้จากผลการ

ทดสอบท้ังสองวิธียังเป็นการแสดงว่าถึงเวลาท่ีต้องซ่อมบ ารุงหม้อแปลงก่อนถึงวาระซ่อมบ ารุงตามปกติ ดังนั้นการ

ทดสอบหม้อแปลงด้วยวิธีท่ีน าเสนอจึงช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อหม้อแปลงท่ีใช้งาน ช่วยประหยัด

งบประมาณในการเปลี่ยนหมอ้แปลงใหม ่และชว่ยรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟา้ก าลังอกีด้วย 

ค าส าคัญ:  กระแสโพลาไรซ์-ดีโพลาไรซ์, ความชื้นในน้ ามันหมอ้แปลง, ซ่อมบ ารุงหม้อแปลง 

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. 

Th ese m eth ods are analyzing th e m oistu re c ontent to show th e transformer’s insulation to c om pare with  th e 

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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บทน า 
พลังงานไฟฟา้ถือเป็นปัจจัยหลักท่ีส าคัญตอ่การด ารงชวีิตของมนุษยใ์นทุกภาคส่วน โดยระบบส่งก าลังไฟฟ้าที่ได้

ท าการตดิตั้งและใช้งานมาเป็นระยะเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อการใชไ้ฟฟา้ เชน่ เกิดความผิดปกตขิองแรงดันไฟฟ้าซึ่ง

ท าให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือระบบไฟฟ้า จึงเป็นเหตุให้มีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพก าลังไฟฟ้า และปัญหา

ดังกล่าวท าให้ผู้ใชไ้ฟฟา้ได้รับผลกระทบไมม่ากก็น้อย [1]            

เพื่อป้องกันไมใ่ห้เกิดปัญหาดังกล่าวจึงควรเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในระบบไฟฟา้ก าลัง โดยหมอ้แปลงถือ

วา่เป็นอุปกรณ์หลักตัวหนึ่งท่ีตอ้งการการบ ารุงรักษาและประเมนิสภาพความพร้อมใชง้านอยา่งสม่ าเสมอ ซึ่งหมอ้แปลงใน

ระบบไฟฟ้าก าลังมักจะเป็นชนิดน้ ามัน โดยน้ ามันหม้อแปลงท าหน้าท่ีเป็นฉนวนและต้องท าการตรวจสอบความชื้นเพื่อดู

ความเป็นฉนวนของหมอ้แปลงอยา่งสม่ าเสมอ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยดือายุการใช้งานของหม้อแปลงได้  

บทความวจิัยนี้น าเสนอการทดสอบหาความชื้นของหมอ้แปลงสองวธีิ คือ วธีิกระแสโพลาไรซ์-ดีโพลาไรซ์ (พดีีซี) 

และวิธีหาความชื้นในน้ ามันหม้อแปลง แล้วน าท้ังสองวิธีมาเปรียบเทียบให้เข้าใจถึงรายละเอียดของขั้นตอนการทดสอบ

และผลลัพธ์ท่ีได้ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจประเมนิสภาพและซ่อมบ ารุงหม้อแปลงได้ทันก่อนท่ีจะเกิดความเสียหาย

รุนแรงตอ่ไป 
 

การทดสอบความเป็นฉนวนของหม้อแปลง 

การทดสอบความชื้นท่ีเลือกใช้ในบทความนี้มีสองวิธีดังนี้ 
 

การทดสอบด้วยวิธีพดีีซ ี

วิธีนี้จะอาศัยเครื่อง PDC-ANALYSER-1 MOD ดังแสดงในภาพท่ี 1 โดยเครื่องน้ีใช้ส าหรับการวัดเพื่อวิเคราะห์

ปฏิกิริยาทางไฟฟ้าของวัสดุท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้าและระบบฉนวนป้องกัน โดยใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ท่ีมีระบบปฏิบัติการ 

Windows ซึ่งสามารถใช้วัดค่าทางไฟฟ้าในย่านวัดท่ีหลากหลาย ปรับย่านวัดแรงดันไฟฟ้าท่ีท าการวัดให้เหมาะสมกับ

อุปกรณ์ท่ีท าการทดสอบ และสามารถท าการทดสอบในสถานไีฟฟา้แรงสูงหรือในห้องปฏิบัตกิารได้ [2] 
 

 
 

ภาพที่ 1 เครื่อง PDC-ANALYSER-1 MOD 
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ในการวเิคราะห์ค่าพดีีซีน้ัน ตัวเคร่ืองจะมโีปรแกรมการประมวลผลท่ีได้ก าหนดค่าไวแ้ล้ว ท้ังนี้คา่ท่ีได้จะแสดงเป็น

กราฟเส้นโค้ง ซึ่งแบ่งออกเป็นสองเส้นกราฟคือ เส้นกราฟค่ากระแสโพลาไรซ์ ip (t) ซึ่งสามารถหาได้จากสมการท่ี (1) โดยมี

ผลมาจากค่าแรงดันไฟฟ้าท่ีก าลังเพิ่มขึ้น (U) ในชว่งเวลาชาร์จ (tc)  และเส้นกราฟกระแสดีโพลาไรซ์ id (t)  โดยเป็นค่าท่ีได้มา

จากการวัดเทียบกับสายดินซึ่งเป็นกระแสท่ีก าลังลดลงในช่วงดิสชาร์จ ij (t) ท่ีไหลผ่านขดลวดหม้อแปลงท่ีประกอบด้วยค่า

ความตา้นทาน (Rj)  ซึ่งอนุกรมกับค่าการเก็บประจุ (Cj)  ในชว่งเวลาดิสชาร์จท่ีทดสอบ (Tj) ดังการตอ่วงจรในภาพท่ี 2   
 

R1

C1

C 50 Hz
R2

C2

Rj

Cj

Rn

Cn

R0

 

ภาพที่ 2 เครื่อง PDC-ANALYSER-1 MOD 
 

ค่ากระแสโพลาไรซ์ ip (t)  และค่ากระแสดีโพลาไรซ์ id (t) สามารถหาได้จากสมการท่ี (1) และ สมการท่ี (2) ตามล าดับ 
 

Ip (t) = ∑jij (t) + i∞  = U.∑j ( 1

𝑅𝑗
𝑒−𝑡/𝜏𝑗)+ 𝑈

𝑅∞
  for t < tc (1) 

Id (t) =-U.∑j 
1

𝑅𝑗
 (1 - 𝑒−𝑡𝑐/𝜏𝑗).𝑒−𝑡𝑐/𝜏𝑗     for t > tc (2) 

 

การต่อใช้งานของเครื่อง PDC-ANALYSER-1MOD เข้ากับหม้อแปลงจะท าโดยต่อสายชุดวัดแรงดันไฟฟ้าเข้าท่ี

ด้านขั้วด้านบนของบุชชิ่ง (ด้านแรงสูง) และตอ่สายชุดวัดค่ากระแสท่ีด้านปลายของบุชชิ่ง (ด้านแรงต่ า) โดยตอ้งตอ่สายดิน

ท่ีตัวหม้อแปลงลงดินโดยตรง จากนั้นจะท าการชาร์จประจุอย่างต่อเนื่องโดยจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นเวลานาน 

เพื่อท าการประเมินความเป็นฉนวนโดยดูจากการน ากระแสไฟฟ้า ซึ่งไดอะแกรมการต่อวงจรเพื่อท าการทดสอบ และ

รูปการตดิตั้งเคร่ือง PDC-ANALYSER-1MOD เพื่อท าการทดสอบวัดความชื้นของหมอ้แปลงได้ดังแสดงไว้ดังภาพท่ี 3 และ  

ภาพท่ี 4 ตามล าดับ [3]-[4] 

 
 

ภาพที่ 3 ไดอะแกรมการตอ่วงจรเพื่อท าการทดสอบ 
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ภาพที่ 4 การตดิตัง้เครื่อง PDC-ANALYSER-1MOD เพื่อทดสอบ 
 

ผลท่ีได้จากการทดสอบจะออกมาในลักษณะของเส้นกราฟสองเส้นคือ เส้นกราฟกระแสโพลาไรซ์และเส้นกราฟ

กระแสดีโพลาไรซ์ดังแสดงในภาพท่ี 5 จากเส้นกราฟทั้งสองสามารถแสดงได้ถึงค่าการน าไฟฟ้าและการปนเป้ือน

ของความชื้น โดยคุณสมบัติการน าไฟฟ้าและการปนเป้ือนของความชื้นท่ีมีในอุปกรณ์จะส่งผลต่อความชันของเส้นกราฟ  

โดยเฉพาะเส้นกราฟกระแสโพลาไรซ์จะขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นฉนวน หรืออาจกล่าวได้ว่ายิ่งอุปกรณ์ท่ีทดสอบมีความ

เป็นฉนวนนอ้ย ค่าการน าไฟฟา้ก็ยิ่งสูงขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้เส้นกราฟสูงขึน้ตามไปด้วย  
 

 
 

ภาพที่ 5 ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่เส้นกราฟในการทดสอบ 
 

เมื่อได้เส้นกราฟท้ังสองเส้นแล้วจะต้องใช้โปรแกรมท าการประเมินผลออกมาอีกครั้ง [5] โดยการตั้งค่าท่ีระบุไว้ตอน

เร่ิมตน้จากค่าต่ าสุดและค่อย ๆ เพิ่มค่าความชื้นตามล าดับ แล้วน าเส้นกราฟท่ีได้จากการวัดมาพจิารณาท่ีปลายเส้นกราฟ

ท้ังสองเพื่อเทียบกับค่าความชื้นมาตรฐานโดยให้เส้นกราฟอยู่ใกล้เคียงหรือทับกันมากที่สุดจนได้ค่าความชื้นท่ีต้องการ

ออกมาเป็นเปอร์เซ็นของความชื้น โดยผลท่ีได้จากการทดสอบได้แสดงไวใ้นตารางท่ี 1   
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ตารางที่ 1 ผลท่ีได้จากการทดสอบด้วยวธีิพีดซีี 

ล าดับที ่ อุปกรณ์ทีใ่ช้ทดสอบ 
การทดสอบค่าความชื้น 

มาตรฐานท่ีใช้ ค่าท่ีได้จากการทดสอบ ระดับผลลัพธ ์

1 หมอ้แปลงย่ีหอ้ A IEC61620 2.5 % of moisture by dry weight พอใช้ 

2 หมอ้แปลงย่ีหอ้ B IEC61620 2.5 % of moisture by dry weight พอใช้ 

3 หมอ้แปลงย่ีหอ้ C IEC61620 3.0 % of moisture by dry weight ต้องปรับปรุง 

4 หมอ้แปลงย่ีหอ้ D IEC61620 2.5 % of moisture by dry weight พอใช้ 

5 หมอ้แปลงย่ีหอ้ E IEC61620 3.5 % of moisture by dry weight ต้องปรับปรุง 

หมายเหต:ุ การทดสอบด้วยวิธีพีดซีีค่าความชื้นตามมาตรฐานตอ้งไม่เกิน 3 % of moisture by dry weight 
 

จากการทดสอบด้วยวิธีพีดีซี ซึ่งค่าตามมาตรฐาน IEC61620 ต้องไม่เกิน 3 % ดังนั้นมีหม้อแปลง 3 ยี่ห้ออยู่

ในเกณฑ์พอใช ้นั่นคือ ยี่ห้อ A, B และ D เนื่องจากมีค่าความชืน้จากการทดสอบ 2.5 % ซึ่งต่ ากว่า 3 % เพยีงเล็กน้อย

โดยในทางปฏิบัตถิือวา่พอท างานได้   และมีหมอ้แปลง 2 ยี่ห้ออยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงนั่นคือยี่ห้อ C และ D เนื่องจาก

มีค่าความชื้นจากการทดสอบ 3.0 % และ 3.5 % ตามล าดับ ซึ่งถือว่ามีความชื้นสูงเกินมาตรฐาน จึงไม่สามารถ

น ามาใช้งานได้ โดยเฉพาะหม้อแปลงยี่ห้อ E นั้นมีค่าความชื้นสูงเกินมาตรฐานมากซึ่งยากต่อการแก้ไข จึงไม่ควร

น ามาใชง้านเป็นอยา่งยิ่งเพราะจะเกดิความเสียหายต่อตัวหมอ้แปลงและตอ่ระบบไฟฟา้ที่เกี่ยวข้องได้   
 

การทดสอบด้วยวิธีหาความช้ืนในน้ ามันหม้อแปลง 

หม้อแปลงส่วนมากจะเป็นชนิดน้ ามัน โดยจะใช้น้ ามันท าหน้าท่ีเป็นฉนวนและเป็นตัวระบายความร้อน น้ ามันจึง

ต้องมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไม่เป็นตัวน าทางไฟฟ้าเพื่อป้องกันความเสียหาย  ในการทดสอบหม้อแปลงวิธีนี้สามารถท าได้

ด้วยการน าน้ ามันหม้อแปลงมาทดสอบหาค่าความชื้นโดยอ้างอิงมาตรฐาน ASTM D1533 [6] ซึ่งวิธีการทดสอบนี้เป็นท่ี

ยอมรับอย่างแพร่หลายและมีผลการทดสอบท่ีน่าเชื่อถือ การทดสอบด้วยน้ ามันนอกเหนือจากการหาค่าความชื้นแล้ว ยัง

สามารถทดสอบค่าแรงดันพังทลายท่ีทนได้ รวมท้ังทดสอบความเป็นกรดได้อีกด้วย [7] 

ความชื้นท่ีปะปนในฉนวนเหลวจะมีหลายรูปแบบ รูปแบบหนึ่งก็คือน้ าอิสระ (free water)  การมีอยู่ของน้ าอิสระ

สามารถแก้ไขได้ด้วยการกรองหรือวิธีอื่น ความชื้นท่ีปะปนอยู่ในน้ ามันไม่สามารถมองได้ด้วยตา เปล่า โดยท่ัวไปจะบอก

ปริมาณด้วยวธีิทางกายภาพหรือทางเคม ีความชื้นท่ีปะปนอยูใ่นน้ ามันจะส่งผลตอ่ค่าความชื้นอิ่มตัว ปริมาณ และขนาดของ

สิ่งปนเป้ือนซึ่งขึ้นอยูก่ับการเก็บตัวอยา่ง การทดสอบวธีินี้มีความเหมาะสมต่อการหาค่าความชื้นท่ีปะปนในน้ ามันหม้อแปลง

ซึ่งเป็นฉนวน โดยหน่วยของการวัดค่าความชื้นท่ีปะปนในน้ ามันคือ มิลลิกรัม/กิโลกรัม (mg/kg) โดยท่ัวไปน้ ามันหม้อแปลง

ใหมท่ี่รับมาจากผู้ผลิตจะมีความชื้นน้อยกว่า 25 mg/kg ดังนัน้น้ ามันหม้อแปลงใหมจ่ะถูกทดสอบความชื้นท่ีปะปนในกรณีท่ี

จ าเป็นเท่านัน้  

การทดสอบจะท าในห้องปฏิบัติการโดยต้องบรรจุในขวดทึบแสง และไม่ให้มีช่องว่างในขวดเพื่อป้องกัน 

การเกิดฟองอากาศ เพราะจะท าให้ผลการทดสอบผิดเพี้ยน โดยขั้นตอนการทดสอบความชื้นท่ีปะปนในน้ ามันหม้อแปลงได้

แสดงไวใ้นภาพท่ี 6 
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                   (ก)                                               (ข)                                               (ค) 

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการทดสอบด้วยวิธีหาความชืน้ในน้ ามันหมอ้แปลง 

(ก) ดูดตัวอย่างน้ ามัน  (ข) น าตัวอย่างน้ ามันเข้าเครื่องทดสอบ  (ค) ทดสอบหาความชื้นปะปนในน้ ามัน 
 

เมื่อทดสอบตัวอย่างน้ ามันในห้องปฏิบัติการแล้วน าผลท่ีได้มาบันทึกและเทียบกับค่าความชื้นมาตรฐานตาม  

ท่ีมีการก าหนดไว้ ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบหาความชืน้ในน้ ามันหมอ้แปลงจากตัวอยา่งน้ ามันหมอ้แปลงย่ีหอ้ A  

ตัวอย่างน้ ามันหม้อแปลงยี่หอ้ A 

หัวข้อการทดสอบ มาตรฐานที่ใช้ ค่าทีไ่ด้จากการทดสอบ ระดับผลลัพธ ์

ค่าการเจือปนของน้ า ASTM D1533 

(ตอ้งไม่เกิน 35 ppm) 
14 ppm ด ี

ค่าแรงดันพังทลายท่ีทนได้ 

(ระยะห่างของหัวทดสอบ 1.00 mm.) 

ASTM D1816 

(ตอ้งไม่ต่ ากว่า 21 kV) 
21.6 kV พอใชไ้ด ้

 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบหาความชืน้ในน้ ามันหมอ้แปลงจากตัวอยา่งน้ ามันหมอ้แปลงย่ีหอ้ B 

ตัวอย่างน้ ามันหม้อแปลงยี่หอ้ B 

หัวข้อการทดสอบ มาตรฐานที่ใช้ ค่าทีไ่ด้จากการทดสอบ ระดับผลลัพธ ์

ค่าการเจือปนของน้ า ASTM D1533 

(ตอ้งไม่เกิน 35 ppm) 
11 ppm ดีมาก 

ค่าแรงดันพังทลายท่ีทนได้ 

(ระยะห่างของหัวทดสอบ 1.00 mm.) 

ASTM D1816 

(ตอ้งไม่ต่ ากว่า 21 kV) 
31.4 kV ดีมาก 
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบหาความชื้นในน้ ามันหมอ้แปลงจากตัวอยา่งน้ ามันหมอ้แปลงย่ีหอ้ C 

ตัวอย่างน้ ามันหม้อแปลงยี่หอ้ C 

หัวข้อการทดสอบ มาตรฐานที่ใช้ ค่าทีไ่ด้จากการทดสอบ ระดับผลลัพธ ์

ค่าการเจือปนของน้ า ASTM D1533 

(ตอ้งไม่เกิน 35 ppm) 
30 ppm พอใชไ้ด ้

ค่าแรงดันพังทลายท่ีทนได้ 

(ระยะห่างของหัวทดสอบ 1.00 mm.) 

ASTM D1816 

(ตอ้งไม่ต่ ากว่า 21 kV) 
19.8 kV ตอ้งปรับปรุง 

 

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบหาความชืน้ในน้ ามันหมอ้แปลงจากตัวอยา่งน้ ามันหมอ้แปลงย่ีหอ้ D 

ตัวอย่างน้ ามันหม้อแปลงยี่หอ้ D 

หัวข้อการทดสอบ มาตรฐานที่ใช้ ค่าทีไ่ด้จากการทดสอบ ระดับผลลัพธ ์

ค่าการเจือปนของน้ า ASTM D1533 

(ตอ้งไม่เกิน 35 ppm) 
31 ppm พอใชไ้ด ้

ค่าแรงดันพังทลายท่ีทนได้ 

(ระยะห่างของหัวทดสอบ 1.00 mm.) 

ASTM D1816 

(ตอ้งไม่ต่ ากว่า 21 kV) 
25.1 kV ดีมาก 

 

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบหาความชื้นในน้ ามันหมอ้แปลงจากตัวอยา่งน้ ามันหมอ้แปลงย่ีหอ้ E 

ตัวอย่างน้ ามันหม้อแปลงยี่หอ้ E 

หัวข้อการทดสอบ มาตรฐานที่ใช้ ค่าทีไ่ด้จากการทดสอบ ระดับผลลัพธ ์

ค่าการเจือปนของน้ า ASTM D1533 

(ตอ้งไม่เกิน 35 ppm) 
39 ppm ตอ้งปรับปรุง 

ค่าแรงดันพังทลายท่ีทนได้ 

(ระยะห่างของหัวทดสอบ 1.00 mm.) 

ASTM D1816 

(ตอ้งไม่ต่ ากว่า 21 kV) 
15.4 kV ตอ้งปรับปรุง 

 

ในการทดสอบด้วยวิธี DGA สามารถทดสอบได้ 2 หัวข้อ โดยอ้างองิจากมาตรฐานสากลท่ีเกี่ยวข้องดังนี้  

หัวข้อท่ี 1 คือการทดสอบการเจือปนของน้ า จากการทดสอบตัวอย่างน้ ามันหม้อแปลงท้ัง 5 ตัวอย่างคือน้ ามัน

หม้อแปลงยี่ห้อ A, B, C, D และ E ดังข้อมูลในตารางท่ี 2 ตารางท่ี 3 ตารางท่ี 4 ตารางท่ี 5 และตารางท่ี 6 ตามล าดับผล

การทดสอบท่ีได้ออกมามี 4 ตัวอย่างท่ีมีค่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดหรือมีการเจือปนของน้ าไม่เกิน 35 ppm ตามมาตรฐาน 

ASTM D1533 นั่นคือน้ ามันหม้อแปลงยี่ห้อ A, B, C และ D ยกเว้นตัวอย่างน้ ามันหม้อแปลงยี่ห้อ E ท่ีมีการเจือปนของน้ า

มากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด จึงไม่เหมาะที่จะน ามาใช้งาน จ าเป็นต้องท าการปรับปรุงค่าการเจือปนของน้ าให้อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานก่อนน ามาใชง้าน  

หัวข้อท่ี 2 คือการทดสอบค่าแรงดันพังทลายท่ีทนได้  การทดสอบผลท่ีได้ออกมาคือม ี3 ตัวอยา่งท่ีมีผลการทดสอบ

อยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดตามมาตรฐาน ADTM D1816 หรือมีค่าแรงดันพังทลายท่ีทนได้ไม่ต่ ากว่า 21 kV นั่นคือน้ ามันหม้อ

แปลงยี่ห้อ A, B และ D ยกเว้นตัวอย่างน้ ามันหม้อแปลงยี่ห้อ C และ E ท่ีมีค่าต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด จึงไม่เหมาะท่ี 

จะน ามาใชง้าน จ าเป็นตอ้งท าการปรับปรุงค่าแรงดันพังทลายท่ีทนได้ให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานก่อนน ามาใชง้าน 
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ขอยกตัวอยา่งการทดสอบน้ ามันหมอ้แปลงยี่ห้อ A และ ยี่ห้อ E มาเปรียบเทียบกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนดังนี้  

น้ ามันหม้อแปลงยี่ห้อ A มีผลการทดสอบการเจือปนของน้ าคือ 14 ppm ตามค่ามาตรฐาน ASTM D1533 ท่ี

ต้องไม่เกิน 35 ppm ดังนั้นค่าท่ีได้จากการทดสอบคร้ังนี้จึงอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนหัวข้อการทดสอบค่าแรงดันพังทลายท่ี

ทนได้ตามมาตรฐาน ASTM D1816 ท่ีต้องไม่ต่ ากว่า 21 kV มีผลการทดสอบคือ 21.6 kV ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานเพียง

เล็กน้อย ดังนัน้ค่าแรงดันพังทลายท่ีทนได้จึงอยูใ่นเกณฑ์พอใช ้นั่นคือน้ ามันหมอ้แปลงย่ีหอ้ A สามารถใช้เป็นฉนวนของ

หมอ้แปลงได้เมื่อดูจากผลการทดสอบด้วยวิธี DGA แตไ่มค่วรใชแ้รงดันทดสอบท่ีสูงเกินคา่มาตรฐานมากนัก 

น้ ามันหม้อแปลงยี่ห้อ E มีผลการทดสอบการเจือปนของน้ าคือ 39 ppm ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐาน ASTM 

D1533 ท่ีต้องไม่เกิน 35 ppm ดังนั้นค่าท่ีได้จากการทดสอบคร้ังนี้จึงอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง ส่วนหัวข้อการทดสอบ

ค่าแรงดันพังทลายท่ีทนได้ตามมาตรฐาน ASTM D1816 ท่ีต้องไมต่่ ากว่า 21 kV มผีลการทดสอบคือ 15.4 kV ซึ่งต่ ากวา่

ค่ามาตรฐานอยู่มาก ดังนั้นค่าแรงดันพังทลายท่ีทนได้จึงอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง นั่นคือน้ ามันหม้อแปลงยี่ห้อ E ไม่ 

สามารถใช้เป็นฉนวนของหม้อแปลงได้เมื่อดูจากผลการทดสอบด้วยวิธี DGA และเมื่อดูจากเกณฑ์ท้ัง 2 หัวข้อถือว่า

ห่างจากค่ามาตรฐานมาก ซึ่งยากต่อการปรับปรุงหรืออาจไม่คุ้มค่าในการลงทุนเพื่อปรับปรุง จึงไม่สมควรใช้น้ ามัน

ยี่ห้อ E เป็นฉนวนของหม้อแปลงเป็นอยา่งยิ่ง 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
จากการทดสอบหาความชื้นของหมอ้แปลงท้ังสองวธีิมีรายละเอยีดแตกตา่งกันดังนี้ 

วิธีพีดีซี  

ข้อด ี

1. สามารถหาค่าความชื้นสะสมท่ีอยูใ่นกระดาษฉนวนได้ จึงท าให้ได้คา่เชงิลึกเนื่องจากความชื้นท่ีปนเป้ือน

ในหมอ้แปลงนัน้ 99% จะซึมซับอยูใ่นกระดาษฉนวน และมเีพยีง 1% อยูใ่นน้ ามันหมอ้แปลง 

2. สามารถท าการทดสอบได้ท้ังในสถานไีฟฟา้แรงสูง และในห้องปฏบัิตกิารทดสอบ 

ข้อเสีย 

1. ตอ้งท าการตัดไฟ (Off-Line) ระบบส่งจ่ายเสียก่อน จึงจะท าการทดสอบได ้

2. ใชร้ะยะเวลาในการทดสอบท่ีนานท้ังนี้ขึ้นอยูก่ับขนาดของอุปกรณ์ท่ีท าการทดสอบ 

วิธีหาความชื้นในน้ ามันหม้อแปลง 

ข้อด ี

1. สามารถเก็บตัวอยา่งน้ ามันได้ขณะท่ีหมอ้แปลงท างานอยู ่หรือขณะจ่ายไฟ (On Line) ได ้

2. สามารถท าการเก็บตัวอย่างน้ ามันหม้อแปลงได้คราวละมากๆ และใช้ระยะเวลาเพียงเล็กน้อยในการ

เก็บตัวอยา่งน้ ามันหมอ้แปลงท่ีน ามาทดสอบ 

ข้อเสีย 

1. ระหว่างการเก็บตัวอย่างน้ ามันท่ีจะท าการทดสอบต้องระวังการปนเป้ือนจากสิ่งแปลกปลอมจาก

ภายนอก รวมถึงภาชนะท่ีใชบ้รรจุต้องปราศจากความชื้น 

2. ในการทดสอบและวิเคราะห์จะต้องทดสอบในห้องปฏิบัติการเท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันการปนเป้ือน

จากสิ่งไมพ่งึประสงค์ท่ีอาจจะส่งผลตอ่การทดสอบ 

 

  



 
 

Proceedings  
891 

ข้อเสนอแนะ 
1. การตัดสินใจเพื่อวางแผนบ ารุงรักษาหม้อแปลงจากวิธีการทดสอบความเป็นฉนวนของหม้อแปลงด้วย

สองวธีิท่ีน าเสนอ ควรพจิารณาจากเหตุปัจจัยและสภาวะท่ีจะท าการทดสอบท่ีเหมาะสมของการใชง้านหมอ้แปลงตัวนัน้ ๆ 

2. เพื่อให้หมอ้แปลงมอีายุการใชง้านยาวนานและลดตน้ทุนในการซื้อหมอ้แปลงใหม่ จ านวนการทดสอบ  

ความเป็นฉนวนของหม้อแปลงควรมากกว่ารอบการบ ารุงรักษาปกติเพื่อให้ทราบถึงความผิดปกติได้ก่อนและท าการ

ซ่อมบ ารุงล่วงหนา้ก่อนท่ีจะเกดิความเสียหายรุนแรง 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ผู้เขียนขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีให้การสนับสนุนการท าวิจัย   ขอขอบคุณ  

คุณศรุดา เพ็งสุวรรณ ต าแหนง่ วก. ระดับ 5 แผนกทดสอบอุปกรณ์ไฟฟา้แรงสูง กองทดสอบไฟฟา้แรงสูง ฝ่ายบ ารุงรักษา

ระบบส่ง และ ว่าท่ี ร.ต.โพธ์ิทอง ปราณีตพลกรัง ต าแหน่งช่างระดับ 5 แผนกทดสอบสภาพฉนวนและวิเคราะห์ กอง

ทดสอบไฟฟา้แรงสูง ฝ่ายบ ารุงรักษาระบบส่ง การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ท่ีให้การสนับสนุนการทดสอบ  
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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 

งานวจิัยนี้เป็นการศกึษาเกี่ยวกับพฤตกิรรมของผิวสัมผัสระหวา่งทรายกับโครงสร้าง  โดยใชเ้คร่ืองมอื Casagrande 

Direct Shear test ทรายท่ีใชท้ดลองเป็นทรายแมน่้ ากกในสภาพแห้ง ซึ่งมคีวามหนาแนน่สูงสุดเท่ากับ 17.60 kN/m3 และความ

หนาแน่นต่ าสุดเท่ากับ 15.51 kN/m3 ในการทดสอบคร้ังนี้จะทดสอบทรายในสภาพหลวม (Dr = 35%) และทรายแน่น  

(Dr = 85%) โดยใช้แรงท่ีกระท าขนาด ( n ) 107, 202, 410 kPa  ภายใต้สภาวะ Constant Normal Load, CNL และ Constant 

Normal Stiffness, CNS จากผลการศึกษาพบว่าการทดสอบก าลังรับแรงเฉือนโดยตรงแบบ CNL ค่าหน่วยแรงตั้งฉาก ( n )  

มีผลต่อค่าก าลังรับแรงเฉือน () และการเคลื่อนท่ีในเชิงปริมาตร (ยุบตัวหรือขยายตัว) ขึ้นอยู่กับสภาพเร่ิมต้นของตัวอย่าง 

ในขณะท่ีการทดสอบภายใต้สภาวะ CNS ค่าหน่วยแรงตั้งฉากจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีหน่วยแรงเฉือนมากระท า  

ทรายหลวมท่ีมีการยุบตัวจะท าให้หน่วยแรงตั้งฉากลดลง ในขณะท่ีตัวอย่างแน่นการขยายตัวจะท าให้หน่วยแรงตั้งฉากเพิ่ม

มากขึน้ จะเห็นได้ว่า ค่า Stiffness เท่ากับ 624 kPa/mm จะท าให้หนว่ยแรงตัง้ฉากเปลี่ยนไปเล็กน้อย     

ค าส าคัญ:  ทรายแมน่้ ากก, 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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บทน า 

ค่าสัมประสิทธ์ิของแรงเสียดทานท่ีผิวสัมผัสระหว่างเม็ดดนิกับวสัดุโครงสร้าง เป็นค่าท่ีจ าเป็น คา่หนึ่งท่ี

จ าเป็นต่อผลการวเิคราะห์ก าลงัรับน้ าหนักและเสถียรภาพของโครงสร้างใต้ดนิ ยกตัวอย่างเชน่ เสาเข็ม ก าแพงกันดนิ 

เป็นต้น ซึ่งคา่แรงเสียดทานท่ีผิวสัมผัสระหว่างดนิกับวัสดโุครงสร้างนัน้แสดงความตา้นทานแรงเฉือน () จาก

ความสัมพันธ์  
 

            tan                                                      (1) 
 

โดยท่ี   แสดงถึงหนว่ยแรงตัง้ฉากท่ีมากระท ากับผิวสัมผัส และ tan  แสดงถึงมุมเสียดทานระหว่างทราย 

และ วัสดุโครงสร้าง การศึกษาพฤติกรรมของผิวสัมผัสระหว่างดินทรายและวัสดุโครงสร้างได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น

เป็นอย่างมาก ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวได้รับการตรวจสอบโดยใช้วิธีการท่ีแตกต่างกันท้ังในห้องปฏบัิติการและในสนาม 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเคร่ืองมอืทดสอบแรงเฉือนโดยตรงเพราะความสะดวกและไมยุ่ง่ยากในการใช้งาน ถูกน ามาใชท้ั้งใน

รุ่นดั้งเดิมเพื่อด าเนนิการทดสอบในสภาวะหน่วยแรงตัง้ฉากคงที่ (Constant Normal Unit Load, CNL) และในรุ่นท่ีช่วยให้

ด าเนนิการทดสอบในสภาวะความแข็งแกรง่คงท่ี (Constant Normal Stiffness, CNS) ในการทดสอบภายใตส้ภาวะ CNS 

หนว่ยแรงและระยะการเคลื่อนท่ีในทิศทางที่ตัง้ฉากกับพืน้ผิวสัมผัสจะมีค่าคงท่ีตลอดเวลา 
คุณลักษณะทางปริมาตรของผิวสัมผัสจะก าหนดความตา้นทานในการเลื่อนไถลของวัสดุโครงสร้าง รูปแบบ

ของผิวสัมผัสภายใต้สภาวะ CNS สามารถอธิบายได้ดังภาพท่ี 1 โดยการก าหนดความแข็งแกร่งคงท่ี (stiffness, k ) 

ส าหรับเสาเข็มท่ีมีรัศมี R ฝังดินทีมีค่า shear modulus, G  ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์ของค่าความแข็งแกร่งจาก 

Boulon & Foray [1986] ได้ดังนี้ 
 

R

G

u
k

2







        (2) 
 

จากความสัมพันธ์ขา้งต้นสามารถแบ่งรูปแบบสภาวะเงื่อนไขได้ดังนี้ (Fakharian and Evgin, 1997) 

 กรณท่ีี 1: k  = 0 โดยท่ี 0][,0  u  (Constant Normal Unit Load, CNL) 

 กรณท่ีี 2: k  = ∞ โดยท่ี 0][,0  u  (Constant Volume, CV) 

 กรณท่ีี 3: k  = constant โดยท่ี 0][,0  u (Constant Normal Stiffness, CNS) 

 
ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบระหว่างแรงเฉือนท่ีผิวของเสาเข็มและ 

การทดสอบแรงเฉือนโดยตรงภายใต้สภาวะ CNS, (Boulon & Foray [1986]) 
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Airey et al [1992] ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมของผิวสัมผัสระหว่างทรายและโครงสร้างท้ังผิวหยาบและ 

ผิวเรียบภายใตส้ภาวะCNS โดยศึกษาผลของ ค่าความแข็งแกรง่ Normal stiffness ( k ) ความขรุขระของผิวสัมผัส สภาพ

เร่ิมต้นของตัวอย่าง (หลวมและแน่น) ระดับของหน่วยแรงเร่ิมต้น ซึ่งผลทดสอบท่ีได้จะมีพฤติกรรมใกล้เคียงกับ 

การทดสอบเสาเข็มจ าลองซึ่งปัจจัยส าคัญเกิดจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของดินรอบๆเสาเข็มหรือโครงสร้างท้ังนี้

จะเห็นได้ชัดวา่ความขรุขระของผิวสัมผัสจะส่งผลตอ่การเปลี่ยนแปลงปริมาตรของผิวสัมผัสดว้ยเชน่กัน 

พื้นผิวท่ีขรุขระของโครงสร้างเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อคา่สัมประสิทธ์ิแรงเสียดทานของผิวสัมผัสระหว่างดิน

และวัสดุโครงสร้าง ซึ่งเดิมทีความขรุขระจะถูกก าหนดด้วยค่าความหยาบ maxR  (Yoshimi & Kishida [1981]) ท่ีวัดได้

จากค่าความสูง-ต่ าตลอดระยะความยาว 0.20 mm หลังจากนั้นเพื่ออธิบายความขรุขระของผิวให้มีความเข้าใจมาก

ยิ่งขึ้น Uesugi & Kishida [1986] ได้น าขนาดของดินเข้ามาเกี่ยวข้องในการก าหนดความขรุขระ โดยให้ค าจ ากัดความ

ของความขรุขระ Normalized roughness ดังความสัมพันธ์ 
 

50

50max )(

D

DLR
Rn


      (3) 

 

โดยท่ี )( 50max DLR  คือค่าระดับความสูงต่ าของพื้นผิว maxR  ตลอดระยะความยาว 50DL   ซึ่ง nR

สามารถระบุได้วา่ผิวของวัสดุโครงสร้างมลีักษณะหยาบหรือเรียบ (Hu & Pu, 2004) 

งานวิจัยนี้จะเป็นงานวิจัยเพื่อท่ีจะศึกษาพฤติกรรมของทรายในประเทศไทยโดยเฉพาะทรายในเขตภาคเหนอื

โดยใช้ทรายจากล าน้ าแม่กก โดยการพัฒนาเคร่ืองมือ Direct Shear เพื่อท าการศึกษาแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัส

ของโครงสร้างกับเม็ดดนิ  

เครื่องมอืและวัสดุที่ใช้ในการทดสอบ 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ เป็นเคร่ืองมือท่ีพัฒนาขึ้นมาท้ังหมดเพื่อให้สอดคล้องกับการทดสอบ  

โดยเคร่ืองมือท่ีพัฒนาทดสอบหาแรงเฉือนโดยตรงนั้นคือ Direct shear test ได้ดัดแปลงเคร่ืองมือทดสอบแรงเฉือน

โดยตรง (Direct shear device) ดังภาพท่ี 2a โดยการดัดแปลง shear box ด้านล่างเป็นแผ่นโลหะท่ีแสดงถึงโครงสร้าง 

โดยสามารถทดสอบท้ังสภาวะ CNL และ CNS โดยการให้แรงผ่านแม่แรงและอ่านค่าแรงจาก Load cell  การบันทึก

ระยะการเคลื่อนท่ีสามารถบันทึกได้โดยใช้อุปกรณ์ชนิดเปลี่ยนแปลงความเหนี่ยวน าเชิงเส้น ( Linear Variable 

Displacement Transducer, LVDT)  และใชม้อเตอร์ในการออกแรงเฉือนและมกีารวัดระยะแรงเฉือนดว้ย LVDT  ในการ

ให้แรงเฉือนจะใชค้วามเร็วของมอเตอร์ 0.5 mm/min และการบันทึกข้อมูลจะบันทึกทุก ๆ 3 วินาที 

ทรายท่ีน ามาใช้ในการทดสอบมาจากแม่น้ ากกเป็นทรายแห้ง ซึ่งคุณสมบัติของทรายแมน่้ ากกที่เราเลือกใช้มี

ขนาดคละ (ดังภาพท่ี 2b) ทรายท่ีใช้ในการทดสอบมีความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ max x = 17.60 kN/m3 และความ

หนาแน่นต่ าสุดเท่ากับ minท  = 15.51  kN/m3 จะใช้ทรายหลวมท่ี Dr = 35% และทรายแน่นท่ี Dr = 85% แผ่นเหล็ก

โครงสร้าง (Steel plate) จะมีลักษณะเป็นผิวเรียบและมีขนาดความกว้าง 8.8 ซม. ความสูง 2.27 ซม. เปรียบเสมือน

เป็นผิวสัมผัสของเสาเข็ม 
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ภาพที่ 2  (a) เคร่ืองมอืทดสอบแรงเฉือนโดยตรงท่ีถูกพัฒนาขึ้น (b) Grain size distribution ของทรายแมก่ก 
 

ผลการทดลอง 
การศึกษาพฤติกรรมของผิงสัมผัสระหว่างดินทรายและโครงสร้าง จะท าการทดสอบก าลังรับแรงเฉือนโดย

ภายใต้สภาวะความเค้นต้ังฉากคงท่ี (CNL) และภายใต้สภาวะความแข็งแกร่งคงท่ี  (CNS) โดยใช้เคร่ืองทดสอบ Direct 

Shear test เพื่อค านวณหาค่าก าลังรับแรงเฉือนโดยตรง และ ค่ามุมเสียดทานผิวสัมผัสระหว่างทรายกับโครงสร้าง 

ส าหรับตัวแปรท่ีส าคัญในการศึกษาคร้ังนี้สามารถแสดงดังได้ในภาพท่ี 3  โดยท่ี n  คือหน่วยแรงในแนวตั้งฉากกับ

ผิวสัมผัส,   คือหน่วยแรงเฉือน, ][u  คือระยะการเคลื่อนท่ีในแนวตั้งฉาก (การยุบตัว 0][ u  หรือการขยายตัว

0][ u )  การศึกษาในคร้ังนี้เราจะทดสอบตัวอย่างท่ีความหนาแน่นอย่างละ3 ตัวอย่างโดยจะทดสอบทีสภาวะ CNL 

และ CNSสามารถแสดงได้ตามตารางที่ (1) 

 

 
ภาพที่ 3  การแปรผลจากการทดลอง 
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ตารางที่ 1  ตัวอยา่งทรายท่ีใชใ้นการทดสอบ 

Test Dr (%) 
n  (kPa) k (kPa/mm) 

CNL 35% 105, 200, 410 0 

85% 105, 200, 410 0 

CNS 35% 105, 200, 410 625 

85% 105, 200, 410 625 

 

 
ภาพที่ 4 (a) ])([w  ส าหรับทรายหลวม, %35rD  ; (b) ])([w  ส าหรับทรายแนน่, %85rD    (c) ])]([[ wu   ส าหรับ

ทรายหลวม, %35rD  ; (d) ])]([[ wu  ส าหรับทรายแนน่, %85rD  
 

ภาพท่ี 4 แสดงกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ])([w  โดยใช้หน่วยแรงตั้งฉาก ( n ) 105, 200, 410 kPa 

ในสภาวะ CNL พบว่าในช่วงแรงท่ีท าการเฉือน หน่วยแรงเฉือน Shear stress, ( ) จะมีค่าเพิ่มขึ้นตามระยะการเฉือน 

(shear displacement, ][w ) จนถึงค่าสูงสุด หลังจากนั้น Shear stress, ( ) จะมีค่าคงท่ีตลอดระยะการเฉือนท้ังทราย

หลวม (ภาพท่ี 4a) และทรายแน่น (ภาพท่ี 4b) ซึ่งค่าสูงสุดของ   จะมีค่าเพิ่มขึ้นตามค่าหน่วยแรงตั้งฉากและความ

หนาแนน่ของตัวอยา่ง  

ในส่วนของพฤติกรรมเชิงปริมาตรของผิวสัมผัส ดังภาพท่ี 4c และ 4d จะพบว่า ทรายหลวมมีการยุบตัว 

(Contraction) อย่างตอ่เนื่อง 0][ u  เมื่อมีหน่วยแรงเฉือนมากระท า และจะมคี่าเพิ่มมากขึน้เมื่อคา่ของหน่วยแรงตัง้ฉาก 

( n ) เพิ่มมากขึน้ ในขณะท่ีทรายแนน่ เมื่อเร่ิมมหีนว่ยแรงเฉือนมกีระท าทรายแนน่จะมกีารยุบตัว หลังจากนัน้เมื่อการ
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เคลื่อนท่ีในแนวแรงเฉือนมีค่าเพิ่มมากขึ้น ทรายท่ีแน่นเพิ่มมากขึ้นจะเร่ิมขยายตัว (Dilation) 0][ u  จากการทดลองจะ

พบว่าทรายแน่นมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อ n  ลดลง การขยายตัวของทรายแน่นจะมีค่าไม่มากนักเมื่อพิจารณาจาก

ตัวเลข จะมีการขยายตัวเพียง 0.02 – 0.05 mm ซึ่งถือเป็นค่าท่ีน้อยมาก ท้ังนี้เนื่องจากแผ่นโครงสร้างท่ีใช้ในการ

ทดสอบเป็นแผ่นเหล็กท่ีมีผิวเรียบ การขัดสีระหว่างเม็ดทรายและผิวสัมผัสจะท าให้เกิดการลื่นไถลเมื่อมีแรงเฉือนมา

กระท า (Yoshimi & Kishida [1981], Kishida & Uesugi [1987]) เมื่อท าการพล็อต )( n  ดังภาพท่ี 5 จะท าให้สามารถ

หาค่ามุมเสียดทานระหว่างทรายและโครงสร้างเหล็ก ซึ่งค่าท่ีได้เป็นท่ีได้จาก Linear regression และมุมเสียดทาน 

ระหว่างผิวสัมผัสของทรายหลวมกับโครงสร้างมีค่าเท่ากับ 18° (ภาพท่ี 5a) และส าหรับทรายแน่นกับโครงสร้างมีค่า

เท่ากับ 24°° (ภาพท่ี 5b) 
 

 
ภาพที่ 5 (a) )( n ส าหรับทรายหลวม, %35rD  ; (b) )( n ส าหรับทรายแนน่, %85rD  

 

สิ่งท่ีน่าสนใจส าหรับการศึกษาพฤติกรรมของผิวสัมผัสระหว่างดินทรายและโครงสร้าง คือการทดสอบใน

สภาวะ CNS ซึ่งการทดสอบนี้ n  จะมคี่าเปลี่ยนแปลงเมื่อมแีรงเฉือนมากระท า ซึ่งขึน้อยูก่ับหลายๆปัจจัย พฤตกิรรม

ในสภาวะ CNS จะสอดคล้องกับพฤติกรรมของเสาเข็ม สมอยดึ ที่ฝังลึกลงไปในช้ันดิน จาการทดสอบครัง้นี้จะให้แรงใน

แนวตั้งฉากกับผิวสัมผัสผ่านสปริงท่ีรู้ค่าความแข็งแกร่ง (Stiffnees, k ) ในการก าหนดสภาวะเงื่อนไข (Boundary 

condition)  ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วในภาพท่ี 1 

 ภาพท่ี 6 แสดงทางเดินของหน่วยแรง (Stress path) บนระนาบหน่วยแรง n   ในกรณีของทรายหลวม 

พฤติกรรมของทรายหลวมจะแสดงการยุบตัวอย่างต่อเนื่องเมื่อมีหน่วยแรงเฉือนมากระท า ดังได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งใน

กรณีสภาวะ CNS การยุบ 0][ u  จะส่งผลท าให้หน่วยแรงตั้งฉาก, n  มีค่าลดลง ในขณะท่ี   จะเพิ่มตาม ][w  แต่

เพิ่มขึ้นในอัตราท่ีลดลง ดังแสงในภาพท่ี 6a ในขณะท่ีทรายแน่นจะแสดงถึงการขยายตัว 0][ u  เมื่อมีหน่วยแรงเฉือน

มากระท า ดังนั้นการขยายตัวจะท าให้  n  มีค่าเพิ่มมากขึ้น และส่งผลท าให้  ยิ่งมีค่าเพิ่มมากขึ้นตามระยะการ

เคลื่อนท่ีในแนวแรงเฉือน ][w  (ภาพท่ี 6b)  
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ภาพที่ 6 (a) ทางเดินหนว่ยแรงส าหรับทรายหลวม, %35rD  ; (b) ทางเดินหนว่ยแรงส าหรับทรายแนน่, %85rD  

 

สรุปผลการทดลอง 

       การศึกษาในคร้ังน้ีได้ศึกษาพฤติกรรมผิวสัมผัสระหว่างทรายกับโครงสร้างผิวเรียบ พบวา่ ภายใตส้ภาวะ CNL 

ทรายแนน่จะมีการขยายตัวเกิดขึน้เล็กนอ้ยและในขณะที่ทรายหลวมจะมีการยุบตัวตลอดการให้แรงเฉือน ในกรณีการ

ทดลองในสภาวะ CNS โดยการก าหนดค่า Stiffness, k  = 624 kPa/mm การเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาตรส่งผลให้

พฤตกิรรมของผิวสัมผัสมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสามารถสังเกตได้  ระหว่างท่ีท าการเฉือนทรายหลวมจะมีการยุบตัวตลอด

จะท าให้หนว่ยแรงตัง้ฉากลดลงในขณะที่ทรายแนน่การขยายตัวเมื่อมีหน่วยแรงเฉือนมากระท าจะท าส่งผลให้หนว่ยแรง

ตัง้ฉากมคี่าสูงมากขึ้นจากเดิม และส่งผลท าให้หนว่ยแรงเฉือนมคี่าเพิ่มมากยิ่งขึน้  
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาในคร้ังนี้ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยา (งบประมาณแผ่นดิน) ปี 2560 โครงการ

พฤตกิรรมของผิวสัมผัสระหวา่งดินทรายกับโครงสร้างภายใตแ้รงกระท าแบบซ้ าซาก รหัสโครงการ RD60057 
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ระบบเฝ้าระวังส าหรับโรงเพาะเห็ดผ่านระบบเครือข่าย 

Watchdog system for mushroom growing house Via network system 

 

ตระกูลพันธ์ แสงเจริญวัฒนา1 พัชรินทร์ ประจวบแท่น1 และ จักรพนธ์ อบมา1* 

Takhoonphan Sangcharoenwattana1, Putcharin Prajoubthaen1 and Jagraphon Obma1* 

 

บทคัดย่อ 

 งานวจิัยนี้น าเสนอระบบเฝ้าระวังสาหรับโรงเพาะเห็ด เพื่อใชใ้นการรักษาอุณหภูมิและความชื้นท่ีสง่ผลตอ่การ

เจรญิเตบิโตของเห็ด ท้ังสามารถบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นอุปกรณผ์่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ระบบนี้

ใช้บอร์ด Arduino Mega 2560 ในประมวลผลหลัก การรับเข้าประกอบด้วยเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น DHT22 

และแป้นพิมพ์กดแบบบางไว้รับการป้อนข้อมูลเพื่อบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้น ส่วนการแสดงผลประกอบไปด้วย

จอแอลซีดีขนาด 20 หลัก 4 แถว และใช้รีเลย์ 4 ช่อง ในการสั่งงานพัดลมและโซลินอยด์วาล์วให้ท างานเพื่อปล่อยน้ า

ให้หัวพน่หมอก ประมวลผลและติดต่อสื่อสารกับ NodeMCU ท าหนา้ที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์และประมวลผลข้อมูลท่ีได้รับ 

ท้ังส่งข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นไปยังระบบบริการของ Thingspeak เพื่อเฝ้าดูการท างานของระบบ การออกแบบ

โรงเรือนจ าลองท่ีใช้ส าหรับเพาะเห็ดมีขนาด ความกว้างท่ี 80 ซม. ความยาวท่ี 160 ซม. และความสูง 150 ซม. 

สามารถเพาะก้อนเห็ดได้ 300 ก้อน 

 ผลทดสอบการท างานของระบบ โดยท าทดลองเพาะเห็ดนางฟ้า จ านวน 40 ก้อน ตั้งค่าอุณหภูมิ 25-35 องศา

เซลเซียส และค่าความชื้น 66-85 %Rh โดยใชร้ะยะเวลาในการเพาะ 6 วัน จากนัน้ทาการวัดขนาดการเจริญเติบโต มขีนาด

เฉลี่ย 14.58 เซนตเิมตรส่วนเห็ดท่ีไมไ่ด้ใช้ระบบมีขนาดเฉลี่ย 10.86 เซนตเิมตร แสดงให้เห็นวา่ระบบมีประสิทธิภาพท่ีดี 
 

ค าส าคัญ:  โรงเพาะเห็ด, ระบบเฝ้าระวัง, ระบบเครอืขา่ย  
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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 20  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 40  lumps of mushroom cultivation by setting 

the temperature at 25-35  Celsius, and the humidity content was 66-85% 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 
 

บทน า 

เนื่องจากปัจจุบันการกลุ่มอาชพีเพาะเห็ดประสบปัญหาผลผลิตของเห็ดแต่ละชนดิ ไมส่ม่ าเสมอ เช่นผลผลิตและ

คุณภาพของเห็ดจะลดต่ าลงกว่าเดิมมาก ปัญหาเหล่านี้ได้รับผลกระทบมาจากอุณหภูมิความและชื้นในอากาศภายใน 

โรงเพาะเห็ดท่ีไมส่ม่ าเสมอประกอบกับความรู้ในกลุ่มเพาะเห็ด มาจากทักษะความช านาญ และประสบการณ์ท าการเพาะ

เห็ดประกอบกับปัจจุบันระบบเครือข่ายก าลังได้รับความนิยมอย่างมากสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายท้ัง ระบบ

อุตสาหกรรม ระบบคมนาคม และระบบการเกษตร เป็นตน้ จึงได้น ามาประยุกตใ์ชก้ับระบบการเกษตรจะช่วยให้ผลผลิตมี

คุณภาพและยังเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเกษตรกร 

จากการศึกษางานวิจัยของเร่ืองระบบการออกแบบโรงเพาะเห็ดอัจฉริยะได้มีนักวิจัยให้ความสนใจหลากหลาย

โดยเป็นระบบควบคุมอัตโนมัติเข้ามาใช้งานร่วม ศุภวุฒิ ผากาและคณะ (2557) ได้ออกแบบและพัฒนาระบบควบคุม

อุณหภูมิและความชื้นท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดในโรงเพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้น ต าบลปงยางคก อ าเภอ 

ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง โดยออกแบบให้สามารถควบคุมความชื้นและอุณหภูมิในโรงเรือนขนาด 9x11 เมตร แบบอัตโนมัติ

ท าให้ได้ผลผลิตตามท่ีต้องการ  

คมยุทธ ชัยวงศ์ และคณะ (2559) ได้ท าการวิจัยเร่ืองระบบควบคุมอัตโนมัติส าหรับเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าโดยใช้

ไมโครคอนโทรเลอร์มาควบคุมในส่วนของความชื้นและอุณหภูมิ และสามารถตัดต่อการท างานระบบสร้างหมอกเพื่อเพิ่ม

ความชื้น ป้ัมน้ าให้ท างานตามเงื่อนไขท่ีตั้งไว้ เช่นเดียวกัน กับ ลิขิต อ่านค าเพชร และคณะ (2560) ได้ท าการวิจัยเร่ือง 
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โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะโดยใชไ้มโครคอนโทรเลอร์มาควบคุมในส่วนของความชื้นและอุณหภูมิในระบบ ท าการตัดต่อรีเลย์เพื่อ

ต่อป้ัมน้ าให้ท างาน โดยงานวิจัยท่ีกล่าวมาขั้นต้นมีการแสดงผลผ่านจอแอลซีดีและปรับข้อมูลผ่านแป้นพิมพ์ยังไม่สามารถ

น าข้อมูลการให้น้ าอากาศและความชื้นเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ไมส่ามารถควบคุมและแสดงผลผ่านระบบเครือข่ายได้  

การปริทัศน์งานวิจัยดังกล่าวทางผู้วิจัยได้เห็นปัญหาดังกล่าว โดยมีแนวคิดจัดท าระบบควบคุมอุณหภูมิและ

ความชื้นในการเพาะเห็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรณีศึกษาผลของอุณหภูมิกับความชื้นของอากาศภายในการเพาะ

เห็ดท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ด เพื่อออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นท่ีเหมาะสมในการควบคุมการ

เจริญเติบโตของเห็ด โดยมีการจัดเก็บข้อมูลท่ีได้ไว้ไปวิเคราะห์ส่งข้อมูลและแสดงผลผ่านระบบเครือข่าย เพื่อจะสามารถ

น าไปแก้ปัญหาผลผลิตท่ีไมส่ม่ าเสมอได้ 
 

วิธีการศึกษาและการออกแบบ  

               ล าดับขั้นตอนการท างานวิจัย 
               การออกแบบระบบเฝ้าระวังในโรงเพาะเห็ดท าการศึกษาและออกแบบการรักษาสภาพแวดล้อมภายใน 

โรงเพาะเห็ดท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ด มาใช้ในการออกแบบเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในตู้  

เพาะเห็ด โดยมีขัน้ตอนและวิธีการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

               1. ศึกษาและออกแบบการท างานของตัวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ท่ีใช้ในการท าเคร่ืองรักษาสภาพอุณหภูมิและ

ความชื้น 

             2. ศึกษาและออกแบบการท างานการรับ – ส่งข้อมูลของเคร่ืองรักษาสภาพอุณหภูมิและความชื้นให้

แสดงผลและควบคุมการท างานจากอุปกรณ์ชุดรักษาสภาพภูมิและความชื้นและผ่านทางเว็บบราวเซอร์ 

               3. ออกแบบโครงสร้างของโรงเพาะเห็ดจ าลองให้เหมาะสมกับตัวอุปกรณ์ท่ีใช้ในการรักษาสภาพอุณหภูมิ

และความชื้น 

 การออกแบบระบบการท างาน  

องค์ประกอบของแผนภาพรวม ดังรูปท่ี 1 การท างานของระบบรักษาสภาพอุณหภูมิและความชื้นในตู้เพาะ

เห็ด โดยมีส่วนประมวลหลักคือ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega ท าหน้าอ่านค่าจากเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

และความชื้น และรับค่าการบันทึกอุณหภูมิและความชื้นจากแป้นพิมพ์ เพื่อน าค่าอุณหภูมิและความชื้นท่ีได้จากการ

บันทึกมาเป็นตัวก าหนดการควบคุมการท างานพัดลมและโซลินอยดว์าล์วให้ท างาน โดยคา่อุณหภูมแิละความชื้นท่ีอ่าน

ได้จากเซนเซอร์จะถูกเขียนบันทึกไว้ใน Data Log ส าหรับเก็บข้อมูลไว้บนเมมโมร่ีการ์ดและแสดงผลค่าอุณหภูมิและ

ความชื้นออกทางจอภาพแอลซีดี  ส่วนการท างานของ NodeMCU จะท าหน้า ท่ีเป็นแม่ข่ายเว็บเซิ ร์ฟเวอร์  

โดยสามารถบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้น แสดงผลค่าความอุณหภูมิและความชื้นท่ีอ่านได้จากเซนเซอร์และ

สถานะการท างานของอุปกรณ ์ได้โดยผ่านระบบเครอืขา่ยแสดงผลหนา้เว็บบราวเซอร์  
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ภาพที่ 1 แผนภาพรวมของการท างานของระบบรักษาสภาพอุณหภูมแิละความชื้น 

 

             การติดต่อสื่อสารระหว่างเว็บเซิร์ฟเวอร์แม่ข่ายและลูกข่าย  การประมวลผลข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นท่ี

อา่นได้จากเซนเซอร์และสถานะอุปกรณ ์จะถูกเขยีนค าสั่งขึ้นอยู่ท่ีฝั่งบอร์ด Arduino Mega ส่งขอ้มูลไปยัง NodeMCU ท่ี

ท าหน้าท่ีเป็นแม่ข่ยเว็บเซิร์ฟเวอร์ เขียนชุดค าสั่งภาษา C++ ในการรับข้อมูลและใช้ภาษา HTML ในการออกออกแบบ

หน้าเว็บไซต์ โดยใช้ HTTP Protocol เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างเว็บเซิร์ฟเวอร์แม่ข่ายกับลูกข่าย เมื่อลูก

ข่ายท าการเชื่อมต่อเข้ามายังแม่ข่ายเว็บเซิร์ฟเวอร์ท าการส่งหน้าเว็บไซต์ท่ีได้ท าการเขียนขึ้นกลับไปแสดงผลยังหน้า

เว็บบราวเซอร์ของลูกข่าย 
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ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงการแสดงสถานะการท างานของอุปกรณ์ 
 

แผนภาพแสดงการแสดงสถานการณ์ท างานของอุปกรณ์ ดังภาพท่ี 2 การแสดงสถานะการท างานของ

อุปกรณท่ี์ต่อจากรเีลย ์จากโฟลว์ชารต์แสดงถึงการออกแบบเงื่อนไขในการตรวจสอบสถานะอุปกณ์ท่ีเชื่อมตอ่กับรีเลย์

ท่ีต่อเข้ากับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูสถานะการท างานของอุปกรณ์ในขณะนั้นได้ว่า

อุปกรณ์ท างานอยู่หรือไม่ โดยท าการอ่านค่าของขา Digital Pin ท่ีต่อกับรีเลย์ โดยได้ก าหนดให้ค่า Digital Pin นั้นมี

สถานะเป็นสัญญาณขาออก เมื่อรีเลย์ท างานจะอ่านค่าได้เป็น 1 แล้วท าการจัดเก็บค่าที่ได้ไว้ในตัวแปรท่ีเขียนขึน้ และ

ท าการส่งค่าที่ได้ไปยัง NodeMCU ได้รับค่าแล้วท าการตรวจสอบเงื่อนไขท่ีได้เขียนว่าค่าท่ีได้มีค่าเท่ากับ 1 หรือไม่ หาก

มีค่าเท่ากับ 1 จะท าการเขียนเว็บขึ้นมาเพื่อแจ้งสถานะของอุปกรณ์ว่าเป็น ON หากค่าท่ีได้มานั้นไม่เท่ากับ 1 แสดง

สถานะบนเว็บเป็น OFF การตรวจสอบสถานะท างานวา่ผิดปกติ โดยใชเ้งื่อนไขของเวลามาเปรียบเทียบการท างานของ

อุปกรณ์เมื่อสถานะ ON ท างานเกินเวลาท่ีใช้ในการเปรียบเทียบและค่าอุณหภูมิหรือความชื้นท่ีเปรียบเทียบอยู่กับ  

EEPROM ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยท าการแจ้งสถานะของ Alarm ให้เป็น Failed คือหมายถึงอุปกรณ์ท่ีท างานเกิด

ความผิดปกติ หากไมเ่ข้าเงื่อนไขท่ีเขียนไว้ให้แสดงสถานะปกติ วา่เป็น Normal 
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ภาพที่ 3 ภาพรวมการเฝ้าระวังอุณหภูมแิละความชื้นผา่นระบบเครอืขา่ยแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ 

 

ภาพท่ี 3 เป็นการออกแบบการแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน และสนับสนุนการใช้

งานบนอุปกรณ์สื่อสารโดยหนา้เว็บมีขนาดการใช้งานท่ีเหมาะสม เหมาะสะดวกในการใช้งานและสั่งงานการแสดงผล 

พัฒนาด้วยภาษา HTML โดยแสดงผลค่าอุณหภูมแิละความชื้นท่ีวัดได้จากเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นท่ีต่ออยู่กับ

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยผู้ใชง้านสามารถเรียกดูการใชง้านระบบได้ผ่านทางเว็บบราวเซอร์ได้ 

            ส่วนบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้น min, max เพื่อใช้ในการก าหนดเงื่อนไขการสั่งงานอุปกรณ์ท างาน 

ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าตัวเลขได้ตั้งแต่ 0-99 หากค่าท่ีได้ท าการบันทึกมากกว่าจะมี alert text แจ้งเตือน ส่วนแสดง

ค่าท่ีอุณหภูมิและความชื้นท่ีผู้ใช้งานได้ท าการบันทึกไว้ พร้อมแจ้งสถานการณ์ท างานของอุปกรณ์ท่ีท างานในขณะนั้น 

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบได้ว่าในขณะท่ีอุปกรณ์ท างานค่าอุณหภูมิและความชื้นได้ถูกควบคุมอยู่ในค่าที่ถูกบันทึกไว้  

โดยแสดงแผนภาพแบบจุดดึงข้อมูลจาก ThingSpeak คือบริการ Cloud Service ท่ีให้บริการด้าน IoT (Internet of 

Things) สามารถสามารถเก็บ แบ่งปัน และแสดงผลข้อมูล (Save, Share, Visualize Data) ตามรูปแบบหรือ

สถาปัตยกรรมทางซอฟตแ์วร์ท่ีเรียกว่า RESTful Web Services ผ่านโปรโตคอลแบบ HTTP  

            เมนูฟังชั่นในการเลือกปรับค่าอุณหภูมิและความชื้นให้อัตโนมัติให้เหมาะสมกับชนิดของก้อนเห็ด โดยใช้ค่า

อุณหภูมิและความชื้นท่ีเหมาะสมกับชนิดของก้อนเห็ด โดยผู้ใช้งานสามารถคลิกท่ีชนิดของก้อนเห็ดระบบจะท าการ

ปรับค่าอุณหภูมแิละความชื้นท่ีเหมาะสมให้อัตโนมัติ 
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                    ภาพที่ 4 (ก) ภาพโครงสร้างภายใน                    ภาพที่ 4 (ข)ภาพโครงสร้างภายนอก                                                 
 

            การออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ด 

 การออกแบบชุดทดลองโรงเรือนเพาะเห็ด ส่วนภายในได้ใช้ท่อ PVC ขนาด ½ นิ้วอย่างหนา การท าโครงโรงเพาะ

เห็ดมีขนาดของตัวโรงเพาะของความกว้างท่ี 160 ซม. ขนาดความยาวท่ี 80 ซม. และขนาดความสูง 150 ซม. เป็นขนาดท่ี

พอดีกับการท างานของอุปกรณ์ได้อยา่งเต็มประสิทธิภาพ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก วางในพื้นท่ีจ ากัดได้ และมคีวาม

พอเหมาะกับการเพาะปลูกเห็ดนางฟ้าได้ถึง 300 ก้อน แบ่งพื้นท่ีในตัวโร   งเพาะเห็ดเป็น 1 ชั้น 2 ข้างไว้ส าหรับวางก้อน

เชื้อเห็ด มีพัดลมระบายอากาศสองตัวส าหรับระบายอากาศเข้ากับระบายอากาศออก ตัวหัวพ่นหมอกติดตั้งอยู่ข้างบน

โครงโรงเรือน การออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ดโดยมีพัดลมติดขนาด 5 นิ้ว ติดตั้งจ านวน 4 ตัวโดยใช้ไฟเลี้ยงจากภายนอก 

24v ในป้อนไฟเข้าให้พัดลมแบ่งพัดลมออกเป็น 2 ตัวให้ท างานดูดอากาศจากภายในนอกเข้ามาโรงเพาะเห็ดและอกี 2 ตัว 

ดูดอากาศออกจากโรงเพาะเห็ด ส่วนโซลินอยด์วาล์วติดตั้งอยู่ภายนอกโรงเพาะเห็ดโดยใช้ไฟเลี้ยงจากภายนอก 24v  

ในการป้อนไฟเลี้ยงในการเปิด-ปิดวาล์วน้ าให้ไหลไปยังหัวพน่หมอก 4 ทาง  ไมม่วีาล์วกันน้ าหยด  ฝาถอดท าความสะอาด

ง่ายกระจายน้ าละเอยีด ผลิตจากพลาสตกิ เชื่อมตอ่กับท่อPVC มหีนา้ท่ีพ้นหมอกรดน้ า ดังภาพท่ี 4 (ก)  

                 ส่วนโรงเรือนภายนอกคลุมด้วย พลาสติกปูบ่อ ผ้ายางปูบ่อ  LDPE สีด า ความหนา 0.15 mm.  

(150 ไมครอน) และมีชุดควบคุมใส่กลอ่งพร้อมกับแสดงผลผ่านจอแอลซีดีขนาด 20X4 ดังภาพท่ี 4 (ข) 
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            - ความละเอียดความชืน้ 1% RH 

            - ความแมน่ยาของอุณหภมู ิ± 0.1 ° C (-20 ~ 60 ° C), ± 2 ° C 

            - ความแมน่ย าของความช้ืน ± 5% RH 

 

 
                  

ภาพที่ 5 การเปรียบเทียบค่าอุณหภูมแิละความชื้นของชุดอุปกรณ์ควบคุมกับดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ 

 

           จากภาพท่ี 5 น าค่าท่ีวัดได้จากเซนเซอร์ DHT22 และเทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลมาตรฐานรุ่น HC520 ท้ังสอง

อุปกรณ์มาเปรียบเทียบหาค่าความแม่นย าและค่ามาค านวณหาเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน โดยได้ท าการวัดค่า

อุณหภูมแิละความชื้นในตู้เพาะเห็ดท่ีได้จัดท าขึ้นในต าแหนง่เดียวกันท่ีมคีวามเหมาะสม ได้ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ตารางข้อมูลการวัดค่าเซ็นเซอร์ DHT22 กับเครื่องมือวัดมาตรฐานรุ่น HC520 

วันที ่

(เวลา 18.00น.) 

DHT22 เครื่องมอืวัดมาตราฐานรุ่น HC520 

อุณหภูม ิ(°c) ความช้ืน (%) อุณหภูม ิ(°c) ความช้ืน (%) 

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 แผนภูมเิส้นเปรียบเทียบการวัดคา่อุณหภูมขิองเซ็นเซอร์ DHT22 กับเครื่องมือวัดรุ่น HC520 

 

 
ภาพที่ 7 แผนภมูิเส้นเปรียบเทียบการวัดคา่ความชื้นของเซ็นเซอร์ DHT22 กับเครื่องมือวัดรุ่น HC520 

 

             จากการหาเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิและความชื้นระหว่างเซนเซอร์

วัดอุณหภูมิและความชื้นเซ็นเซอร์ DHT22 กับเคร่ืองมือวัดมาตราฐานรุ่น HC520 ดังภาพท่ี 6 และ 7 เมื่อเปรียบเทียบ

ผลการทดสอบจากภายในตู้เพาะเห็ดจาการวัดท้ังสองค่าท่ีได้มีความใกล้เคียงกัน โดยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน

อุณหภูมิอยู่ ท่ี 0.004% เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนความชื้นอยู่ ท่ี 0.06% แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ

ตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ และความชื้น DHT22 มีความแม่นย าสูงสามารถวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นได้ใกล้เคียงกับ

เคร่ืองมือวัดมาตราฐานรุ่น HC520 ประสิทธิภาพในการออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเพาะ

เห็ดนั้นอยู่ในระดับดีเนื่องจากมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นจากอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นอยู่

ตลอดเวลาจึงทาให้การควบคุมปัจจัยดังกล่าวเป็นไปตามความตอ้งการของเห็ด 

              ส่วนท่ี 2 เป็นการทดสอบการเปรียบเทียบการเจริญเตบิโตและคุณภาพของเห็ดท่ีได้จากตู้เพาะเห็ด โดยท า

การทดสอบการบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นให้เคร่ืองรักษาอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 28 – 35 องศาเซลเซียสและค่า

ความชื้นท่ีต้องการในช่วง 70-90 % ในการเพาะเห็ดนางฟา้ตามทฤษฎีในสภาวะอากาศท่ีเหมาะสมในการเจริญเติบโต

ได้ดี โดยเปรียบเทียบกับตู้เพาะเห็ดนางฟ้าระบบเดิมท่ีไม่ได้ใช้เคร่ืองควบคุม จะต้องคอยตรวจสอบอุณหภูมิ ความชืน้ 

และต้องคอยฉีดน้าให้กับเห็ด เพื่อให้ได้อุณหภูมิและความชื้นอยู่ในช่วงท่ีเห็ดต้องการเอง ในตู้เพาะขนาดเท่ากัน 
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ประโยชนข์องระบบปิดน้ันยังสามารถป้องกันแมลง และเชื้อโรคต่าง ๆ ท่ีจะเกดิกับเห็ดนางฟ้าได้ดี และควบคุมอุณหภมู ิ

มไิด้งา่ย โดยใชก้้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าทาการทดลอง 40 ก้อน ในเวลา 6 วัน ได้ผลเป็นดังน้ี 
 

ตารางที ่2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการเจรญิเตบิโตของก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า 40 ก้อน 

วันที ่ ค่าเฉลี่ยการเจรญิเตบิโตของเหด็นางฟา้/วัน (ซม.) 

ใช้ระบบรักษาอณุหภูมแิละความช้ืน ไม่ใช้ระบบรักษาอุณหภูมแิละความช้ืน(ระบบมอื) 

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 

ค่าเฉลี่ย 6.40 4.52 

 

              จากตารางท่ี 2 การรักษาสภาพแวดล้อมภายในโรงเพาะเห็ดท่ีเหมาะสมมีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ด  

การควบคุมปัจจัยท่ีส าคัญคืออุณหภูมิและความชื้นให้คงท่ีและเหมาะสมกับชนิดของเห็ด จากการทดสอบในคร้ังนี้ได้ท าการ

ทดสอบการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าในตู้เพาะเห็ด ระหว่างตู้ท่ีใช้ใช้ระบบรักษาอุณหภูมิและความชื้นกับตู้ท่ีไม่ใช้ระบบ

รักษาอุณหภูมิและความชื้น (ระบบมือ) อาศัยการต้องคอยฉีดน้าให้กับเห็ด เพื่อให้ได้อุณหภูมิและความชื้นในช่วงท่ีเห็ด

ต้องการ มาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตเป็นระยะเวลาท้ังหมด 6 วัน น าค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้า/วัน (ซม.)  

ท่ีบันทึกได้นามาแสดงเป็นกราฟเส้นดังภาพท่ี 8  

 
ภาพที่ 8 แผนภูมเิส้นเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการเจรญิเตบิโตของเห็ดนางฟ้า 40 ก้อน/วัน 
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ภาพที่ 9 ความเสียหายท่ีเกิดกับเห็ดในตูท่ี้ไม่ใชร้ะบบรักษาอุณหภูมแิละความชื้น(ระบบมอื) 

 

               จากภาพท่ี 9 แสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงในการท่ีก้อนเห็ดจะเสียหายในการเจริญโตในตู้ระบบเดิมท่ีอาศัย

การต้องคอยฉีดน้ าให้กับเห็ด ดอกเห็ดมีลักษณะไม่สมบูรณ์ เชื้ออ่อนแอ มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไป หรือ

อากาศร้อนจัดอาการท่ีเกิดกับดอกเห็ด เห็ดจะเป็นจุดกละ ดอกมขีนาดเล็ก หมวกดอกไมบ่าน ขอบดอกหงกิงอหยักไป

มา หรือขอบดอกม้วนออก หรือก้านดอกยาวบิดเบ้ียวไม่มีหมวก เห็ดหรือก้านดอกเห็ดใหญ่ผิดปกติ หมวกดอกมี

ลักษณะเป็นกรวยคล้ายปากแตร ครบี ดอกหงกิงอบางดอกครบีหยักเป็นคลื่น  

              และเมื่อเปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตของเห็ดท่ีใช้ระบบรักษาอุณหภูมิและความชื้น ดอกเห็ดจะบาน

สมบูรณ์ เจริญโตเต็มท่ีแล้วขอบดอกจะคลี่ออก และบางลงกว่าเดิม เนื้อแน่น ลดการเสียของก้อนเห็ดได้ ทาให้ได้

ผลผลิตมากขึน้ เห็ดมคีุณภาพจากภาพท่ี 10 

 

 
 

ภาพที่ 10 การเจรญิเตบิโตของเห็ดท่ีใชร้ะบบรักษาอุณหภูมิและความชื้น 

 

วิจารณ์และสรุปผล 
การออกแบบเคร่ืองรักษาสภาพอุณหภูมิและความชื้น ผู้วิจัยได้เขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของบอร์ด 

Arduino เพื่อรับค่าจาก DHT22 ท่ีเป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นมาแสดงผล และน ามาประมวลผลเปรียบเทียบ

ค่าอุณหภูมิกับความชื้นท่ีผู้ใช้ป้อนค่าผ่านทาง Keypad เพื่อก าหนดค่าอุณหภูมิกับความชื้นต่ าสุดและอุณหภูมิกับ

ความชื้นสูงสุด ไปจัดเก็บไว้ในตัวแปรท่ีเขียนไว้ในไมโครคอนโทรลเลอร์บนบอร์ด Arduino เพื่อน าค่าท่ีได้รับมา
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เปรียบเทียบค่าท่ีได้รับจากเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น DHT22 แล้วน าไปสั่งการให้ชุดรีเลย์ท างานเพื่อเปิด-ปิด 

ชุดพัดลมระบายอากาศ พัดลมดูดอากาศและโซลินอยวาล์ว ให้ท างานอัตโนมัติ 

การออกแบบชุดมอนิเตอร์การท างานของระบบรักษาสภาพอุณหภูมิและความชื้น ผู้จัดท าได้ท าการออกแบบ

เว็บเซิร์ฟเวอร์ ให้ผู้ใช้งานสามารถท าการมอนิเตอร์ภายในเครือข่ายได้โดยใช้ NodeMCU เป็นตัวส่งข้อมูลค่าอุณหภูมิ

และความชื้นท่ีวัดไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยแสดงข้อมูลแบบเรียลทาม ท าให้ผู้ใช้งานสามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์ค่า

อุณหภูมิและความชื้นในการเพิ่มผลผลิตในการเพาะเห็ด อีกท้ังยังสามารถจัดเก็บค่าอุณหภูมิและความชื้นได้ภายใน 

Log Data ข้อมูลท่ีบันทึกอยู่ใน SD Card ท่ีสามารถแสดงวันท่ีและเวลา ค่าอุณหภูมิและความชื้น เพื่อน าไปวิเคราะห์

และเปรียบเทียบสภาพอากาศในแตล่ะวัน เพื่อให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในเพาะเห็ด 

 การทดลองการใช้งานของเครื่องรักษาสภาพอุณหภูมิและความชื้นในโรงเพาะเห็ดระบบปิด ประสิทธิภาพของ

ตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นนั้นสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามท่ีต้องการ มีความแม่นย าในการวัด

อุณหภูมิและความชื้นใกล้เคียงกับเทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลท่ัวไป อีกท้ังตัวเซนเซอร์ยังมีราคาถูก สามารถน าไปประยุกต์ใน

การเกษตรอื่น ๆ ได้อีกด้วย การควบคุมอุณหภูมิแลความชื้นในตู้เพาะเห็ดระบบปิด สามารถท าได้มีประสิทธิภาพได้ใน

เฉพาะการรักษาสภาพความชื้น ส่วนอุณหภูมิช่วงเวลาบ่ายยังไม่สามารถท างานได้เต็มประสิทธิภาพในตามท่ีผู้ใช้งาน

ตอ้งการ ชว่งเวลาเชา้และชว่งเย็นเคร่ืองควบคุมสามารถท างานได้ใกล้เคียงกับประสิทธิภาพตามท่ีผู้ใชง้านตอ้งการ   

จากการศึกษาและใช้งานเคร่ืองรักษาสภาพภูมิและความชื้นในโรงเพาะเห็ด ผู้วิจับพบว่าการระบายอากาศ

ออกจากตู้เพาะเห็ดยังท างานได้ช้า ใช้เวลาในการระบายอากาศค่อนข้างนานท าให้ใช้เวลาในการท่ีจะท าให้อุณหภูมิ

กลับมาคงท่ี สภาพอากาศท่ีแปรปรวนมีผลในการเจริญเติบโตของเห็ดท่ีเพาะอยู่ในตู้เพาะเห็ด ท้ังนี้จะน าไปปรับปรุง

หรือส่งต่อให้ผู้จัดท่านอ่ืนน าไปพัฒนาหรอืปรับปรุงแก้ไข้ตอ่ไป 

กิตติกรรมประกาศ 
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การศึกษาแนวทางการออกแบบเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติส าหรับการผลิตวัสดุมุงหลังคาจาก

หญ้าแฝก 

Conceptual design study of semi-automatic Machine for the production of vetiver grass roofing 

กฤษดา สายแสง1*, กระวี ตรีอ านรรค1 และ เทวรัตน์ ตรีอ านรรค2  

KridsadaSaisang1*, KraweeTreeamnuk1 and TawaratTreeamnuk2 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแนวทางการออกแบบเคร่ืองจักรกึ่งอัตโนมัตเิพื่อลดขั้นตอนท่ีท าด้วยมอืและเวลาในการผลิต

ให้น้อยลง โดยใช้โปรแกรม SolidWorks version 2016 ในการออกแบบกลไกของเคร่ืองจักรท่ีเหมาะสมและศึกษาการท างานของ

กลไกด้วยฟังก์ชัน Motion analysis ผลการศึกษาท่ีได้ไปค านวณหาขนาดของต้นก าลังในแต่ละกลไกต่อไป ผลการศึกษาพบว่า 

เคร่ืองจักรท่ีออกแบบประกอบด้วย 5 กลไกหลัก คือ (1) กลไกการพับแผงหญ้าแฝกทบบนแกนไม้ ใช้ต้นก าลังจากกระบอกสูบ

นวิแมตกิส์ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 2 cm อัตราการใชล้มเท่ากับ 0.049 liters/s (2) กลไกกดทับแผงหญ้าให้อยูก่ับท่ี ใชต้น้ก าลัง

จากกระบอกสูบนิวแมติกส์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 4 cm จ านวน 2 กระบอก อัตราการใช้ลมเท่ากับ 0.251 liters/s (3) 

กลไกจับยึดแกนไม้ ใช้ต้นก าลังจากกระบอกสูบนิวแม-ติกส์ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 cm อัตราการใช้ลมเท่ากับ 0.011 

liters/s (4) กลไกการเลื่อนแผงทบหญ้าเข้าสู่จักรเย็บ ใช้ต้นก าลังจากมอเตอร์เกียร์ขนาด 4.5 Watt และ (5) กลไกการเย็บ ใช้จักร

เย็บกระสอบไฟฟา้รุ่น GK26-1A โดยท่ีระบบลมอัดมคีวามดันท่ีเหมาะสมเท่ากับ 6 bar 
 

ค าส าคัญ:  วัสดุมุงหลังคา, หญ้าแฝก, เครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติ 
 

Abstract 
 This research objective was to study the conceptual design of semi-automatic machine for the reducing of hand-

operated 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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บทน า 
หญ้าแฝกเป็นพืชพื้นเมอืงท่ีขึ้นได้งา่ยในทุกภูมภิาคของประเทศ คนไทยใชป้ระโยชนจ์ากใบของหญา้แฝกมาช้า

นาน เช่น การใช้ใบแห้งเป็นวัสดุคลุมดินรักษาความชื้นส าหรับการเพาะปลูก การใช้ใบแฝกเป็นวัสดุจักสานเป็นงาน

หัตถกรรม ปัจจุบันมีการวิจัยและพัฒนาการน าใบหญ้าแฝกไปใช้ประโยชนอ์ย่างกวา้งขว้าง อาทิ การท าเป็นวัสดุปลูก

และกระถางปลูกต้นไม้ท่ีย่อยสลายเองได้ การใช้แฝกเป็นฉนวนป้องกันความร้อนส าหรับอาคาร การใช้แฝกเป็น

ส่วนผสมของวัสดุก่อสร้างทดแทนไม้จริง การใช้ประโยชน์รูปแบบหนึ่งท่ีมคีวามส าคัญและได้รับความนิยมมากคือการ

ท าเป็นวัสดุมุงหลังคา (เรียกการกรองแฝก และได้เป็นตับหญ้าแฝก) เนื่องจากเป็นวัสดุท่ีหาได้ง่ายในท้องถิ่น หากใชต้ับ

หญ้าแฝกท่ีกรองได้อยา่งสม่ าเสมอ มคีวามหนาเพยีงพอ เมื่อน ามามุ่งหลังคาดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม พบวา่หลังคาที่ได้

มีความคงทน สามารถป้องกันการร่ัวซึมของน้ าฝนได้ดีและมีจุดเด่นท่ีส าคัญคือ เป็นฉนวนป้องกันความร้อนได้อยา่งดี

ยิ่ง การแปรรูปใบแฝกท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงและเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยคือการกรองใบหญ้าแฝกแห้งเป็นตับ

หญ้าแฝกส าหรับมุงหลังคา แตพ่บวา่มีขอ้จ ากัดคือ ตอ้งใชค้วามช านาญในการปฏบัิต ิมขีั้นตอนท่ียุ่งยากและใช้เวลาใน

การผลิตนาน นับวันยิ่งจะหาคนท่ีผลิตได้น้อยลงเร่ือย ๆ ทั้งท่ีปริมาณความตอ้งวัสดุมุงหลังคาจากแฝกมีสูงมาก ท้ังใช้

มุงหลังคาท่ีอยู่อาศัย ใช้ในการตกแต่งภูมิทัศน์ของโรงแรม ร้านอาหารและสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ดังจะพบได้ว่า

ปัจจุบันด้วยความขาดแคลนตับแฝก จึงเร่ิมมีการใช้พลาสติกเส้นมาผลิตเป็นตับแฝกเทียมใช้กันบ้างแล้วเพราะผลิตได้

ง่ายกว่าและได้ความสวยงามใกล้เคียงกัน 

 จากงานวิจัยเคร่ืองจักรกึ่งอัตโนมัติส าหรับผลิตวัสดุมุงหลังคาจากหญ้าแฝก [1] ได้ออกแบบและสร้าง

เคร่ืองต้นแบบท่ีช่วยให้การผลิตหลังคาที่ท าจากหญ้าแฝกได้เร็วขึน้ด้วยคนเพียงคนเดียว ช่วยลดแรงท่ีใชใ้นการท างาน

เพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น ดังภาพท่ี 1  

 

 
ภาพที่ 1 เครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติส าหรับผลิตวัสดุมุงหลังคาจากหญ้าแฝก 

 

จากภาพท่ี 1 ชิ้นงานจะมีแผ่นสังกะสีส าหรับวางหญ้า(1)ขนาด 140x160 cm ตัวพับ (2) มีขนาด 30x155 cm 

และเข็มท่ีใช้เย็บโดยมี 5 เล่มวางห่างกัน 5 cm ใช้กลไก Four-bar linkage ออกแบบการเคลื่อนท่ีของตัวเย็บ ซึ่งจะท า

การทดสอบด้วยเชอืกไนล่อนและเชือกฟางในการเย็บหญ้าเฉพาะด้านเดียว การท างานเร่ิมจากน าหญ้ามาวางบนแผ่น

สังกะสีแล้วน าตัวพับมาปิดทับไว้ จากนั้นท าการเหยียบที่ขาตั้ง (4) เพื่อให้กลไกท าการเย็บ จากการทดสอบพบวา่การ

เย็บด้วยเชอืกไนล่อนแบบด้านเดียว จะท าให้เชอืกเกิดกานพันกันและยังไม่สามารถเย็บได้อีกดว้ย ส่วนใชเ้ชอืกฟางแก้ว 

  

2 

3 

1 

4 
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จึงเหมาะส าหรับการเย็บมากกวา่เชือกไนลอ่นเพราะจะท าให้เชือกไมพ่ันกันมาก มอีัตราการผลิตเท่ากับ 12 นาทีต่อตับ 

ซึ่งใช้เวลาใกล้เคียงกับการผลิตด้วยมือท่ีมีอัตราการผลิตเท่ากับ 15 นาทีต่อตับ งานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาออกแบบ

และค านวณเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติส าหรับผลิตวัสดุมุงหลังคาจากหญ้าแฝกที่มีกลไกต่าง ๆ โดยใช้ต้นก าลังจากระบบ

นวิเมตกิส์ และมอเตอร์ไฟฟา้ การทดสอบเย็บตับหญ้าแฝกด้วยจักรเย็บกระสอบรุ่น GK26-1A ดังภาพท่ี 2 ซึ่งได้ท าการ

ทดสอบเย็บตับหญ้าคาดังภาพท่ี 3 พบว่ารอยตะเข็บท่ีได้มีความสม่ าเสมอ แต่พบปัญหาเส้นด้ายขาดในขณะที่ท าการ

เย็บหากถ้าหญ้าคาเรียงตัวไม่สม่ าเสมอ 
 

        
      ภาพที่ 2 จักรเย็บกระสอบรุ่น GK26-1A             ภาพที่ 3 รอยตะเข็บท่ีเย็บด้วยจักรเย็บกระสอบ 
 

ระบบนวิแมตกิส ์

 ระบบนวิแมติกสเ์ป็นระบบที่เปลี่ยนพลังงานลมอัดหรืออากาศให้เป็นพลังงานกล [2]  

1. แรงของกระบอกสูบสามารถค านวณไดจ้ากขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของกระบอกสูบ เสน้ผ่านศูนย์กลาง

ของก้านสูบ และความดันลมอัด ดังสมการท่ี 1 
 

PD
4

=F 2π         (1) 
 

 เมื่อ F = แรงของกระบอกสูบในจังหวะดัน (N) 

  P = ความดันลมอัด (Pa) 

  D = เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบ (m) 

 2. ปริมาณลมท่ีใช ้(อัตราการใชล้ม) 

 อัตราการใช้ลมท่ีต้องใช้ท าให้กระบอกสูบท างาน สามารถค านวณได้จากปริมาตรของกระบอกสูบ ดังนั้นจะ

สามารถค านวณปริมาณลมท่ีใชไ้ด้จากปริมาตรของกระบอกสูบดังสมการท่ี 2 

t

1000LxD
4=V

2

a

π

       (2) 

  

 เมื่อ  Va = ปริมาณลมท่ีใช ้(liters/s) 

   L = ชว่งชักของกระบอกสูบ (m) 
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   t = เวลาท่ีใช ้(s) 

กลไก X Lift (Scissor Lift) 

 กลไก x lift หรือกลไกขากรรไกร มชีื่อเรียกตามลักษณะของขายกที่เหมอืนตัว x หรือขากรรไกร เป็นกลไกใช้

ส าหรับออกแบบอุปกรณช์ว่ยยก [3]   

 

 
ภาพที่ 4 กลไก Scissor lift 

 

 จากภาพท่ี 4 เราสามารถหาสมการของแรงท่ีใชด้ันขาดา้นซา้ยตามหลัก static equation เพื่อให้กลไกนี้

สามารถเคลื่อนท่ีได้ ดังสมการท่ี 3 [4]  

 

Φtan

2/)W+W(
=F a                  (3) 

 

เมื่อ F = แรงท่ีใชส้ าหรับดันขาดา้นซา้ย (N) 

  W = น้ าหนกับรรทุก (N) 

  Wa = น้ าหนักขากรรไกร (N) 

            Φ= มุมภายในระหวา่งแนวนอนและขากรรไกร (degree) 
 

มอเตอร์เกยีร ์ 

  มอเตอร์เกียร์เป็นอุปกรณ์ท าให้เพลาขับหมุนเคลื่อนท่ีตามความเร็วท่ีต้องการและแรงม้าในการขับเคลื่อน

ตอ้งเหมาะสม ชุดขับนัน้จะแบง่อุปกรณ์การท างานออกเป็น 3 ส่วน คือ อุปกรณต์น้ก าลัง (Power source) ส่วนมากจะ

ใชม้อเตอร์ไฟฟา้, อุปกรณท์ดความเร็ว (Power Transmission) เป็นอุปกรณล์ดความเร็วมอเตอร์เพื่อปรับรอบความเร็ว

ให้เหมาะสมกับการท างานส่งต่อไปยังเพลาขับ เราสามารถหาค่าก าลังของมอเตอร์(Power)ได้จากสมการท่ี 4 [5]                  
 

60

NT2
=P t π

        (4) 

 

เมื่อ P = ก ำลังของมอเตอร์ (Watt) 
Tt = แรงบิดที่เกิดขึ้นตรงจุดฟันเฟอืงขบกัน (N•m) 
N = ควำมเร็วรอบของเฟืองตรง (rpm) 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

2.1 ต้นแบบเครื่องจักรก่ึงอัตโนมัตสิ าหรับการผลิตวัสดุมุงหลังคาจากหญ้าแฝก 

เคร่ืองจักรกึ่งอัตโนมัติส าหรับการผลิตวัสดุมุงหลังคาจากหญ้าแฝกได้ออกแบบการท างานตามขั้นตอน

ขั้นตน้ดังนี ้ 

  2.1.1 จัดเรียงหญ้าแฝกบนแท่นให้มีความสม่ าเสมอ 

  2.1.2 วางก้านไม้บนหญา้แฝก 

  2.1.3 ท าการพับหญ้าแฝกทบกับแกนไม ้

  2.1.4 เย็บหญ้าแฝกเพื่อยึดติดกนัดว้ยจักรเย็บกระสอบ 

โดยขั้นตอนท่ี 2.1.1 กับขั้นตอนท่ี 2.1.2 จะใช้คนท างาน และ ขั้นตอนท่ี 2.1.3 กับขั้นตอนท่ี 2.1.4 จะ

ใชเ้ครื่องจักรท างาน จากการออกแบบเราได้เครื่องจักรต้นแบบดังภาพท่ี 5 

 
ภาพที่ 5 เครื่องจักรออกแบบโดยใชโ้ปรแกรม SolidWorks 

 

 จากภาพท่ี 5 แสดงต้นแบบเคร่ืองจักรโดยใช้โปรแกรม SolidWorks ในการช่วยออกแบบ โดยเคร่ืองจะ

ประกอบด้วยกลไกท่ีส าคัญ 5 กลไก คือ (ตามหมายเลขก ากับในภาพท่ี 5) 

1. กลไกการพับแผงหญ้าแฝกทบบนแกนไม้ หลังจากจัดเรียงหญ้าแฝกให้ได้ขนาดและวางไม้ท่ีหัวพับแล้ว 

กลไกนี้จะท างานโดยใช้ต้นก าลังจากกระบอกสูบนวิแมติกส์เมื่อกระบอกสูบดันทางขวาหัวพับท่ีติดอยู่กับเฟืองฟันตรง

จะถูกขับโดยเฟืองสะพานและท าการพับหญ้าแฝกทบกับไม้ แสดงดังภาพท่ี 6 

4 

2 

5 

1 
3 
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ภาพที่ 6 กลไกการพับแผงหญา้แฝกทบบนแกนไม้                 ภาพที่ 7 กลไกกดทับแผงหญา้ให้อยูก่ับท่ี 
 

2. กลไกกดทับแผงหญ้าแฝกให้อยูก่ับท่ี ท าหน้าท่ีเป็นท่ีส าหรับวางหญ้าแฝกและทับหญ้าให้มีความหนาเท่า ๆ

กันหลังจากที่พับหญ้าแฝกทบกับไม้แลว้ เราใชก้ลไก x lift ในการออกแบบโดยมีต้นก าลังจากกระบอกสูบนิวแมติกสซ์ึง่

เมื่อกระบอกสูบดันไปทางด้านขวากลไก x lift จะถูกดันขึน้ แสดงดังภาพท่ี 7 

3. กลไกจับยึดแกนไม้ หลังจากวางไม้ กลไกนี้จะท างานโดยใช้ต้นก าลังจากกระบอกสูบนิวแมติกส์ 

เมื่อกระบอกสูบดันขึ้นด้านบนผ่านช่องหัวพับเพื่อกันไม้ ไม่ให้เคลื่อนท่ีขณะท าขั้นตอนการพับหญ้าแฝกทบกับไม้  

แสดงดังภาพท่ี 8 

                 
                             ภาพที่ 8 กลไกจับยึดแกนไม้                                   ภาพที่ 9 กลไกการเย็บ 
 

4. กลไกการเย็บ ประกอบด้วย จักรเย็บกระสอบรุ่น GK26-1A และแท่งเหล็ก 2 แท่งซึ่งมีหนา้ท่ีบีบหญ้าแฝก

ให้มีความหนาลดลงเพื่อสามารถเขา้บริเวณท่ีเย็บของจักรเย็บกระสอบได้แสดงดังภาพท่ี 9 

5. กลไกการเลื่อนแผงหญ้าแฝก หลังจากท่ีพับหญ้าแฝกทบกับไม้แล้ว กลไกนี้จะท างานโดยใช้ต้นก าลังจาก

มอเตอร์เกียร์เพื่อป้อนตับแฝกเข้าสู่บริเวณเย็บของจักรเย็บกระสอบ ดังภาพท่ี 10 โดยความเร็วของตับหญ้าแฝกต้อง

เท่ากับความเร็วของการเย็บของจักรเย็บกระสอบซึ่งมีคา่เท่ากับ 0.23 m/s (ค่าท่ีได้จากการทดสอบขั้นตน้) 
 

 

ภาพที่ 10 กลไกการเลื่อนแผงหญ้าแฝก 

จักรเย็บไฟฟา้ 

แท่งเหล็ก 

ทิศทางการป้อน

แผงทบหญ้า 
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2.3 ขั้นตอนการท างาน 
 

 
ภาพที่ 11 ขั้นตอนการท างานของเครื่องจักร 

 

 จากภาพท่ี 11 แสดงขั้นตอนการท างานของกลไกต่าง ๆ ของเครือ่งจักร โดยเลข 0 หมายถึง กลไกยังไม่

ท างานและเลข 1 หมายถึง กลไกก าลังท างาน ซึ่งเครื่องจักรมีขัน้ตอนการท างานดังนี้ 

 0 > 1 ไม่มกีลไกท างาน 

1 > 2 กลไกกดทับแผงหญา้แฝกให้อยูก่ับท่ีจะท างานโดยการเลือ่นแผ่นบนขึ้นเพื่อให้เราสามารถจัดเรียงหญ้า

แฝกและวางไมบ้นหญา้แฝกได ้

2 > 3 กลไกจับยึดแกนไมจ้ะท างานเพื่อดันไมไ้มใ่ห้เคลื่อนท่ีในจงัหวะการพับ 

3 > 4 กลไกการพับจะท างานเพื่อพับหญ้าแฝกทบกับแกนไม ้

4 > 5 กลไกกดทับแผงหญา้แฝกให้อยูก่ับท่ีจะเลิกท างานและเลื่อนแผ่นบนลงมากดทับหญ้าแฝกที่ท าการพับ

ทบแกนไม้แลว้เพื่อป้องกันการเด้งกลับของหญา้แฝก 

5 > 6 กลไกจับยึดแกนไมแ้ละกลไกการพับจะเลิกท างาน และเลื่อนกลับไปท่ีต าแหนง่เดิม 

6 > 7 กลไกการเลื่อนแผงหญา้แฝกจะท างานเพื่อป้อนหญา้แฝกเขา้สู่กระบวนการเย็บ 

7 > 8 กลไกการเย็บจะท างานเพื่อเย็บหญ้าแฝกให้ยึดติดกัน 

8 > 9 เมื่อเย็บเสร็จแล้วกลไกการเย็บจะเลิกท างาน กลไกการเลื่อนแผงหญ้าแฝกจะเลื่อนแฝงหญ้าไปจุดพกั 

9 > 10 กลไกการเลื่อนแผงหญา้แฝกจะเลิกท างาน และกลไกกดทับแผงหญ้าแฝกให้อยูก่ับท่ีจะท างานโดย

การเลื่อนแผ่นบนขึ้นเพื่อให้เราสามารถน าตับแฝกท่ีผลิตเสร็จแลว้ออกมาได้ 
 

2.3 วธิีการศกึษา 

จากเคร่ืองตน้แบบท่ีได้ออกแบบโดยใชโ้ปรแกรม SolidWorks แลว้ เรายังใช้โปรแกรม SolidWorks ในการ

ค านวณหาคา่ที่ใชใ้นการเลอืกขนาดของตน้ก าลังกระบอกสูบนวิแมตกิส์และมอเตอร์เกียร์ โดยใชค้ าสั่ง Motion Study 

ฟังก์ชัน Motion Analysis ดังภาพท่ี 12 
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ภาพที่ 12 การใชโ้ปรแกรม SolidWorks ค าสั่ง Motion Study และฟังก์ชัน Motion Analysis 
 

จากภาพท่ี 12 เราจะมกีารก าหนดค่าตา่ง ๆ ท่ีใชใ้นการค านวณ เชน่ น้ าหนักของชิ้นส่วนต่าง ทิศทางแรงโน้มถ่วง 

ความเร็วของกลไกต่าง ๆ โดยการเคลื่อนท่ีของกลไกต่าง ๆ เราจะใช้ค าสั่ง Motor ในการป้อนค่าความเร็วให้กับชื้นส่วน

หรือต้นก าลังท่ีเราต้องการให้เคลื่อนท่ี เพื่อน าไปค านวณหาค่าแรงท่ีน าไปใช้ในการหาขนาดของกระบอกสูบนิวแมติกส์

และแรงบิดท่ีน าไปใชใ้นการหาขนาดของมอเตอร์เกียร์  
 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาด้วยโปรแกรม SolidWorks ค าสั่ง Motion Study สามารถหาแรงท่ีน าไปค านวณเพื่อหาขนาดของ

กระบอกสูบนวิแมติกสแ์ละแรงบิดท่ีน าไปใชใ้นการหาขนาดของมอเตอร์เกียร์ได้ โดยได้ผลการทดสอบดังนี้ 

1. กลไกการพับแผงหญ้าแฝกทบบนแกนไม ้

 

 
ภาพที่ 13 การตัง้คา่(ภาพบน)และกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับเวลาของกลไกการพับ(ภาพลา่ง) 
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จากภาพท่ี 13 ได้ท าการทดสอบตัง้ค่าโดยให้ลูกสูบเคลื่อนท่ี 156.5 mm ใชเ้วลา 1 s พบวา่แรงสูงสุดท่ีต้องใช้

เพื่อให้กลไกนี้ท างานเท่ากับ 134 N เวลา 0.55 s จะเห็นว่าแรงท่ีใช้มีค่าน้อยท่ีสุดเนื่องจากเป็นต าแหน่งท่ีกลไกหัวพับ

อยู่ท่ีจุดสูงสุดพอดี จากค่าท่ีได้เราสามารถน าไปค านวณหาขนาดของกระบอกสูบนิวแมตกิส์ได้จากสมการท่ี 1 ได้เส้น

ผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบเท่ากับ 1.68 cm เลือกใช้กระบอกสูบขนาด 2 cm น าไปค านวณหาอัตราการใช้ลมตาม

สมการท่ี 2 ได้อัตราการใชล้มเท่ากับ 0.049 liters/s 

2. กลไกกดทับแผงหญ้าให้อยูก่บัท่ี 

 

 
ภาพที่ 14 การตัง้ค่า (ภาพบน) และกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับเวลาของกลไกการทับหญ้าแฝก(ภาพลา่ง) 

 

 จากภาพท่ี 14 ได้ท าการทดสอบตั้งค่าโดยให้ลูกสูบเคลื่อนท่ี 200 mm ใช้เวลา 1 s พบว่าแรงสูงสุดท่ีต้องใช้

เพื่อให้กลไกนี้ท างานเท่ากับ 1439 N และเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นแรงท่ีใช้จะมีค่าลดลง จากค่าท่ีได้เราสามารถน าไป

ค านวณหาขนาดของกระบอกสูบนิวแมติกส์ได้จากสมการท่ี 1 โดยแรงท่ีได้ต้องน าไปแบ่งครึ่งในการค านวณเนื่องจาก

กลไกนี้เราใช้กระบอกสูบ 2 กระบอก แต่ละกระบอกสูบจะต้องรับแรงเท่ากับ 719.5 N จากการค านวณได้เส้นผ่าน

ศูนยก์ลางของกระบอกสูบเท่ากับ 3.9 cm เลอืกใช้กระบอกสูบขนาด 4 cm น าไปค านวณหาอัตราการใชล้มตามสมการ

ท่ี 2 ได้อัตราการใชล้มเท่ากับ 0.251 liters/s 

3. กลไกจับยึดแกนไม ้

 

 
ภาพที่ 15 การตัง้คา่ (ภาพบน) และกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับเวลาของกลไกจับยดึแกนไม ้(ภาพลา่ง) 
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จากภาพท่ี 15 ได้ท าการทดสอบตัง้ค่าโดยให้ลูกสูบเคลื่อนท่ี 100 mm ใชเ้วลา 1 s พบวา่แรงสูงสุดท่ีต้องใชเ้พื่อให้

กลไกนี้ท างานเท่ากับ 39 N และเมื่อเวลาเพิ่มขึน้แรงท่ีใชจ้ะมคี่าใกล้เคียงกัน จากค่าท่ีได้เราสามารถน าไปค านวณหาขนาด

ของกระบอกสูบนิวแมติกส์ได้จากสมการท่ี 1 ได้เส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบเท่ากับ 0.91 cm เลือกใช้กระบอกสูบ

ขนาด 1.2 cm น าไปค านวณหาอัตราการใชล้มตามสมการท่ี 2 ได้อัตราการใชล้มเท่ากับ 0.011 liters/s 

4. กลไกการเลื่อนแผงทบหญ้าเข้าสูจ่ักรเย็บ 

 

 
ภาพที่ 16 การตัง้ค่า(ภาพบน)และกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับเวลาของกลไกกันไม้ (ภาพลา่ง) 

 

 จากภาพท่ี 16 ได้ท าการทดสอบตั้งค่าโดยให้เฟืองท่ีขับเคลื่อนท่ีได้ระยะทาง 1,718.8 องศา ต้องสอดคล้องกับ

ความตอ้งการให้ตับหญ้าแฝกเคลื่อนท่ีได้ระยะทาง 1.8 เมตร ซึ่งเฟืองตอ้งเคลื่อนท่ีได้ 4.77 รอบหรือ 1,718.8 องศา โดยใช้

เวลา 7.82 s(ความเร็วรอบ 3.83 rad/s) พบว่าแรงบิดสูงสุดท่ีต้องใช้เพื่อให้กลไกนี้ท างานเท่ากับ 1,173 N•mm(1.173 N•m) 

และเมื่อเวลาเพิ่มขึน้แรงท่ีใช้จะมคี่าลดลง และเพิ่มขึน้เมื่อเวลาผ่าน 4 s จากค่าท่ีได้เราสามารถน าไปค านวณหาขนาดของ

มอเตอร์เกียร์ได้จากสมการท่ี 4 ได้ขนาดของมอเตอร์เกียร์เท่ากับ 4.5 Watt 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

 จากการศึกษาโดยใช้โปรแกรม SolidWorks ในการออกแบบกลไกการท างานและหาขนาดของต้นก าลังท่ีใช้

พบว่า แรงและแรงบิดท่ีได้จากการค านวณของโปรแกรมนั้นยังไม่คิดแรงเสียดทานท่ีเกิดขึ้นในระบบของกลไกต่างๆ 

โดยคา่แรงและแรงบิดท่ีเกิดขึ้นถูกน าไปหาค่าขนาดของต้นก าลัง และสามารถเลอืกขนาดของตน้ก าลังได้ดังนี้ 

1. กลไกการพับแผงหญ้าแฝกทบบนแกนไม้ ใชต้น้ก าลังจากกระบอกสูบนวิแมติกส์ขนาด 2 cm อัตราการใช้

ลมเท่ากับ 0.049 liters/s 

2. กลไกกดทับแผงหญ้าให้อยูก่บัท่ี ใชต้น้ก าลังจากกระบอกสูบนวิแมติกส ์2 กระบอก แต่ละกระบอกสูบมี

ขนาด 4 cm อัตราการใชล้มเท่ากับ 0.251 liters/s 

3. กลไกกันไม้ ใชต้น้ก าลังจากกระบอกสูบนิวแมติกสข์นาด 1.2 cm อัตราการใชล้มเท่ากับ 0.011 liters/s 

 4. กลไกการเลื่อนแผงทบหญ้าเข้าสูจ่ักรเย็บ ใชต้น้ก าลังจากมอเตอร์เกียร์ขนาด 4.5 Watt 
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การลดการสั่นสะเทือนของเครื่องประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ด้วยวิธีการต้านการสั่นสะเทือน

แบบแอคทีฟโดยใช้ตัวขับเปียโซ 

Vibration reduction by active anti-vibration method using Piezo actuator on 

auto atacker 

อภสิิทธิ์ แก้วหนู1* 

Aphisit Kaewnu1* 

บทคัดย่อ 

การสั่นสะเทือนถูกจัดวา่เป็นหนึ่งในปัญหาส าคัญทางโครงสร้างวศิวกรรม ไมว่า่ในงานโครงสร้างทางโยธาหรือ

ในงานโครงสร้างทางเคร่ืองกล ท้ังหมดล้วนประสบปัญหาทางด้านการสั่นสะเทือนด้วยกันท้ังสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ปัญหาการสั่นสะเทือนในเคร่ืองจักรโรงงานท่ีมักเป็นปัจจัยหลักส่งผลให้เคร่ืองจักรเกิดความเสียหาย ตลอดจนลด

ประสิทธิภาพในสายการผลิต ท าให้งานท่ีผลิตเกิดความลา่ชา้ หรือก าลังการผลิตท่ีท าได้ต่อวันลดลง 

ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งเน้นไปท่ีการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนด้วยวิธีสเปกตรัมอนาไลซิส เพื่อศึกษารูปแบบ

ของการสั่นสะเทือนของเคร่ืองประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ ณ ต าแหน่งท่ีสนใจ คือ แขนจับชิ้นงานและกล้อง ของท้ัง  

3 โซน (L, C และ R) จากนั้นน าผลการวิเคราะห์ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ ท้ังนี้วิธีการศึกษาดังกล่าวได้เลือกใช้วิธีการต้าน

การสั่นสะเทือนแบบแอคทีฟ โดยน าตัวขับเปียโซไปติดตั้งตามต าแหน่งต่าง ๆ เพื่อสร้างการสั่นสะเทือนไปหักล้างกับ

การสั่นสะเทือนหลักของต าแหน่งท่ีสนใจซึ่งช่วยให้ต าแหน่งดังกล่าวมีการสั่นสะเทือนลดลง รวมถึงช่ วยลดการส่ง 

ถ่ายแรงผ่านช้ินสว่นในเครื่องจักรซึ่งเป็นท่ีมาของความเสียหายในตัวช้ินงานอีกดว้ย 
 

ค าส าคัญ:   การสั่นสะเทือน, สเปกตรัมอนาไลซิส, วธีิการต้านการสั่นสะเทือนแบบแอคทีฟ, 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 
 

บทน า 

ปัญหาการสั่นสะเทือนเป็นปัญหาท่ีพบโดยท่ัวไปในงานโครงสร้างวิศวกรรม [1] ท้ังในงานโครงสร้างทางโยธา เช่น 

ถนน สะพาน ตกึ เป็นตน้ หรือในงานโครงสร้างทางเคร่ืองกล เชน่ ระบบกลไก ชิ้นส่วน เคร่ืองจักรตา่ง ๆ เป็นตน้ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งปัญหาการสั่นสะเทือนในเคร่ืองจักรโรงงาน ท่ีส่งผลท าให้ชิ้นส่วนของเคร่ืองจักรเกิดความเสียหาย ลด

ประสิทธิภาพในสายการผลิต หรือก าลังการผลิตท่ีท าได้ต่อวันลดลง ซึ่งส่งผลตอ่ตน้ทุนในการผลิตอกีด้วย 

โดยเคร่ืองจักรท่ีเราจะท าการแก้ปัญหาท่ีกล่าวมาข้างตน้ ได้แก่ เคร่ืองประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ (Auto-Stacker) 

แสดงดังภาพท่ี 1 ของบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (Western Digital) ซึ่งเป็นเคร่ืองจักรอัตโนมัติท่ีอยู่ในสายการผลิตประเภท

ประกอบชิ้นส่วน ท าหนา้ท่ีประกอบชิ้นส่วน APFA แสดงดังภาพท่ี 2 เข้ากับชิ้นส่วนท่ีเรียกวา่ HGA แสดงดังภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 1 Auto-Stacker 
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ภาพที่ 2 APFA 

 

 
ภาพที่ 3 HGA 

 

 เคร่ืองประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์จะมีกล้องท่ีเป็นส่วนประกอบของระบบตรวจสอบชิ้นงานด้วยภาพ (Visual 

Inspection) ท าหน้าท่ีถ่ายภาพก่อนมีการประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน ท างานโดยจะมีการก าจัดวงรูของ ACA และรูของ

แขนจับชิ้นงาน (Gripper) ก่อนท่ีจะประกอบชิ้นส่วน HGA เข้ากับ APFA แสดงดังภาพท่ี 4 โดยกล้องจะท าหน้าที่เหมอืน

ตาของหุ่นยนตแ์ละชว่ยให้แขนจับชิ้นงานเคลื่อนท่ีไปยังต าแหน่งท่ีถูกต้อง 
 

 
ภาพที่ 4 การจ ากดัวงรูของ ACA และรูของแขนจับชิ้นงาน 

 

 ปัญหาท่ีพบคือมีบางคร้ังหลังจากท่ีกล้องท าการถ่ายภาพแล้ว ระบบตรวจพบว่าขอบรูของ ACA และขอบรู

ของแขนจับชิ้นงานไม่ตรงกัน คือไม่สามารถค านวณระยะท่ีถูกต้องได้ หรือเมื่อท าการตรวจจับขอบแล้วพบว่าไม่ผ่าน

มาตรฐานเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับตัวภาพมาตรฐาน (Master) ดังนั้นระบบจะท าการยกเลิกขั้นตอนการประกอบ

ชิ้นงานท่ีกลา่วมาข้างตน้ ท าให้สายการผลิตขาดความต่อเนื่อง 

 เราได้ตั้งสมมติฐานไว้ด้วยกัน 2 กรณี คือ กรณีแรกแขนจับชิ้นงานซึ่งมีหน้าที่หยิบ HGA เพื่อมาประกอบกับ 

APFA เกิดการสั่นสะเทือนอันเนื่องมาจากเซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) แสดงดังภาพท่ี 5 ซึ่งเป็นตน้ก าลังขับเคลื่อนได้ส่ง

ถ่ายแรงผ่านชิ้นส่วนต่าง ๆ ท าให้ก่อนท าการประกอบชิ้นงาน ระบบตรวจสอบชิ้นงานด้วยภาพจึงแสดงผลว่าขอบรู ACA 

รูของแขนจับ

ชิ้นงาน 

รูของ ACA 
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และขอบรูของแขนจับชิ้นงานไม่ตรงกัน หรืออีกกรณี คือ กล้องของระบบตรวจสอบชิ้นงานด้วยภาพเกิดการสั่นสะเทือน

เสียเองอันเนื่องมาจากชิ้นส่วนอ่ืน ๆ ก าลังท างานและส่งถ่ายแรงมายังกล้อง ท าให้ขณะถ่ายภาพหน้าเลนส์เกิดการสั่น  

ท าให้แสดงผลว่าขอบรูของ ACA และขอบรูของแขนจับชิ้นงานไม่ตรงกัน จากสมมติฐานท้ัง 2 กรณีข้างต้น ล้วนมี 

ส่วนส าคัญท าให้ขัน้ตอนการประกอบชิ้นงานถูกยกเลิกท้ังสิน้ 
 

 
 

ภาพที่ 5 Gripper และ Servo Motor 
 

 ดังนั้น จากปัญหาข้างต้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งเน้นไปท่ีการวิเคราะห์รูปแบบการสั่นสะเทือนท่ีเกิดขึ้นบนเคร่ือง

ประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ ณ ต าแหน่งของแขนจับชิ้นงาน ท้ัง 3 โซน ได้แก่ L, C และ  R ตามล าดับ และท่ีต าแหน่งของ

กล้อง ท้ัง 3 โซน ได้แก่ L, C และ R ตามล าดับ เชน่เดียวกัน จากนัน้น าผลการวเิคราะห์ท่ีได้ไปเลือกตัวขับเปียโซ [2] เข้ามา

ชว่ยลดปัญหาการสั่นสะเทือนท่ีเกิดขึ้นตามต าแหนง่ตา่ง ๆ ข้างตน้แบบเรียลไทม ์(Real-Time) ตอ่ไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอปุกรณ ์

1. คอมพวิเตอร์แบบพกพา 

 - โปรแกรม LabVIEW ส าหรับใชค้วบคุมเซ็นเซอร์และตัวขับเปียโซ 

 - โปรแกรม Microsoft Office Excel ส าหรับเก็บขอ้มูลท่ีได้มาจากเซ็นเซอร์ 

2. เซ็นเซอร์ 

- ตัววัดความเร่งของ SparkFun แบบ 3 แกน รุน่ LIS331 

- ใชแ้รงดันไฟฟา้ต่ า (3.5 V) สามารถตรวจวัดความเร่งได้ในชว่ง ± 6g 

- สามารถเก็บขอ้มูลขาออกได้ในช่วง 0.5 Hz ถึง 1 kHz 

3. DAQ Board 

 - รุ่น NI USB-6351 ส าหรับเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล 

 - ตัวกลางในการควบคุมเซ็นเซอร์และตัวขับเปียโซผ่านทางคอมพวิเตอร์แบบพกพา 

 - ให้แรงดันไฟฟา้ไมสู่ง (< 10 V) และมีช่องตอ่เซ็นเซอร์ส าหรับข้อมูลฝั่งขาเขา้และขาออก  
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4. ตัวขับ 

 - เปียโซเสยีงแบบวงกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 27 mm และมีความหนา 0.54 mm 

 - มนี้ าหนักเบา ไมม่สีญัญาณรบกวน 

 - ใชแ้รงดันไฟฟา้ต่ า (< 10 V) 

วิธีการศกึษา 

1. ศึกษาข้อมูลจากผู้ประกอบการท่ีประสบปัญหา 

 เพื่อให้ทราบถึงท่ีมาของปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการ จึงจ าเป็นต้องมีการพูดคุยเพื่อท าความ

เข้าใจปัญหาเบื้องต้นอย่างละเอียด รวมถึงก าหนดขอบเขตความต้องการของผู้ประกอบการว่าต้องการให้เข้าไปช่วย

แก้ปัญหาในระดับไหน 

2. เก็บรวบรวมขอ้มูลการสั่นสะเทือน 

 เพื่อให้สามารถรู้ถึงลักษณะหรือรูปแบบของการสั่นสะเทือนของเคร่ืองจักรข้างต้น จึงจ าเป็นต้องมีการเก็บ

รวบรวมข้อมูล โดยการน าเซ็นเซอร์วัดความเร่งเข้าไปติดท่ีเคร่ืองประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ ณ ต าแหน่งท่ีสนใจ  

เพื่อเก็บขอ้มูลการสั่นสะเทือน ก่อนน าค่าข้างตน้ไปวเิคราะห์ในล าดับตอ่ไป 

3. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 3.1 ข้อมูลท่ีได้รวบรวมมาจากเซ็นเซอร์วัดความเร่งซึ่งต่อผ่าน DAQ Board และถูกควบคุมด้วยโปรแกรม 

LabVIEW ผ่านทางคอมพวิเตอร์แบบพกพา โดยหนา้ต่างโปรแกรม LabVIEW ได้มีการแสดงค่าของสเปกตรัม (Spectral 

Analysis) [3] ของการสั่นสะเทือนท่ีได้มาเคร่ืองประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ โดยในเบื้องต้นเราได้ท าการทดลองกับ

เครื่องทดลองแกนเดี่ยว (1-Axis Module)  

 3.2 หลังจากวเิคราะห์สเปกตรัมของสัญญาณท าให้เราข้อมูลเบือ้งต้นของการสั่นสะเทือนของเครื่องทดลอง

แกนเดี่ยวว่ามีขนาดของความถี่หลัก (Dominant Frequency) และแอมพลิจูด (Amplitude) เท่าใด ท าให้เราสามารถ

เจาะจงไปชว่งความถี่และแอมพลิจูดท่ีเราตอ้งจัดการได้ ซึ่งมีความจ าเป็นในการเลือกใช้ตัวขับเปียโซในขั้นตอนการลด

การสั่นสะเทือนในล าดับตอ่ไป 

4. เลอืกใช้ตัวขับเปียโซ 

เมื่อได้ทราบถึงความถี่หลักและแอมพลิจูดของการสั่นสะเทือนในแต่ละจุดแล้ว ท าให้สามารถเลือกซื้อตัวขับท่ี

จะน ามาใช้ลดการสั่นสะเทือนได้ โดยสเปคของตัวขับเปียโซท่ีเลือกจะต้องครอบคลุมช่วงของความถี่และแอมพลิจูดท่ี

เราได้จากการวิเคราะห์สเปกตรัมของสัญญาณ 

5. ลดการสั่นสะเทือนแบบเรียลไทม ์

เพื่อลดปัญหาการสั่นสะเทือนของเคร่ืองทดลองแกนเดี่ยวขณะท างาน จึงจ าเป็นต้องด าเนินการขั้นตอนนี้แบบ

เรียลไทม์ กล่าวคือ สามารถลดการสั่นสะเทือนของเคร่ืองทดลองแกนเดี่ยวในขณะท่ีเครื่องก าลังสั่นสะเทือนได้ ท าได้

โดยการน าเซ็นเซอร์วัดความเร่งไปติดตั้งยังต าแหน่งท่ีสนใจวัดการสั่นสะเทือนของเคร่ืองวัดทดลองแกนเดี่ยว  

ซึ่งเซ็นเซอร์ดังกลา่วจะท าหน้าท่ีเป็นตัวรับข้อมูลขาเข้า จากนั้นต่อเข้ากับ DAQ Board ซึ่งท าหน้าท่ีรวบรวมขอ้มูล โดยมี

คอมพิวเตอร์ซึ่งมีโปรแกรม LabVIEW เป็นตัววิเคราะห์ค่าท่ีได้มาจากเซ็นเซอร์วัดความเร่งแบบเรียลไทม์ จากนั้น 

เมื่อได้ผลการวเิคราะห์ขา้งต้น จะมกีารสง่ข้อมูลขาออกให้กับตัวขับเปียโซซึ่งตดิตัง้อยู่กับชิ้นส่วนของเครื่องทดลองแกน

เดี่ยวด้วยเช่นเดียวกัน ท้ังนี้ตัวขับเปียโซจะสร้างสร้างรูปแบบการสั่นเทือนท่ีมีความถี่และแอมพลิจูดเท่ากับของเคร่ือง

ทดลองแกนเดี่ยว แตม่เีฟส (Phase) ตรงข้าม เพื่อไปหักลา้งกับการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรน่ันเอง 
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ผลการศึกษา 
เราได้ท าการทดลองการลดสั่นสะเทือนแบบเรียลไทม์โดยเบือ้งตน้ได้ท าการทดลองบนเครื่องทดลองแกนเดี่ยว 

แสดงดังภาพท่ี 6 ซึ่งเป็นตัวต้นแบบไว้ส าหรับจ าลองการท างานของเคร่ืองประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ โดยสาเหตุท่ี

ทดลองกับเคร่ืองทดลองแกนเดี่ยวข้างต้นเพราะมีพฤติกรรมการสั่นในแนวแกนเดียว (แกน x) ท าให้ง่ายต่อการศึกษา

และท าความเข้าใจ และสาเหตุท่ีเราได้เลือกใช้ตัวขับเปียโซในการทดลองการลดการสั่นสะเทือนในคร้ังนี้ เนื่องจาก

พื้นท่ีท่ีใชก้ารตดิตัง้อุปกรณต์า่ง ๆ บนเครื่องทดลองแกนเดี่ยว หรือแมแ้ตก่ระท่ังเครื่องประกอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์เองก็

ตามมนีอ้ยมาก ท าให้เราไมส่ามารถเลือกใช้วิธีลดการสั่นสะเทือนวิธีอ่ืนได้ และด้วยขอ้จ ากัดด้านพื้นท่ีขา้งต้นท าให้เรา

จ าเป็นต้องเลอืกใช้วิธีท่ีเหมาะสมและท างานกับอุปกรณข์นาดเล็ก 

 

 
ภาพที่ 6 เครื่องทดลองแกนเดีย่ว 
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 ผลการทดลองเมื่อไม่มีการตา้นการสัน่สะเทือน 

ข้อมูลการส่ันสะเทือนเบือ้งต้นของเครื่องทดลองแกนเดี่ยว ก่อนท่ีจะมีการติดต้ังตัวขับเปียโซลงไป โดยจาก

การทดลองพบวา่มีความถี่หลักอยู่ท่ี 12 Hz และมีแอมพลจิูดอยู่ท่ี 0.0213 mm ตามล าดับ แสดงดังภาพท่ี 7 

 

 
 

ภาพที่ 7 ผลการทดลองเมื่อไม่มกีารตา้นการสั่นสะเทือนของเครื่องทดลองแกนเดี่ยว 
 

ผลการทดลองเมื่อมกีารต้านการสั่นสะเทือน 

เมื่อมีการติดตั้งตัวขับเปียโซลงไปยังต าแหน่งท่ีต้องการลดการสั่นสะเทือน โดยจากการทดลองพบว่ามี

ความถี่หลักอยู่ท่ี 13 Hz และมีแอมพลจิูดอยู่ท่ี 0.0180 mm ตามล าดับ แสดงดังภาพท่ี 8 
 

 
 

ภาพที่ 8 ผลการทดลองเมื่อมีการต้านการสั่นสะเทือนของเครื่องทดลองแกนเดี่ยว 
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จากการทดลองข้างตน้พบวา่เมื่อมกีารตดิตั้งตัวขับเปียโซลงไปยังชิ้นส่วนท่ีต้องการลดการสั่นสะเทือนเครื่อง

ทดลองแกนเดี่ยวพบว่าแอมพลิจูดมีขนาดลดลง 0.0032 mm กล่าวคือความแรงของการสั่นของชิ้นส่วนดังกล่าวมี

ขนาดลดลงประมาณ 15.49% 

หากต้องการลดความแรงของการสั่นมากกว่านี้จ าเป็นต้องเพิ่มขนาดของแอมพลิจูดของ Piezoelectric 

Actuator กล่าวคือการเพิ่มขนาดของแอมพลิจูดสามารถท าได้โดยการเติมมวลบางส่วนลงไปบนเคร่ืองทดลองแกน

เดี่ยวเพื่อเพิ่มน้ าหนัก แสดงดังภาพท่ี 9 ดังนั้นเราจึงได้ออกแบบการทดลองใหม่โดยได้ทดลองเพิ่มมวลลงไปบนตัวขับ

เปียโซ โดยมวลท่ีได้เพิ่มลงไป คือ เหรียญ 1 บาท ซึ่งมีน้ าหนักสุทธิอยู่ท่ี 3.4 กรัม โดยเราได้ทดลองเพิ่มมวลลงไป

ด้วยกัน 4 ขนาด ได้แก่ 3.4, 6.8, 10.2g และ 13.6g ตามล าดับ จากนั้นน าตัวขับเปียโซข้างบนไปติดตั้งท่ีเครื่องทดลอง

แกนเดี่ยวอีกคร้ังเพื่อดูผลการทดลอง 

 
ภาพที่ 9 มกีารเตมิมวลลงไปบนตัวขับเปียโซ 

 

 ผลการทดลองครั้งใหม่เมื่อไมม่ตีดิตั้งตัวขับเปียโซแบบเติมมวล 

ข้อมูลการสั่นสะเทือนของเครื่องทดลองแกนเดี่ยวในการทดลองครั้งใหม่ก่อนท่ีจะมีการตดิตัง้ตัวขับเปียโซแบบ

เตมิมวลลงไป โดยจากการทดลองพบวา่มีความถี่หลักอยู่ท่ี 11 Hz และมีแอมพลจิูดอยู่ท่ี 0.0241 mm ตามล าดับ แสดง

ดังภาพท่ี 10 

 
ภาพที่ 10 ผลการทดลองครัง้ใหมเ่มื่อไม่มตีดิตัง้ตัวขับเปียโซแบบเตมิมวลลงไป 
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และเมื่อมกีารติดตัง้ตัวขับเปียโซลงไป (ยังไมม่ีการเติมมวล) พบว่ามคีวามถี่หลักอยู่ท่ี 11.50 Hz และมแีอมพลิจูด

อยู่ท่ี 0.0183 mm ตามล าดับ แสดงดังภาพท่ี 11 ซึ่งลดขนาดของแอมพลิจูดลงได้ประมาณ 24.07% จากก่อนหนา้ 

 

 
ภาพที่ 11 ผลการทดลองครัง้ใหม่เมื่อมีติดต้ังตัวขับเปียโซแบบไมเ่ตมิมวลลงไป 

 

 ผลการทดลองครั้งใหม่เมื่อมตีดิตั้งตัวขับเปียโซแบบเติมมวล 

เมื่อมีการเตมิมวลขนาด 3.4 กรัม ลงไปบนตัวขับเปียโซ พบวา่มคีวามถี่หลักอยู่ท่ี 10.00 Hz และมีแอมพลจิูด

อยู่ท่ี 0.0176 mm ตามล าดับ แสดงดังภาพท่ี 12 ซึ่งลดขนาดของแอมพลิจูดลงได้ประมาณ 3.83% จากก่อนหนา้ 
 

 
ภาพที่ 12 ผลการทดลองครัง้ใหมเ่มื่อมีติดต้ังตัวขับเปียโซแบบเตมิมวล 3.4 กรัม 

 

เมื่อมีการเตมิมวลขนาด 6.8 กรัม ลงไปบนตัวขับเปียโซ พบวา่มคีวามถี่หลักอยู่ท่ี 11.00 Hz และมีแอมพลจิูด

อยู่ท่ี 0.0165 mm ตามล าดับ แสดงดังภาพท่ี 13 ซึ่งลดขนาดของแอมพลจิูดลงได้ประมาณ 6.25% จากก่อนหนา้ 
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ภาพที่ 13 ผลการทดลองครัง้ใหมเ่มื่อมีติดต้ังตัวขับเปียโซแบบเตมิมวล 6.8 กรัม 

 

เมื่อมีการเตมิมวลขนาด 10.2 กรัม ลงไปบนตัวขับเปียโซ พบวา่มคีวามถี่หลักอยู่ท่ี 10.50 Hz และมีแอมพลิจูด

อยู่ท่ี 0.0145 mm ตามล าดับ แสดงดังภาพท่ี 14 ซึ่งลดขนาดของแอมพลิจูดลงได้ประมาณ 12.12% จากก่อนหนา้ 
 

 
ภาพที่ 14 ผลการทดลองครัง้ใหมเ่มื่อมีติดต้ังตัวขับเปียโซแบบเตมิมวล 10.2 กรัม 

 

และสุดท้ายเมื่อมีการเติมมวลขนาด 13.6 กรัม ลงไปบนตัวขับเปียโซ พบว่ามีความถี่หลักอยู่ท่ี 11.00 Hz และมี 

แอมพลิจูดอยูท่ี่ 0.0141 mm ตามล าดับ แสดงดังภาพท่ี 15 ซึ่งลดขนาดของแอมพลิจูดลงได้ประมาณ 2.76% จากก่อนหนา้ 
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ภาพที่ 14 ผลการทดลองครัง้ใหมเ่มื่อมีติดต้ังตัวขับเปียโซแบบเตมิมวล 13.6 กรัม 

 

จากการทดลองข้างต้นพบว่าเมื่อมีการติดตั้งตัวขับเปียโซแบบเติมมวลลงไปยังต าแหน่งท่ีต้องการลดการ

สั่นสะเทือนบนเคร่ืองทดลองแกนเดี่ยว พบว่ายิ่งมกีารเตมิมวลลงบนตัวขับเปียโซมากขึ้นก็จะสามารถสร้างแอมพลจิูด

ท่ีจะไปลดการสั่นสะเทือนได้มากขึ้น แต่ท้ังนี้มวลท่ีเติมลงไปบนตัวขับเปียโซก็มีข้อจ ากัด กล่าวคือถึงแม้จะเติมมวลลง

ไปบนตัวขับเปียโซมากกว่านี้แต่ความสามารถในการลดการสั่นสะเทือนก็ไม่ต่างจากเดิมมากนัก ท้ังนี้เนื่องมาจาก

น้ าหนักของมวลท่ีเพิ่มมากขึน้ท าให้ตัวขับเปียโซไมส่ามารถท าได้เต็มประสิทธิภาพ แสดงดังภาพท่ี 15 
 

 
ภาพที่ 15 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมวลท่ีเตมิลงไปกับแอมพลจิูด 
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สรุปผลการศึกษา 
 จากการทดลองพบวา่ตัวขับเปียโซสามารถช่วยลดความแรงของการสั่นสะเทือนในชิ้นส่วนของเครื่องทดลอง

แบบแกนเดี่ยวแบบเรียลไทม์ได้จริง ซึ่งหากต้องการลดความแรงของการสั่นสะเทือนมากกว่าเดิมก็สามารถท าได้โดย

การเพิ่มมวลลงบนตัวขับเปียโซโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขนาดของแอมพลิจูดของการสั่นสะเทือนขณะท าการต้าน

การสั่นสะเทือนของชิน้สว่นของเครื่องทดลองแบบแกนเดี่ยว โดยจากผลการทดลองพบวา่เม่ือเตมิมวลลงไป 13.6 กรัม 

สามารถลดการสั่นสะเทือนจากสภาวะเร่ิมต้นได้ 41.49% แต่ท้ังนี้จากการทดลองยังพบว่าไม่สามารถเติมมวลไปได้

มากกว่านี้เนื่องจากมวลท่ีเพิ่มขึน้ท าให้ตัวขับเปียโซไมส่ามารถท างานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ สังเกตได้จากตัวเลขการ

ลดการสั่นสะเทือนท่ีลดลง 
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การศกึษาปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุท่ีส่งผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างก าแพงกันดิน 

กรณีศกึษา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม  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* วัณัฐกานต ์รัตนธีรวงศ1์ และเอนก เนรมิตรครบุรี1 

Ulin Buaput1*, Weenuttagant Rattanatheerawong1 and Anek  Neramitkornburi1 
 

บทคัดย่อ 

 งานศึกษาค้นควา้อิสระนีม้วีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุท่ีสง่ผลตอ่ความลา่ชา้และศึกษาแนวทาง

ป้องกันและแก้ไขความล่าช้าในการก่อสร้างก าแพงกันดินกรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัด

ปทุมธานี เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้องจ านวน 23 คน จากจ านวนกลุ่มประชากรท้ังหมด อีกท้ังใช้การสังเคราะห์เอกสารและประชุมกลุ่มผู้ทรง

คุณวุฒแิละผู้มีประสบการณ์เพื่อสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

 จากผลการศึกษาค้นควา้จากการแจกแบบสอบถาม พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย การศึกษาอยู่ใน

ระดับปริญญาตรี มีอายุ 31 - 40 ปี เป็นผู้รับเหมางานโครงการ มีประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี ซึ่งระดับ

ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุท่ีสง่ผลตอ่ความลา่ชา้ในการกอ่สร้างก าแพงกันดินฯ ในภาพรวมอยูใ่นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

รายด้าน พบว่า ด้านเคร่ืองจักร มีผลกระทบมากท่ีสุด รองลงมาด้านแผนงานและการควบคุม  และด้านวัสดุ  ส าหรับ

แนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้าจากสาเหตุความล่าช้า 9 กลุ่มหลัก ท่ีส่งผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างก าแพง

กันดิน กรณศีกึษา องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม  อยูใ่นระดับมาก  เมื่อพิจารณา 

พบวา่ด้านความสัมพันธ์กับสัญญา มผีลกระทบมากที่สุด รองลงมาด้านแรงงาน ด้านวัสดุ ตามล าดับ สรุปผลจากการ

จัดสนทนากลุ่ม ปัจจัยด้านเคร่ืองจักรท่ีเป็นปัจจัยหลักท่ีก่อให้เกิดความล่าช้าฯ พื้นท่ีท่ีท าการก่อสร้างเขื่อนก าแพงกัน

ดินดังกล่าวอาจจะไมเ่หมาะสมกับการเตรียมพื้นท่ี ควรจัดหาเคร่ืองจักรหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ควรมกีารเจาะส ารวจช้ัน

ทางของดิน อีกท้ังควรจัดท างบประมาณท่ีเกี่ยวกับการส ารวจข้อมูลของชั้นดินเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการค านวณ

โครงสร้างของเสาเข็มของอาคารต่าง ๆ ในอนาคต ได้อยา่งเกดิประสิทธิภาพสูงสุด และคัดเลอืกบริษัทท่ีมีความพร้อม

ในด้านเคร่ืองจักรท่ีทันสมัยและเป็นเครื่องจักรท่ีไม่ต้องมาซ่อมแซมขณะปฏิบัติงานท าให้เกิดการล้าช้าในการก่อสร้าง

ส่งผลกระทบตอ่การด าเนินการในขั้นตอนตา่ง ๆ ท าให้สูญเสียเวลาและแผนงาน 
 

ค าส าคัญ:  ปัจจัย, สาเหต,ุ ความล่าช้า, การก่อสร้างก าแพงกันดิน 
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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:   fac tors, af fec ting, d elay, retaining w all’s c onstru c tion 

 

บทน า 
 จังหวัดปทุมธานีนับว่าเป็นจังหวัดปริมณฑลท่ีมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว อาทิเช่น อุตสาหกรรม งานก่อสร้าง

อาคารโรงเรียน อาคารอนามัยประจ าพื้นท่ี งานก่อสร้างถนน ตรอก ซอย งานก่อสร้างเขื่อน แนวก าแพงกันดิน บ่อ คลอง 

บึงและงานก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่าง ๆ  ท่ีมีความส าคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตพื้นท่ีองค์การ

บริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี ท้ังนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพ เสริมสร้างสวัสดิการของประชาชนใน

พื้นท่ีและเป็นการส่งเสริมแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างความเจริญให้กับชุมชนอยา่งบูรณาการ 

 ในช่วงปี พ.ศ. 2558 พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี ได้เกิดสภาวะการทรุดตัว

ของถนนเลียบคลองระบายน้ าท่ีสามซึ่งเกิดจากสาเหตุน้ าในคลองลดระดับลงอยา่งรวดเร็วท าให้ถนนเลียบคลองมีการ

ทรุดตัวอย่างฉับพลัน ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสามจึงมีนโยบายจัดท าโครงการก าแพงกันดิน

คอนกรีตเสริมเหล็กอย่างเร่งด่วน เพื่อปรับปรุงให้พื้นท่ีดังกล่าวให้มีสภาพปกติ งานก่อสร้างก าแพงกันดินนั้นมี

ความส าคัญเป็นอย่างมากในการก่อสร้าง เพราะเป็นการก่อสร้างในจุดท่ีมีพื้นท่ีจ ากัด เช่น ในพื้นท่ีบริเวณแนวคลอง 

ไหลท่าง แนวร่องกลางถนนหรือบริเวณฝั่งแมน่้ า เพื่อป้องกันน้ ากัดเซาะตลิ่งหรือดินสไลด์ (Slide) ดินถล่มหรือน้ าเซาะ

เข้าพื้นท่ีเป็นต้น 
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 โครงการก่อสร้างก าแพงกั้นดนิถอืเป็นโครงการท่ีมีผลต่อสภาพแวดลอ้ม และความปลอดภัยของประชาชนใน

พื้นท่ีเป็นอย่างมาก หากเกิดความล่าช้าในการก่อสร้างจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อประชาชน

โดยเฉพาะผู้ท่ีใช้ถนนสัญจร อีกท้ังการขาดการบริหารจัดการ การวางแผนการก่อสร้างท่ีถูกต้องจะได้รับผลกระทบ

อย่างมาก รวมท้ังงบประมาณแผ่นดินท่ีสูญเสียไป ดังนั้น ผู้คน้ควา้อิสระเล็งเห็นว่าหากมีการศึกษาปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุท่ี

ส่งผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างก าแพงกันดิน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสามจังหวัดปทุมธานี 

นั้นจะท าให้ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจริง พร้อมท้ังสามารถน าเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขความ

ล่าช้าในการก่อสร้างก าแพงกันดิน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้เกิด

ประโยชนต์อ่ประชาชนในพื้นท่ี และมีความปลอดภัย ท าให้ประชาชนในพื้นท่ีเกิดความเชื่อมั่นในการด าเนินการควบคุม

การก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี  และเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ  และ

สามารถน าไปก าหนดแนวทางเพ่ือน าเสนอ นโยบายเชงิปฏบัิตกิารเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา พร้อมท้ังน าไปประยุกตใ์ชใ้น

โครงการการก่อสร้างสาธารณูปโภคอื่น ๆ ได้ 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุท่ีส่งผลต่อความล่าช้าและศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขความล่าช้าในการ

ก่อสร้างก าแพงกันดินกรณศีกึษา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม  จังหวัดปทุมธาน ี
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
  ตัวแปรตน้     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1. เพศ 
2. วุฒิกำรศึกษำ 
3. อำย ุ
4. ต ำแหน่ง 
5. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

สาเหตุความล่าช้า 9 กลุ่ม 
 

1. วัสด ุ 
2. แรงงำน  
3. เครื่องจักร  
4. กำรเงิน  
5. ค ำสั่งเปลีย่นแปลงงำน  
6. ควำมสัมพันธ์กับข้ำรำชกำร  
7. แผนงำนและกำรควบคุม  
8. สภำวะแวดล้อม  
9. ควำมสัมพันธ์กับสัญญำ 
(Assaf, 1995 อ้ำงถึงใน วรำพล  จันทนสิน, 2553) 

 
ปัจจัยท่ีเป็นสำเหตุทีส่่งผลต่อควำมล่ำช้ำใน

กำรก่อสร้ำงก ำแพงกันดินกรณีศึกษำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสำมจังหวัด

ปทุมธำน ี



 
 

Proceedings  
938 

วิธีการวจิัย 
 การศึกษาปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุท่ีสง่ผลต่อความล่าชา้ในการก่อสร้างก าแพงกันดิน กรณศีกึษา องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี ผู้ศึกษาใช้ระเบียบวิจัยแบบบรรยาย  (Descriptive Research) มีขั้นตอน

การศึกษาดังนี้ 

 1.  ก าหนดปัญหาที่จะด าเนนิการศึกษาค้นควา้ 

 2.  ศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและศึกษาจากเอกสารวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับความล่าช้าของ

งานก่อสร้างทีเคยมผีู้ศึกษามาแล้วมาประยุกตเ์ข้ากับงานค้นควา้อิสระ 

 3.  การศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับแนวทางป้องกันและแก้ไขความล่าช้าการก่อสร้างก าแพงกันดิน งาน

เอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 4.  การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

 5.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 6.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 7.  สรุปผลการศึกษาค้นควา้จากการวิเคราะห์ขอ้มูลและเสนอแนะ 

 ผู้ศึกษาได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบบรรยาย (Descriptive Research)  ซึ่งก าหนดประชากร (population) 

จ านวน 23 คน คือ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน กรณศีกึษา องค์การบริหารส่วนต าบล

คลองสาม จังหวัดปทุมธานี เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษานี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับปัจจัยท่ีเป็น

สาเหตุท่ีส่งผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างก าแพงกันดิน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัด

ปทุมธาน ีประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 

  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนท่ี 2 ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุท่ีส่งผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างก าแพงกันดิน กรณีศึกษา องค์การบริหาร

ส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี เกี่ยวกับสาเหตุความลา่ชา้ 9 กลุ่มหลัก ได้แก่ วัสด ุแรงงาน เครื่องจักร การเงิน 

ค าสั่งเปลี่ยนแปลงงาน ความสัมพันธ์กับข้าราชการ แผนงานและการควบคุม สภาวะแวดล้อม ความสัมพันธ์กับ

สัญญา (Assaf, 1995 อ้างถึงในวราพล  จันทนสิน, 2553) เป็นแบบสอบถามวัดผลกระทบเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหา

ความล่าช้าในการก่อสร้างก าแพงกันดิน โดยใส่หมายเลข 1 - 5 ในช่องจัดล าดับความส าคัญ 

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นในแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้าจากสาเหตุความลา่ชา้ 9 กลุ่ม

หลัก ท่ีส่งผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างก าแพงกันดิน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัด

ปทุมธาน ีแบ่งเป็น 5 ระดับความคดิเห็น คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และนอ้ยท่ีสุด 

 ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ซึ่งผู้ศึกษาด าเนินเก็บรวบรวมข้อมูล โดย ขอหนังสือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อขออนุญาต องค์การบริหารส่วนต าบล

คลองสาม จังหวัดปทุมธาน ีเพื่อท าการแจกแบบสอบถามจากนั้นจัดสง่แบบสอบถามพร้อมค าชี้แจงดว้ยตนเอง โดยขอ

ความร่วมมอืจากองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธาน ีผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง

ก าแพงกันดิน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 

จ านวน 23 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100% 

 ซึ่งผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูป SPSS เพื่อวิเคราะห์ท่ัวไปของผู้ตอบ

แบบสอบถามโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ (Percentage) และ ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุท่ีส่งผลต่อ

ความล่าช้าพร้อมท้ังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้าจากสาเหตุความล่าช้า 9 กลุ่มหลัก มา
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วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (x̄ ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D) ส าหรับแบบสอบถาม

ตอนท่ี 4 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่น ๆ ผู้ศึกษาท าการสรุปเนื้อหาส าคัญและน าเสนอเป็นเชิงบรรยาย พร้อมท้ัง

ใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อศึกษาค้นคว้าหาแนวทางป้องกันและแก้ไขความล่าช้าการก่อสร้าง

ก าแพงกันดิน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี เพื่อรวบรวมข้อมูลจากการสนทนา

กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในประเด็นปัญหาท่ีเฉพาะเจาะจงมีผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผู้คอยจุดประเด็นในการ

สนทนา เพื่อชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอย่างกว้างขวาง

ละเอยีดลึกซึ้ง โดยมีผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จ านวน 5 คน ซึ่งเลอืกมาจากกลุ่มประชากร 

 

ผลการศึกษา 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มกีารศึกษาปริญญาตรี อายุส่วนใหญ่มี

อายุ 31 - 40 ปี ต าแหนง่ผู้รับเหมางานโครงการ มีประสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ป ีส าหรับ 

 

 ส่วนที่ 2 พบว่าปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุท่ีส่งผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างก าแพงกันดิน กรณีศึกษา องค์การ

บริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี ดังนี้ 
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสทิธิภาพ 

 

ระดับผลกระทบ 

Mean S.D. ระดับ 

ด้านวัสดุ    

วัสดุ อุปกรณ ์จัดสง่ล่าช้า 3.65 1.11 มาก 

วัสดุ อุปกรณ ์ไมม่ปีระสิทธิภาพ และไมทั่นสมัย 3.52 1.12 มาก 

ด้านแรงงาน    

แรงงาน ขาดความรู้ความเข้าใจ ทักษะในงานท่ีท า 3.52 1.04 มาก 

แรงงานไม่มแีรงจูงใจในการท างาน จึงขาดความใส่ใจ 3.26 0.96 ปานกลาง 

ด้านเครื่องจักร (Machine)    

พื้นท่ีก่อสร้างไม่สามารถน าเคร่ืองจักรหนักเข้าท างานได้ 3.83 0.78 มาก 

อุปกรณเ์ครื่องจักรไม่เพยีงพอและไมทั่นสมัย 3.43 0.99 ปานกลาง 

ด้านการเงิน    

การขาดสภาพคลอ่งการหมุนเวยีนของบริษัทรับเหมา 3.43 0.79 ปานกลาง 

การเบิกใช้เกินงบประมาณที่ตัง้ไว ้ท าให้ต้องโอนงบประมาณ 2.78 1.20 ปานกลาง 

ขั้นตอนในการถ่ายทอดค าสั่งเปลี่ยนแปลง ยุ่งยาก ซับซ้อน 2.70 1.15 ปานกลาง 

การสั่งงานในการเปลี่ยนแปลง ล่าช้า ท าให้ไม่สามารถแก้ไข

ได้ทันเวลา 

2.57 1.08 ปานกลาง 

ด้านความสัมพันธ์กับข้าราชการ    

การมีความสัมพันธ์กับข้าราชการท าให้ขาดระเบียบวินัยใน

การท างาน 

3.09 1.08 ปานกลาง 

การมีความสัมพันธ์กับราชการท าให้การควบคุมงานไม่

เข้มงวด จรงิจัง 

2.91 1.00 ปานกลาง 

ด้านแผนงานและการควบคุม    

ขาดแผนงานท่ีชัดเจนในการควบคุมและประสานงาน

โครงการฯ 

3.57 0.51 มาก 

ผู้ควบคุมงาน ขาดความเอาใจใส่ในการติดตามงาน 3.35 0.83 ปานกลาง 

ด้านสภาวะแวดล้อม    

ในฤดูฝนท าให้การก่อสร้างท าได้ล าบาก 3.70 1.06 มาก 

มีการประท้วงจากชุมชน หรือผู้อาศัยในพื้นท่ีท าให้ ไม่

สามารถก่อสร้างได้เวลาท่ีก าหนดไว้ 

2.17 0.98 น้อย 

ด้านความสัมพันธ์กับสัญญา    

ขาดความเขา้ใจในขอ้มูลรายละเอียดของสัญญาอยา่งชัดเจน 

ถูกต้อง 

2.39 0.84 น้อย 

ขั้นตอนการจัดท าสัญญา ยุ่งยาก ซับซ้อน ลา่ชา้ 2.30 0.97 น้อย 
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 ส่วนที่ 3 ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้าจากสาเหตุความล่าช้า 9 กลุ่ม

หลัก ท่ีส่งผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างก าแพงกันดิน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัด

ปทุมธานี ได้แก่ 

ปัจจัยการแก้ปัญหาดา้นประสิทธภิาพ 

 

ระดับความคิดเหน็ 

Mean S.D. ระดับ 

ด้านวัสดุ    

ควรท าการส่งซื้อวัสดุ อุปกรณเ์ป็นวัสดุพเิศษ ล่วงหน้า 4.09 1.00 มาก 

ควรมีการวางแผนเบิกใช้วัสดุตามหลัก First In First Out 

(FIFO) 

3.83 0.87 มาก 

ด้านแรงงาน    

ฝึกอบรมผู้ควบคุมโครงการและโฟร์แมนถึงหลักจิตวิทยา

การปฏบัิตงิานกับชุมชนเพื่อให้เกิดความร่วมมอื 

4.53 1.22 มากที่สุด 

สร้างจิตส านึกให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการ

ละเลย ขาดความเอาใจใส่ในการท างาน 

3.57 1.20 มาก 

ด้านเครื่องจักร    

จัดเตรียม อุปกรณ์เคร่ืองจักรให้เพียงพอและทันสมัย พร้อม

ใชง้าน 

3.91 1.00 มาก 

วางแผนการใช้เคร่ืองจักรเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดงานเพื่อรอ

คอยเครื่องจักร 

3.74 1.21 มาก 

ด้านการเงิน    

วางแผนการเบิกจ่ายของโครงการตามความคบืหนา้ของงาน 3.78 1.13 มาก 

วางแผนการเบิกใช้งบประมาณท่ีตั้งไว้ให้ครอบคลุมส่วนงาน

ท้ังหมด 

3.65 1.11 มาก 

ด้านค าสั่งเปลี่ยนแปลงงาน    

การสั่งงานในการเปลี่ยนแปลง ควรด าเนนิการอยา่งรวดเร็ว 

รอบคอบ 

3.87 1.10 มาก 

หลกีเล่ียงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานในระหวา่งด าเนินการ

ก่อสร้าง ที่ไมจ่ าเป็น 

3.57 1.04 มาก 

ด้านความสัมพันธ์กับข้าราชการ    

ตรวจสอบข้อมูลของผู้รับเหมาท่ีได้รับคัดเลอืกอยา่งละเอียด 3.83 1.15 มาก 

ก าหนดบทลงโทษให้ชัดเจน รุนแรง หากมีความสัมพันธ์กับ

ข้าราชการในการทุจรติ 

3.57 1.20 มาก 
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ปัจจัยการแก้ปัญหาดา้นประสิทธภิาพ 

 

ระดับความคิดเหน็ 

Mean S.D. ระดับ 

ด้านแผนงานและการควบคุม    

คัดเลอืกช่างเทคนิค หรือ วศิวกรท่ีมีประสบการณ์และทักษะ

ในการควบคุมงาน 

3.83 1.15 มาก 

วางแผนงานท่ีชัดเจนในการควบคุมและประสานงาน

โครงการฯ 

3.39 0.99 ปานกลาง 

ด้านสภาวะแวดล้อม    

ศกึษาผลกระทบสภาวะแวดล้อมลา่ชา้ ท าใหโ้ครงการฯ ก่อน

เร่ิมด าเนนิการกอ่สร้าง 

4.09 0.90 มาก 

ท าความเขา้ใจ ใหค้วามรู้ชุมชน หรือผู้อาศัยในพืน้ท่ีก่อนเร่ิม

ด าเนนิการกอ่สร้าง 

3.61 1.08 มาก 

ด้านความสัมพันธ์กับสัญญา    

ผู้เกี่ยวข้องควรความเข้าใจในข้อมูลรายละเอียดของสัญญา

อย่างชัดเจน ถูกต้อง 

4.09 0.79 มาก 

ข้อความในสัญญาตอ้งชัดเจน กระชับ เขา้ใจง่าย รัดกุม 3.87 0.81 มาก 

 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 สรุปผล 

 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอายุ 31 - 40 ปี เป็นผู้รับเหมางาน

โครงการ มปีระสบการณ์ในการท างาน 6 - 10 ปี ระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุท่ีสง่ผลต่อความล่าช้า

ในการกอ่สร้างก าแพงกันดิน กรณศีกึษา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสามจังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมอยูใ่นระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณารายดา้นพบวา่แต่ละด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด ดังนี้ 
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 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุท่ีส่งผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างก าแพงกันดิน 

กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสามจังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย

ด้านพบวา่ด้านเครื่องจักร มผีลกระทบมากที่สุด รองลงมาดา้นแผนงานและการควบคุม  และ ด้านวัสด ุ

 

 
     

1. ด้านเคร่ืองจักร อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายปัจจัยพบว่าพื้นท่ีก่อสร้างไมส่ามารถน าเคร่ืองจักรหนัก

เข้าท างานได้มีผลกระทบมากท่ีสุ รองลงมาการใช้เคร่ืองจักรถูกจ ากัดด้วยช่วงเวลา และ อุปกรณ์เคร่ืองจักรไม่

เพยีงพอและไมทั่นสมัย 

    2. ด้านแผนงานและการควบคุม  อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา พบว่า ขาดแผนงานท่ีชัดเจนในการ

ควบคุมและประสานงานโครงการฯ มีผลกระทบมากท่ีสุด รองลงมาความขาดประสบการณ์และทักษะในการควบคุม

งานของช่างเทคนิค หรือ วิศวกร และ ผู้ควบคุมงาน ขาดความเอาใจใส่ในการติดตามงาน 
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   3. ด้านวัสดุ   อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายปัจจัยพบว่าวัสดุ อุปกรณ์ จัดส่งล่าช้า รองลงมาวัสดุ 

อุปกรณ ์ไมม่ปีระสิทธิภาพ และไมทั่นสมัย และ วัสดุ อุปกรณเ์ป็นวัสดุพเิศษ ท าให้เสียเวลารอคอย 

ส่วนที่ 3 ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้าจากสาเหตุความล่าช้า 9 กลุ่ม

หลัก ท่ีส่งผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างก าแพงกันดิน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัด

ปทุมธานี ปัจจัยท่ีมีระดับความคดิเห็นมากที่สุด ได้แก่ 

 

 
 

   1. ด้านวัสดุ ควรท าการส่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์เป็นวัสดุพิเศษ ล่วงหน้า อยู่ในระดับมาก รองลงมาควรมีวัสดุ 

อุปกรณ ์มีประสิทธิภาพ และทันสมัย พรอ้มใชง้าน และควรมกีารวางแผนเบิกใช้วัสดุ 

   2. ด้านแรงงาน ควรฝึกอบรมผู้ควบคุมโครงการและโฟร์แมนถึงหลักจิตวทิยาการปฏิบัตงิานกับชุมชนเพื่อให้เกิด

ความร่วมมอื รองลงมาฝึกอบรม ด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะในงานท่ีท า และสร้างแรงจูงใจในการท างาน 

   3. ด้านเครื่องจักร ควรมกีารจัดเตรียม อุปกรณเ์ครื่องจักรให้เพียงพอและทันสมัย พรอ้มใชง้าน ควรวางแผน

การใช้เครื่องจักรเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดงานเพื่อรอคอยเครื่องจักร  
 

 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Question) เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

ข้อเสนอแนะ  

ควรจัดให้มีการประชุมเพื่อท าความเข้าใจแบบ รายละเอยีด ศกึษาสภาพแวดล้อม พื้นท่ี การจราจร เพื่อการ

ขนย้ายวัสดุ พื้นท่ีจัดเก็บวัสดุ ควรตรวจสอบควบคุมความคืบหน้าตามลักษณะของเนื้องานให้สอดคล้องกับงวดงาน

และควรจัดเตรียมสถานท่ีบริเวณใกล้เคียงส าหรับพื้นท่ีก่อสร้างบ้านพักคนงาน 

สรุปผลจากการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

            ปัจจัยดา้นเครื่องจักรท่ีเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดความลา่ชา้ในงานก่อสร้างก าแพงกันดินขององคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี พื้นท่ีท่ีท าการก่อสร้างเขื่อนก าแพงกันดินดังกล่าวอาจจะไม่เหมาะสมกับการ

เตรียมพื้นท่ี ควรจัดหาเคร่ืองจักรหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ควรมีการเจาะส ารวจชั้นทางของดิน เพราะจะได้ทราบถึง

ลักษณะท่ีแท้จริงของดิน ควรจัดท างบประมาณที่เกี่ยวกับการส ารวจข้อมูลของช้ันดินเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการค านวณ
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โครงสร้างของเสาเข็มของอาคารตา่ง ๆ ในอนาคต ได้อยา่งเกดิประสิทธิภาพสูงสุด และคัดเลอืกบริษัทท่ีมีความพร้อม

ในด้านเคร่ืองจักรท่ีทันสมัยและเป็นเครื่องจักรท่ีไม่ต้องมาซ่อมแซมขณะปฏิบัติงานท าให้เกิดการล้าช้าในการก่อสร้าง

ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ท าให้สูญเสียเวลาและแผนงาน ดังนั้นจึงควรจัดให้มีการให้คะแนน

เครื่องจักรของบริษัทฯเพื่อเก็บเป็นขอ้มูลในอนาคตไว้เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 
 

  อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยพบว่าด้านเคร่ืองจักรท่ีเป็นปัจจัยหลักท่ีก่อให้เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้างก าแพงกันดิน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี รองลงมาด้านแผนงานและการควบคุม  และ ด้านวัสดุ ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัย ดังนี ้

 ศราวุฒิ ยศภูมิ  (2557)  เร่ืองการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความล่าช้าในงานก่อสร้างแท่นขุดเจาะ

ปิโตรเลียม วัตถุประสงค์เพื่อระบุค่าล าดับความส าคัญและเสนอแนะแนวทางป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยท่ีมี

ผลกระทบกับโครงการกอ่สร้างแท่นขุดเจาะปโิตรเลียม โดยผลการศึกษาพบวา่ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับการออกแบบวศิวกรรม 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับการจัดซือ้ ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับการก่อสร้าง ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัย ผลการศึกษาพบวา่ปัจจัยท่ีมี

ผลกระทบต่อความล่าช้าในงานก่อสร้างแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมในภาพรวมมากท่ีสุด 10 ล าดับแรก ซึ่งปัจจัยท่ีมี

ผลกระทบมากที่สุดได้แก่ การผลิตวัสดุหรืออุปกรณม์คีวามล่าช้า 

 ฉันนนรี ชะอุ่ม (2559) เร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อความล่าช้าของงานก่อสร้างในโครงการบ้านจัดสรรระบบ

ส าเร็จรูป ในการศึกษานีม้วีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความล่าชา้ที่เกิดขึ้นและวิธีการเร่งงานในแตล่ะวิธีเพื่อน าเสนอวิธีการ

เร่งงานท่ีเหมาะสมกับความล่าช้าท่ีเกิดขึ้นในขั้นตอนการก่อสร้างตา่ง ๆ จากผลการศึกษาพบวา่ปัจจัยท่ีมีผลก่อให้เกิด

ความล่าช้าของงานก่อสร้างในโครงการบ้านจัดสรรระบบส าเร็จรูปมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ การขาดแคลนแรงงาน 

วัสดุไม่เพยีงพอ ส่งวัสดุไม่ทัน และปัญหาดา้นการเงิน 

 ซึ่งผู้ศึกษามีความคิดเห็นว่าควรใช้เทคโนโลยีทางการก่อสร้างใหม่ ๆ หรือใช้โปรแกรม (Program) ในการ

บริหารจัดการโครงการและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในด้านเอก (E - Document) เช่น ด้านจัดซื้อเพื่อทราบถึงรายการวัสดุและ

รายละเอียดของบริษัท ฯ วัน / เวลา วัสดุเข้าพื้นท่ีก่อสร้าง เอกสารการจัดซือ้จัดจ้าง การติดตามสถานการณ์ของงาน

ในดา้นตา่ง ๆ (Status) การตดิตามแผนงานของโครงการ (Schedule Time) เพื่อได้รับทราบถึงแผนงานโครงการ ตน้ทุน

และเพื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น เพื่อป้องกันการแก้ไขความล่าช้าและความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับ

โครงการอื่น ๆ ตอ่ไป 
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The work abandonment of contractor in government construction projects  

A case study of office of the higher education commission, Thailand 

บุญรักษ์ แวนบอเซอร์1* และ ก าพล ทรัพย์สมบูรณ์1 

Boonruk Vanborsel1* and Kumpon Subsomboon1 
 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และวิเคราะห์รายละเอียดของการท้ิงงานชองผู้รับจ้างในโครงการ

ก่อสร้างภาครัฐ กรณีศึกษาส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไทย โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้ 1) ทบทวน

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 2) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสืบค้นการท้ิงงานจากหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ท้ิ ง

งานของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 3) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีทางสถิติ  

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555-2559 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีผู้ท้ิงงานก่อสร้างเพยีง 

15 โครงการ (ร้อยละ 2.11) แต่มีมูลค่ารวมของการท้ิงงานสูงท่ีสุด คือ 1,154.20 ล้านบาท (ร้อยละ 45.74) ซึ่งส่งผล

เสียหายต่องบประมาณแผ่นดินอย่างรุนแรง โดยสาเหตุท่ีผู้รับจ้างท้ิงงานเนื่องจากมีการด าเนินการก่อสร้างพร้อมกัน

หลายโครงการ แม้ว่าผู้รับจ้างจะเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ มีศักยภาพและความพร้อมในการ

ด าเนินการก่อสร้าง แต่เมื่อโครงการหนึ่งโครงการใดเกิดปัญหาจึงมีผลกระทบไปยังโครงการอื่น และไม่สามารถ

แก้ปัญหาได้ ส่งผลให้มีการท้ิงงานในท้ายท่ีสุด  ซึ่งจากศึกษามีข้อแนะน าให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ควรจะก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างไว้เป็นบรรทัดฐาน เพื่อท่ีจะท าให้การท้ิงงานของผู้

รับจ้างลดลง 
  
ค าส าคัญ:  การท้ิงงาน โครงการก่อสร้างภาครัฐ, ส่วนราชการ, ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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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 

c ontractor from a c irc u lar letter of Th e Comm ittee on Procu rement ,Th e Comp troller General’s Depar tm ent ,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 
 

บทน า 

ในอดีตท่ีผ่านมา การจ้างก่อสร้าง (Contracting of Construction) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 มีปัญหาการท้ิงงานเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ท าให้ทางภาครัฐ

สูญเสียโอกาสในการใช้งานประโยชน์จากสิ่งก่อสร้าง และสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินภาครัฐเป็นจ านวนมาก  

เมื่อกลางเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 สื่อออนไลน์ได้เสนอข่าวผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเดินทางเข้าตรวจอาคารหอประชุม 

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อยู่ในสภาพทิ้งร้าง หลังจากผู้รับเหมาท้ิงการก่อสร้าง  

ซึ่งตัวอาคารเร่ิมก่อสร้างเฟสแรก เป็นงานก่อสร้างโครงสร้างตัวอาคารสูง 2 ชั้นด้วยงบประมาณ 262.40 ล้านบาท โดย

เร่ิมก่อสร้างตั้งแต่ ปี 2552-2554 และเฟสสอง เป็นการก่อสร้างระบบภายในพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ เร่ิมก่อสร้างปี 2556 

และมกีารตอ่สัญญาการก่อสร้างจนสิ้นสุดสัญญาในเดือนสิงหาคม 2557 แตผู่้รับจ้างด าเนนิการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จและ

ได้ทิ้งงาน โดยได้มีการเบิกงบประมาณไปแล้วท้ังหมด 4 งวด เป็นเงิน 49 ล้านบาทเศษ คงเหลืองวดสุดท้าย ประมาณ  

13 ล้านบาทเศษ จนล่วงเลยมาถึง 16 ม.ิย. 2559 ท่ีผ่านมาทางมหาวทิยาลัยจึงได้ท าการบอกเลิกสัญญา ซึ่งจากเหตุการณ์

ดังกล่าว ท าให้ทางมหาวิทยาลัยไม่สามารถเข้าไปใช้ ประโยชน์ได้  ส่งผลงบประมาณแผ่นดินเสียหายกว่า  

300 ล้านบาท นอกจากนี้ในส่วนของทางมหาวิทยาลัย พบความบกพร่องท่ีปล่อยให้ปัญหาเรื้อรังมานานเกือบ 2 ปี กวา่จะ

พิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้าง อีกท้ังไม่ยับยั้งเงินค้ าประกันการก่อสร้าง ซึ่งท าให้งบประมาณรัฐเสียหายท้ังหมดด้วย 

(กรุงเทพธุรกิจ, 2559) (ไทยรัฐออนไลน์, 2559) และยังมขี่าวการท้ิงงานเกิดขึน้ตอ่เนื่องอยู่เป็นเนื่อง ๆ 

ส าหรับปัญหาการท้ิงงานอาจเกิดจากสาเหตหุลาย ๆ  ด้าน เช่น ผู้รับจ้างไม่ได้ประเมินศักยภาพทางการเงินก่อน

การรับงาน รับงานเกินความสามารถท่ีจะด าเนินการได้ ด าเนินการก่อสร้างพร้อมกันหลายโครงการ เบิกงวดงานเกินกวา่

ท่ีได้ด าเนนิการ งวดงานท่ีเหลือไม่เพียงพอท่ีจะด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วง ค่าใชจ้่ายท่ีเพิ่มมากขึ้นจากการต่อสัญญาหลาย

คร้ัง เงินค่าปรับจากการด าเนนิงานล่าช้า รวมท้ังผู้รับจ้างขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารงานก่อสร้าง 

ส าหรับในส่วนของหนว่ยงานภาครัฐเกิดจากปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น การควบคุมงานและการตรวจการจ้าง ความล่าช้า
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ในการเวียนรายชื่อท่ีท้ิงงาน การก าหนดงวดงานไม่สัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเบิกจ่าย ไม่ได้ก าหนดเกณฑ์

การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างท่ีเป็นรูปธรรม รวมถึงไม่ได้ก าหนดจ านวนโครงการท่ีสามารถด าเนินการได้

พร้อม ๆ กัน เพราะถึงแมผู้้รับจ้างจะมีศักยภาพท้ังในด้าน สถานะทางการเงิน บุคลากร เคร่ืองมอื เคร่ืองจักร และผลงาน

ท่ีจะด าเนนิโครงการก่อสร้างตา่ง ๆ ได ้แตห่ากมจี านวนโครงการท่ีจะตอ้งด าเนินการพร้อม ๆ กันมากเกินไป ก็จะส่งผลถึง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการได้ จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดจ านวนโครงการก่อสร้างท่ีเหมาะสมท่ีผู้รับจ้าง

แตล่ะรายสามารถมสีิทธิด าเนนิการได้ (กรมทางหลวง, 2559)  

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นท่ีน่าสนใจท่ีจะท าการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และวิเคราะห์รายละเอียดของการ

ทิ้งงานชองผู้รับจ้างในโครงการก่อสร้างภาครัฐของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไทย เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไป

เป็นแนวทางในการลดความเสียหายของงบประมาณภาครัฐและลดปัญหาการท้ิงงานในอนาคต  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

งานวจิัยนี้เป็นการวิจัยเชงิเอกสาร (Documentary research)  โดยมีรายละเอยีดในการวิจัย ดังนี้ 

1.  ทบทวนวรรณกรรม และงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.  การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยท าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการสืบค้นรายชื่อผู้ท้ิงงานจาก

หนังสือแจ้งเวยีนรายช่ือผู้ท้ิงงานของคณะกรรมการวา่ด้วยการพัสดุ กรมบัญชกีลาง กระทรวงการ คลัง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 

2555 - 2559 (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2560) โดยท าการคัดเลือกเฉพาะผู้ ท้ิงงานก่อสร้างของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เท่านั้น รวมท้ังข้อมูลนิติบุคคลของผู้ท้ิงงานจากระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 2560) โดยจัดท าเป็นตารางแจกแจงรายละเอียดของโครงการท่ีเกิดการท้ิงงานซึ่ง

ประกอบไปด้วย ล าดับท่ีท้ิงงาน หนังสือเวยีนท่ี, วันท่ีเวยีน, รายช่ือผู้ท้ิงงาน, ทุนจดทะเบียน, ลักษณะงานก่อสร้างท่ีท้ิง

, มูลค่างาน และหนว่ยงานผู้ว่าจ้าง ดังแสดงในตารางท่ี 3 

3.  วิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา จากข้อมูลท่ีจัดเก็บ ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าทาง

สถิติของข้อมูล ในผลการศึกษามีเฉพาะค่าร้อยละเท่านั้น โดยพิจารณาในเร่ืองจ านวนผู้ท้ิงงาน และมูลค่ารวมของ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   
 

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษารายละเอยีดโครงการท่ีเกิดปัญหาการท้ิงงาน ตั้งแตปี่ พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 พบวา่  
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนโครงการท่ีผู้รับจ้างทิ้งงาน  

ปีท่ีท าการศกึษา (พ.ศ.) 2555 2556 2557 2558 2559 รวม ร้อยละ 

หนว่ยงานภาครัฐทั้งหมด 112 160 131 153 154 710 100.00 

ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศกึษา 
6 2 2 2 3 15 2.11 
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ตารางที่ 2 แสดงมูลค่ารวมการท้ิงงาน (ล้านบาท) 

ปีท่ีท าการศกึษา (พ.ศ.) 2555 2556 2557 2558 2559 รวม ร้อยละ 

หนว่ยงานภาครัฐทั้งหมด 358,02 561.27 173.11 376.42 1,054.83 2,523.65 100.00 

ส านักงานคณะ 

กรรมการการอุดมศกึษา 
4.97 388.92 1.94 3.97 754.40 1,154.20 45.74 

 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นได้ว่าจ านวนโครงการท่ีผู้รับจ้างท้ิงงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2559 รวมท้ังสิ้น 710 

โครงการ เฉพาะส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท้ิงงานรวม 15 โครงการคิดเป็น ร้อยละ 2.11 ซึ่งถือว่ามี

สัดสว่นคอ่นข้างนอ้ย เมื่อเทียบกับการท้ิงงานรวมท้ังหมด แตจ่ากตารางท่ี 2 พบตัวเลขท่ีน่าสนใจคือ มูลค่ารวมการท้ิง

งานรวมมีมูลค่ารวมการท้ิงงานท่ีสูงมาก คือ 1,154.20 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 45.74 เมื่อเทียบกับมูลค่ารวมการท้ิง

งานท้ังหมด โดยปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่าสูงสุดคือ 754.40 ล้านบาท และ ปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่า 388.92 ล้านบาท  

ผลจากการวเิคราะห์รายละเอียดของโครงการท่ีมีการท้ิงงานในเชิงลึก พบวา่ในปี พ.ศ. 2559 มีนติบุิคคลท่ีท้ิงงานรวม

ท้ังสิ้น 2 ราย จ านวน 3 โครงการ คือ  

1. บริษัทบิลเลียนเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ งานจ้างก่อสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการ  

ณ.มหาวทิยาลัยมหาสารคาม มูลค่า 190.00 ล้านบาท ตามสัญญาเลขท่ี จ.50/2553 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2553 (ตามหนัง

แจ้งเวียนรายชื่อผู้ท้ิงงานท่ี กค 0421.3/ว 160 ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2559) และงานจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารท่ีพักอาจารย์

และบุคลากรศูนย์กีฬาและนันทนาการ ณ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มูลค่า 224.40 ล้านบาท  

ตามสัญญาเลขท่ี วปน 56/2550 ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2550 (ตามหนังแจ้งเวียนรายช่ือผู้ท้ิงงานท่ี กค 0421.3/ว 168  

ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2559) รวมมูลค่าการท้ิงงานท้ังสิ้น 414.40 ล้านบาท ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลบริษัทจากกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่าบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันท่ี 08 กุมภาพันธ์ 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน

แรกตั้ง 1 ล้านบาท โดยมีทุนจดเบียนล่าสุด 220 ล้านบาท สถานะทางนิติบุคคลในปัจจุบันคือ ยังด าเนินการอยู่ โดยใน 

ปี พ.ศ. 2559 ไมม่รีายได้รวม และในส่วนของผู้ถอืหุ้น – 422.76 ล้านบาท 

2. บริษัทก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ งานจ้างก่อสร้างอาคารส านักงานคณะกรรมการ

อุดมศกึษา ณ.มหาวทิยาลัยมหาสารคาม มูลค่า 340 ล้านบาท ตามสัญญาเลขท่ี สอ. 55/2549 ลงวันท่ี 4 เมษายน 2549 

(ตามหนังแจ้งเวียนรายชื่อผู้ท้ิงงานท่ี กค 0421.3/ว 170 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559) ท้ังนี้ บริษัทก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด 

เคยทิง้งานจ้างก่อสร้างอาคารนวัตกรรมสุขภาวะ อาหารและนติิกรรม ณ มหาวทิยาลัยศรีนคริรทรวโิรฒ องครักษ์ มูลค่า 

387.70 ล้านบาท (ตามหนังแจ้งเวียนรายชื่อผู้ท้ิงงานท่ี กค (กวพ) 0421.3/ว 257 ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2556 รวมมูลค่า

การทิ้งงานท้ังสิ้น 727.70 ล้านบาท ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

พบว่าบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันท่ี 05 กุมภาพันธ์ 2533 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกตั้ง 10 ล้านบาท โดยมีทุนจดเบียน

ล่าสุด 400.00 ล้านบาท สถานะทางนติบุิคคลในปัจจุบันคือ พทัิกษ์ทรัพยเ์ด็ดขาด 

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า ถึงแม้บริษัทผู้รับจ้างจะมีขนาดใหญ่ มีศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินการ

ก่อสร้าง เชน่ มทุีนจดทะเบียนสูง มปีระสบการณ์ในการท างานท่ียาวนาน แตถ่้ามกีารบริหารจัดการโครงการท่ีไม่เข้มงวด 

ควบคุมไม่ท่ัวถึง ขาดการติดตามอย่างใกล้ชิด รวมถึงการท่ีผู้รับจ้างไม่ได้ประเมินศักยภาพทางการเงินก่อนการรับงาน 

หรือรับงานเกินความสามารถท่ีจะด าเนินการได้ส่งผลให้เกิดการท้ิงงานและก่อให้เกิดผลเสียหายตอ่หน่วยงานภาครัฐเป็น

อย่างรุนแรง ส าหรับผู้รับจ้างท่ีมีองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก มีสาเหตุการท้ิงงานเนื่องจาก ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทาง
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การเงิน ค่าใช้จ่ายสูงเกินงบประมาณ ขาดแคลนแรงงงาน ขาดแคลนเครื่องมือเครื่องจักร งานไม่ได้คุณภาพมีการแก้ไข

บ่อย ท าให้งานก่อสร้างล่าชา้ ส่งมอบงานไมไ่ด้ และเกิดปัญหาการท้ิงงานในท้ายท่ีสุด 
 

ตารางที่ 3 แสดงรายละเอยีดของโครงการท่ีเกิดการท้ิงงานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
         

วิจารณ์และสรุปผล 
จากการวจิัย สรุปได้ว่าส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการดูแล

และรับผิดชอบการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีความพร้อมด้านบุคลากร เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นจ านวน

มาก แต่ในการจัดจัดซื้อจ้างโดยเฉพาะการจัดจ้างงานก่อสร้างงานอาคารขนาดใหญ่ท่ีมีมูลค่าโครงการสูงกลับมี

ปัญหาการทิ้งงานของผู้รับจ้างหลายโครงการ ซึ่งสาเหตุเกิดจากหน่วยงานยังไม่ได้ก าหนดขั้นตอน ระเบียบวิ ธีปฏิบัติ 

หรือเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างท่ีเป็นเกณฑ์บรรทัดฐานไว้ เช่น สิทธิในการเสนอราคาต่อ

หนึ่งสัญญา จ านวนโครงการท่ีรับงานได้ รวมท่ังไม่ได้มีการประเมินศักยภาพและข้อมูลด้านเทคนิคของผู้รับจ้างใน

ขั้นตอนการเสนองาน หรือไม่ได้น าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับจ้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง 

กรมชลประทาน หรือกรมทางหลวงชนบท ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมปีระสบการณ์ในงานก่อสร้างมาเป็นระยะเวลายาวนาน 

                                              ษ                               

  (   )0421.3/ (       ) (   )

พ.ศ. 2555

1  272 17  . . 55                  ธ 5.00                        1,390,000       ภ.  .

2  316 22  . . 55       .  .  .             1.00                             1,334,607        . .

3  356 11  . . 55         ฐ       1.00                             155,389          .

4  356 11  . . 55         ฐ       1.00                              274,150           .

5  443 7  . . 55        ษ ฐ            3.01                                 339,000         .  .

6  443 7  . . 55                2.00                               1,480,000         .

   4,973,146     

พ.ศ. 2556

1  226 19   . . 56                      3.00                           1,219,216        ภ.  .

2  257 18  . . 56                     400.00                       ภ   387,700,000    .      ษ 

   388,919,216 

พ.ศ. 2557

1       71 2   . . 57                                    240,000          .  .

2       72 2   . . 57    .              3.00                          1,699,000       .  .

   1,939,000    

พ.ศ. 2558

1   79 23  . . 58                ภ                       226,000          .  .

2   118 6  . . 58        ธ    1.50                    3,740,000        .

   3,966,000   

พ.ศ. 2559

1  160 08 ธ  59                           220.00              ฬ             190,000,000     .

2  168 26 ธ  59                           220.00                   224,400,000   . .  ั      

3  170 29 ธ  59                     400.00                340,000,000     .

   754,400,000  
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และแทบจะไม่มีปัญหาในการท้ิงงานมาเป็นบรรทัดฐาน หรือประยุกต์ใช้ หรือน ามาประกอบใช้เป็นเงื่อนไขใน

กระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้าง ซึ่งข้อแตกต่างในการก าหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาระหว่างมหาวิทยาลัยกับ

หน่วยงานท่ีมีการก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทาง

หลวง ฯลฯ คือ มหาวิทยาลัยจะก าหนดเฉพาะคุณสมบัติของผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้าง

ประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า………..บาท (ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินค่าก่อสร้าง) 

และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน

เอกชนท่ีมหาวิทยาลัยเชื่อถือ เท่านั้น แต่กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมทางหลวง ฯลฯ จะก าหนดคุณสมบัติผู้

จ้างตามประเภท ลักษณะ ขนาด และสาขาของงานก่อสร้าง รวมถึง มีการแบ่งชั้นผู้รับจ้าง และ ก าหนดสิทธิใน 

การเสนอราคา ได้แก่ 1. สิทธิในการเสนอราคาก่อสร้างหนึ่งสัญญา (วงเงินค่าก่อสร้าง วงเงินท่ีรับงานได้รวมทุกสาขา) 

2. ฐานะการเงิน (ทุนจดทะเบียน เครดิตธนาคาร) 3. ผลงาน (ผลงานหนึ่งสัญญาภายในห้าปี ผลงานรวมภายในหา้ปี) 

4. บุคลากร (วิศวกรโยธา: วุฒิ สามัญ) 4. เคร่ืองมือและอุปกรณ์) เป็นต้น  ส าหรับกระบวนการและขั้นตอนในการ

เวยีนชื่อผู้ทิง้งานของภาครัฐเป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีส่งผลให้มกีารท้ิงงานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากขั้นตอนในการเวยีนช่ือผู้ท้ิง

งานเป็นไปด้วยความล่าช้ามากใช้เวลาหลายปี ท าให้ผู้รับจ้างท่ีท้ิงงานแต่ยังอยู่ในขั้นตอนด าเนินการลงโทษ แต่ยังไมม่ี

การแจ้งเวียนยังคงมีสิทธิในการเสนอราคาซึ่งก่อให้เกิดปัญหามากเพิ่มขึ้น ทวีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อความ

เสียหายและงบประมาณมากยิ่งขึ้น โดยในส่วนผู้รับจ้างแม้ว่าจะมีศักยภาพเพยีงพอในการด าเนนิงานโครงการ แตถ่้ามี

จ านวนโครงการท่ีต้องด าเนินการพร้อมกันมากเกินไป ท าให้การบริหารจัดการโครงการไม่เข้มงวด ควบคุมไม่ท่ัวถึง 

ขาดการตดิตามอย่างใกล้ชดิ รวมถึงการท่ีผู้รับจ้างไม่ได้ประเมินศักยภาพทางการเงินก่อนการรับงาน หรือรับงานเกิน

ความสามารถท่ีจะด าเนินการได้ ก็จะส่งผลท าให้โครงการก่อสร้างเกิดปัญหา ส าหรับผู้รับจ้างท่ีมีองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก 

มีสาเหตุเกิดจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน ค่าใช้จ่ายสูงเกินงบประมาณ ขาดแคลนแรงงงาน ขาดแคลน

เคร่ืองมอืเครื่องจักร งานไม่ได้คุณภาพมกีารแก้ไขบอ่ย ท าให้งานกอ่สร้างลา่ชา้ ส่งมอบงานไม่ได้ ซึ่งมีผลตอ่การท้ิงงาน

ในท้ายท่ีสุด 

ซึ่งจากบทความนี้มีขอ้เสนอแนะวา่ หนว่ยงานภาครัฐควรมกีารแก้ไขปรับปรุง ขั้นตอน วิธีการด าเนินการ และ

ระเบียบปฏิบัติในการลงโทษผู้ท้ิงงาน รวมท้ังการลดระยะเวลาในการด าเนินการเพื่อให้การแจ้งเวียนรายชื่อผู้ท้ิงงาน

รวดเร็ว รัดกุม ทันสมัย และเป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น ส าหรับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรจะก าหนด

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับจ้างไว้เป็นบรรทัดฐานโดยอาจจะยึดแนวทางของกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็น

แบบอย่างในการด าเนนิการ ซึ่งจะส่งผลให้การท้ิงงานของผู้รับจ้างในโครงการก่อสร้างภาครัฐลดลง  
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การศึกษาความคิดเห็นของผู้รับเหมาช่วงของปัจจัยท่ีมีผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้าง

อาคารท่ีพักอาศัยประเภทให้เช่าซื้อ: กรณีศกึษา บริษัท เดอะไพร์ม พรอพเพอต้ี จ ากัด 

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 

 งานศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความคิดเห็นของผู้รับเหมาช่วงของปัจจัยท่ีมีผลต่อความ

ล่าชา้ในการก่อสร้าง อาคารท่ีพักอาศัยประเภทให้เชา่ซื้อ: กรณีศึกษา บริษัท เดอะไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด เคร่ืองมอืท่ีใชใ้น

การศึกษาได้แก่ แบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรส่วนงานผู้รับเหมาช่วงก่อสร้าง ของ

บริษัท เดอะไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด จ านวน 28 ท่าน โดยเลือกจากกลุ่มประชากรท้ังหมด จากผลการศึกษา พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เพศชาย การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอายุ 31-40 ปี ประสบการณ์ในการท างาน 1-5 ปี 

ปฏิบัติงานมาแล้ว 1 - 5 โครงการและมีการปฏิบัติงานในปัจจุบัน 1-3 โครงการ ปัจจัยการท างาน 5 ด้าน (5M) ท่ีมีผลต่อ

ความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยประเภทให้เช่าซื้อบริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด ในภาพรวมมี ส่งผล

กระทบอยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับด้านบุคลากร (Man) ส่งผลกระทบสูงสุด ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา 

ด้านวธีิบริหารจัดการงานก่อสร้าง ส่งผลกระทบอยูใ่นระดับปานกลาง และส่งผลนอ้ยสุด คือ ด้านเคร่ืองจักร ส่งผลกระทบอยู่

ในระดับน้อย ตามล าดับ ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้าง อาคารท่ีพักอาศัย

ประเภทให้เชา่ซื้อ: กรณีศึกษา บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัดในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า 

ด้าน Action (A) การปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ีเป็นปัญหาสูงสุด รองลงมาด้าน Controlling (C) ควบคุมงาน และน้อยสุดคือด้านการ

จัดองค์กร Organizing (O) ตามล าดับ 

ค าส าคัญ:  การปรับปรุงแก้ไข, ควบคุมงาน, การจัดองคก์ร   
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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.   

Th e c onstru c tion m anagem ent’s imp ac t was at a m ediu m  level. Th e smallest eff ect is from th e m ac h ines wh ich  

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 
 

บทน า 
การศึกษาถึงผลกระทบของผู้รับเหมาช่วง ในการก่อสร้างอาคาร ผู้รับเหมาช่วง (sub contractor) ผู้รับเหมา

ช่วง หมายถึง ผู้รับเหมาท่ีไปรับเหมางานก่อสร้างบางส่วนจากผู้รับเหมาหลักอีกทอดหนึ่ง โดยท่ัวไปผู้รับเหมาหลักจะ

พิจารณาตัดงานบางงานท่ีตัวเองคิดว่าไม่มีความช านาญท่ีมากพอ หรือพิจารณาว่างานใดถ้าท าเองแล้วอาจควบคุม

ตน้ทุนไม่ได้ ก็จะคัดเลอืกผู้รับเหมาช่วงท่ีช านาญและราคายอมรับได้เป็นผู้รับไปท าแทน 

 ดังนัน้ผู้ประกอบการการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยประเภทให้เชา่ซื้อ จึงจ าเป็นตอ้งมกีารปรับตัว พัฒนาให้เกิด

การตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าได้อยา่งรวดเร็ว และตรงกับความตอ้งการของลูกค้าในสภาวการณ์การแข่งขันสูง

ในสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเช่นนี ้ซึ่งแม้ภาครัฐจะมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนให้มีสภาพคลอ่ง แต่การ

บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีความส าคัญในการสร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้าและสามารถตอบสนองความ

ต้องการของตลาดได้อย่างทันท่วงที ท้ังโครงการก่อสร้างแตล่ะโครงการมอีัตราการเติบโตท่ีสูงขึน้ พร้อมท้ังคู่แข่งท่ีมาก

ขึ้น ดังนั้นในการด าเนินธุรกิจใด  ๆ  ก็ตามต้องอาศัยหลายปัจจัยเพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมในการประกอบธุรกิจท่ีน าไป 

 สู่ความส าเร็จ ซึ่งปัจจัยพื้นฐานในการบริหารหรือการจัดการการก่อสร้าง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยการใช้ทรัพยากร

ต่าง ๆ มี 5 ประเภทหรือท่ีเรียกว่า 5M’s คือ มนุษย์ (Man) วัสดุและอุปกรณ์ (Material)  เงินทุน (Money) เครื่องจักรใน

งานก่อสร้าง (Machine) ขั้นตอนวธีิการก่อสร้าง (Management) (Aldrin L. Apolonio, 2015))  
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้รับเหมาชว่งจากปัจจัยท่ีมีผลตอ่ความลา่ชา้ในการกอ่สร้าง อาคารท่ีพักอาศัย

ประเภทให้เชา่ซือ้: กรณศีกึษา บริษัท เดอะไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด 

 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้รับเหมาช่วงในการแก้ปัญหาจากปัจจัยท่ีมีผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้าง 

อาคารท่ีพักอาศัยประเภทให้เชา่ซือ้: กรณศีกึษา บริษัท เดอะไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด 
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

 
 

ขอบเขตการศึกษา 
ในการศึกษาเร่ือง “การศึกษาความคิดเห็นของผู้รับเหมาช่วงของปัจจัยท่ีมีผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้าง 

อาคารท่ีพักอาศัยประเภทให้เช่าซื้อ: กรณีศึกษา บริษัท เดอะไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด” เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) และการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อศึกษาหาแนว

ทางแก้ไขโดยให้สอดคล้องกับงานศึกษา ดังนัน้ผู้ศกึษาได้ก าหนด 7ขัน้ตอนการศึกษา ดังตอ่ไปน้ี  

1. ก าหนดปัญหาที่จะด าเนนิการศึกษาค้นควา้  

2. ศกึษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความลา่ชา้ในการก่อสร้างและแนวทางการแก้ไขปัญหา อาคาร

ท่ีพักอาศัยประเภทให้เชา่ซือ้ท่ีเคยมผีู้ศึกษามาแล้วมาประยุกตเ์ข้ากับงานค้นควา้อิสระ  

3. จากการศกึษาข้อ 2 ผู้ศึกษาได้น าผลมาออกแบบแบบสอบถามและเก็บข้อมูลจากกรณีศึกษามาเป็นข้อมูล

ในการวิเคราะห์  

4. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

6. การวเิคราะห์ขอ้มูล  

7. สรุปผลการศึกษาค้นควา้จากการวิเคราะห์ขอ้มูลและข้อเสนอแนะ  

 

 

  

       ฤ ษฎ              POLCA

ทฤษฎีของลูอิส อัลเลน ทฤษฎี Deming Cycle ทฤษฎีท่ีจะท ำกำรศึกษำ

Planning (P)       Plan (P)       Plan (P)       

Organizing (O)          Doing (D)  ฏ               Organizing (O)          

Leading (L)          
Checking (C)          

             
Leading (L)          

Controlling (C)          
Action (A)                 

         ็  ัญ  
Controlling (C)          

Action (A)                 

         ็  ัญ  

ตัวแปลตำม

                                ั                        

:        ษ      ษ                              

                                  ภ                     ัญ  

1.    

    5.  Management (  ธ                            )

    4.  Material (                     )

    3.  Machine (           )

    2.  Money (       )

ตัวแปรต้น

           

    1.  Man (       )

 ฤ ษฎ  5M (Aldrin L. Apolonio, 2015)

6.     ฎ           ั      

5.     ฎ              

4.                    

3.     

2.   ฒ       ษ 
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ผลการศึกษา 
 ใช้วิธีการหาข้อมูลท่ีเกิดขึ้นจริงโดยศึกษาค้นคว้าในด้านความถี่และการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความล่าช้าใน

การก่อสร้าง อาคารท่ีพักอาศัยประเภทให้เช่าซื้อ: กรณีศึกษา บริษัท เดอะไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด ศึกษาทฤษฎีท่ี

เกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างและแนวทางการ แก้ไขปัญหา อาคารท่ีพักอาศัยประเภทให้เช่า

ซื้อท่ีเคยมผีู้ศึกษามาแล้วมาประยุกตเ์ข้ากับงานค้นควา้อิสระ เพื่อ ศกึษาทฤษฎีและงานค้นควา้ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีมี

ผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้าง และแนวทางการแก้ไขปัญหา อาคารท่ีพักอาศัยประเภทให้เชา่ซื้อ การหาข้อมูลจาก

ต าราเอกสารเพื่อใช้ในการก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการศึกษา และ  จัดท าแบบสอบถามท่ีมีเนื้อหาของ

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้าง และแนวทางการแก้ไขปัญหา อาคารท่ีพัก

อาศัยประเภทให้เช่าซื้อของกลุ่มตัวอย่างท าการกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง จัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร

ตัวอยา่ง โดยการตอบแบบสอบถามเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการศกึษาค้นคว้า วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลการศึกษาค้นควา้

และการน าข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม เพื่อหาปัจจัยท่ีมีผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้าง อาคารท่ีพักอาศัย

ประเภทให้เช่าซื้อและแนวทางการแก้ปัญหาพร้อมท้ังสรุปผลการศึกษา ผู้ศึกษาค้นคว้ามีกระบวนการศึกษา เพื่อตอบ

วัตถุประสงค์ของการศกึษา โดยแบ่งวิธีด าเนนิการศึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 

 ขั้นตอนท่ี 1 ศกึษาความคิดเห็นของผู้รับเหมาชว่งจากปัจจัยท่ีมผีลต่อความล่าช้าในการก่อสร้าง อาคารท่ีพัก

อาศัยประเภทให้เชา่ซือ้: กรณศีกึษา บริษัท เดอะไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด 

 ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาความคิดเห็นของผู้รับเหมาช่วงในการแก้ปัญหาจากปัจจัยท่ีมีผลต่อความล่าช้าในการ

ก่อสร้าง อาคารท่ีพักอาศัยประเภทให้เชา่ซือ้: กรณีศึกษา บริษัท เดอะไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด ดังแสดงในตาราง 

 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยการท างาน 5 ด้าน (5M) ท่ีมีผลต่อความล่าช้าใน

การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยประเภทให้เชา่ซือ้บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด ในภาพรวม 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความลา่ช้าในภาพรวม 
ระดับผลกระทบ 

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 อุปกรณก์่อสร้าง (Material) 2.88 1.10 ปานกลาง 

ด้านวิธีบริหารจัดการงานก่อสร้าง (Management) 3.26 0.86 ปานกลาง 

รวม 2.92 0.90 ปานกลาง 

  

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจัยการท างาน 5 ด้าน (5M) ท่ีมีผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย

ประเภทให้เช่าซื้อบริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 2.92 ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.90 ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา พบว่าด้านบุคลากร (Man) ส่งผลกระทบ

สูงสุดมคี่าเฉลี่ย (Mean ) เท่ากับ 3.41  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.87 ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 

รองลงมา ด้านวธีิบริหารจัดการงานก่อสร้าง (Management) มคี่าเฉลี่ย (Mean ) เท่ากับ 3.26  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เท่ากับ 0.86 ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง และส่งผลน้อยสุด คือ ด้านเคร่ืองจักร (Machine) มีค่าเฉลี่ย 

(Mean) เท่ากับ 2.88 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.10 ส่งผลกระทบอยูใ่นระดับนอ้ย ตามล าดับ          
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยการท างาน 5 ด้าน (5M) ท่ีมีผลต่อความล่าช้าใน

การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยประเภทให้เชา่ซือ้บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด ในดา้นบุคลากร (Man)) 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้า 

ด้านบุคลากร (Man) 

ระดับผลกระทบ 

Mean S.D. ระดับ 

1. ความขาดประสบการณ์และทักษะในการควบคุมงานของช่าง

เทคนคิ หรอื วิศวกร 

3.39 0.99 ปานกลาง 

2. ขาดความช านาญของเจา้หน้าท่ีประสานงานโครงการฯ 3.75 0.80 มาก 

3. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง CM ขาดความเอาใจใส่ในการติดตาม

งาน 

3.68 0.82 มาก 

4. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง CM มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อย

เกินไป ท าให้ไมส่ามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที 

2.71 1.18 ปานกลาง 

5. การสื่อสารผิดพลาดระหว่างเจ้าหน้าท่ีประสานงานโครงการฯ

กับผู้รับเหมาช่วง 

3.29 1.44 ปานกลาง 

6. คนงานระดับผู้ใช้แรงงานขาดสมรรถนะในการท างาน/ท างาน

ตามหนา้ที ่

3.64 0.83 มาก 

รวม 3.41 0.87 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่าปัจจัยการท างาน 5 ด้าน (5M) ท่ีมีผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย

ประเภทให้เช่าซื้อบริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด ในด้านบุคลากร (Man) มคี่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.41 ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.87 ส่งผลกระทบอยูใ่นระดับปานกลาง เมื่อพจิารณาปัจจัยพบวา่ ขาดความช านาญ

ของเจ้าหน้าท่ีประสานงานโครงการฯ ส่งผลกระทบสูงสุดมีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.75 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เท่ากับ 0.80 ส่งผลกระทบอยูใ่นระดับมาก รองลงมาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง CM ขาดความเอาใจใส่ในการติดตาม

งานมีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.68 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.82 ส่งผลกระทบอยู่ในระดับมาก และ

คนงานระดับผู้ใชแ้รงงานขาดสมรรถนะในการท างาน/ท างานตามหนา้ท่ี มคี่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.41 ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.83 ส่งผลกระทบอยูใ่นระดับมาก ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยการท างาน 5 ด้าน (5M) ท่ีมีผลต่อความล่าช้าในการ

ก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยประเภทให้เชา่ซื้อบริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด ในด้านการเงิน (Money) 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้า 

ด้านการเงิน (Money) 

ระดับผลกระทบ 

Mean S.D. ระดับ 

7. การเบิกจ่ายของโครงการล่าช้า 2.71 1.27 ปานกลาง 

8. การขาดสภาพคลอ่งการหมุนเวียนของบรษัิทรับเหมา 2.82 1.49 ปานกลาง 

9. ค่าแรงงานท่ีต่ าเกินไป ท าให้ไมม่แีรงจูงใจในการท างาน 2.75 0.93 ปานกลาง 

10. การลา่ช้าของการจา่ยค่าแรงของคนงาน 2.29 1.08 น้อย 

11. เงินทุนในการส ารองจา่ยไม่เพียงพอ 2.64 1.34 ปานกลาง 

รวม 2.64 1.13 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 3 พบว่าปัจจัยการท างาน 5 ด้าน (5M) ท่ีมีผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย

ประเภทให้เชา่ซือ้บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด ในด้านการเงิน (Money) 

มคี่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 2.64 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.13 ส่งผลกระทบอยูใ่นระดับปานกลาง 

 เมื่อพิจารณาปัจจัยพบว่า การขาดสภาพคล่องการหมุนเวียนของบริษัทรับเหมาส่งผลกระทบสูงสุดมีค่าเฉลี่ย 

(Mean) เท่ากับ 2.82 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.49 ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา

ค่าแรงงานท่ีต่ าเกินไป ท าให้ไม่มีแรงจูงใจในการท างานมีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 2.75 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เท่ากับ 0.93 ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง และส่งผลน้อยท่ีสุด คือ การเบิกจ่ายของโครงการล่าช้า มีค่าเฉลี่ย 

(Mean) เท่ากับ 2.71 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.27 ส่งผลกระทบอยูใ่นระดับปานกลาง ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยการท างาน 5 ด้าน (5M) ท่ี  มีผลต่อความล่าชา้ใน

การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยประเภทให้เชา่ซือ้บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด ในด้านเครื่องจักร (Machine) 

ปัจจัยที่ท าให้เกดิความล่าช้า 

ด้านเครื่องจักร (Machine) 

ระดับผลกระทบ 

Mean S.D. ระดับ 

12. อุปกรณ์เครื่องจักรไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 2.37 1.29 น้อย 

13. การไม่มีเครื่องจักรเป็นของตัวเอง 2.18 1.06 น้อย 

14. พืน้ที่ก่อสร้างไม่สามารถน าเครื่องจักรหนักเขา้ท างานได้ 2.36 1.24 น้อย 

15. การใช้เครื่องจักรถูกจ ากัดด้วยช่วงเวลา 2.19 0.94 น้อย 

16. เครื่องจักรที่ใช้ไม่มีคุณภาพ 2.39 1.29 น้อย 

รวม 2.31 1.10 น้อย 
 

จากตารางที่ 4 พบวา่ปัจจัยการท างาน 5 ด้าน (5M) ท่ีมีผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย

ประเภทให้เชา่ซือ้บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด ในด้านเครื่องจักร (Machine) 

มคี่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 2.31 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.10 ส่งผลกระทบอยูใ่นระดับนอ้ย 

เมื่อพิจารณาปัจจัยพบว่า เคร่ืองจักรท่ีใช้ไม่มีคุณภาพส่งผลกระทบสูงสุดมีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 2.39  

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.29 ส่งผลกระทบอยู่ในระดับน้อย รองลงมาอุปกรณ์เคร่ืองจักรไม่เพยีงพอ

และไม่ทันสมัยมีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 2.37 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.93 ส่งผลกระทบอยู่ใน

ระดับน้อย และพื้นท่ีก่อสร้างไม่สามารถน าเคร่ืองจักรหนักเข้าท างานได้มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 2.36 ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.24 ส่งผลกระทบอยู่ในระดับนอ้ย ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยการท างาน 5 ด้าน (5M) ท่ีมีผลต่อความล่าช้าในการ

ก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยประเภทให้เชา่ซื้อบริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด ในด้านวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง (Material) 

ปัจจัยที่ท าให้เกดิความล่าช้า  

ด้านวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง (Material) 

ระดับผลกระทบ 

Mean S.D. ระดับ 

17. สถานที่ก่อสร้างห่างไกลแหล่งวัสดุ 1.96 1.10 น้อย 

18. วัสดุ อุปกรณ์ ไม่สามารถจัดส่งได้ตามก าหนด 3.04 1.53 ปานกลาง 

19. การใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพเพื่อลดต้นทนุ 2.39 1.37 น้อย 

20. มีการเปลี่ยนสเปคหลังจากมีการก าหนดแล้ว 3.71 1.36 มาก 

21. การก าหนดจุดกอ่สร้างไม่ตรงกับแบบแปลน 3.29 1.44 ปานกลาง 

รวม 2.88 1.10 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 5 พบวา่ปัจจัยการท างาน 5 ด้าน (5M) ท่ีมีผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย

ประเภทให้เช่าซื้อบริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด ในด้านวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง (Material) มีค่าเฉลี่ย (Mean) 

เท่ากับ 2.88 ค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.10 ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง  

 เมื่อพิจารณาปัจจัยพบว่า มีการเปลี่ยนสเปคหลังจากมีการก าหนดแล้ว  ส่งผลกระทบสูงสุดมีค่าเฉลี่ย 

(Mean) เท่ากับ 3.71 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.36 ส่งผลกระทบอยู่ในระดับมาก รองลงมาการ

ก าหนดจุดก่อสร้างไม่ตรงกับแบบแปลนมีคา่เฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.29 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.44 

ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง และส่งผลน้อยสุดคือวัสดุ อุปกรณ์ ไม่สามารถจัดส่งได้ตามก าหนดมีค่าเฉลี่ย 

(Mean) เท่ากับ 3.04 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.53 ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 6  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยการท างาน 5 ด้าน (5M) ท่ีมีผลต่อความล่าช้าใน

การก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยประเภทให้เช่าซื้อบริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด ในด้านวิธีบริหารจัดการงาน

ก่อสร้าง (Management) 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความลา่ช้า 

ด้านวิธีบรหิารจัดการงานก่อสร้าง (Management) 

ระดับผลกระทบ 

Mean S.D. ระดับ 

22. การบริหารงานโครงการขาดการติดตามประสานงาน 3.46 1.35 ปานกลาง 

23. การบริหารจัดการระหว่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง CM และ

ผู้รับเหมาช่วงไมเ่หมาะสม 

3.32 0.82 ปานกลาง 

24. การบริหารเป็นแบบครอบครัว ขาดความเป็นมอือาชพี 3.00 0.82 ปานกลาง 

25. การบริหารการประสานงานโครงการท่ีไม่เหมาะสมผิดพลาด 3.11 1.10 ปานกลาง 

26. การบริหารจัดการ ขาดผู้มีอ านาจตัดสนิใจท าให้เกิดความ

ล่าช้า 

3.39 1.10 ปานกลาง 

รวม 3.26 0.86 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 6  พบว่าปัจจัยการท างาน 5 ด้าน (5M) ท่ีมีผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย

ประเภทให้เช่าซื้อบริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด ในด้านวิธีบริหารจัดการงานก่อสร้าง (Management)  

มคี่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.26 ค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.86 ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาปัจจัยพบว่า การบริหารงานโครงการขาดการติดตามประสานงาน ส่งผลกระทบสูงสุดมี

ค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.46 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.35 ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 

รองลงมาการบริหารจัดการ ขาดผู้มีอ านาจตัดสินใจท าให้เกิดความล่าช้ามีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.39 ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.10 ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง  และส่งผลน้อยสุดคือการบริหารจัดการ

ระหว่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง CM และผู้รับเหมาช่วงไม่เหมาะสมมีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.32 ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.82 ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
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ตารางที่ 7  แสดงคา่เฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้า

ในการกอ่สร้าง อาคารท่ีพักอาศัยประเภทให้เชา่ซือ้: กรณศีกึษา บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัดในภาพรวม 

การแก้ปัญหาความลา่ชา้ 
ระดับความคิดเหน็ 

Mean S.D. ระดับ 

ด้านการวางแผน Planning (P)  3.66 0.69 มาก 

ด้านการจัดองค์กร Organizing (O)  3.71 0.80 มาก 

ด้านการน าองคก์าร Leading (L) 3.47 0.98 ปานกลาง 

ด้านการควบคุมงาน Controlling (C)  3.89 0.73 มาก 

ด้านการปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ีเป็นปัญหา Action (A)  3.93 0.69 มาก 

รวม 3.73 0.72 มาก 
 

จากตารางท่ี 7 พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้าง อาคารท่ีพัก

อาศัยประเภทให้เชา่ซือ้: กรณศีกึษา บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัดในภาพรวมมีคา่เฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.73  

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.72 อยู่ในระดับมาก  

เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า ด้าน Action (A) การปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ีเป็นปัญหาสูงสุด มคี่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 

3.93  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.96 อยูใ่นระดับมาก รองลงมาด้าน Controlling (C) ควบคุมงานมคี่าเฉลี่ย 

(Mean) เท่ากับ 3.89 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.73 อยู่ในระดับมาก  และน้อยสุดคือด้านการจัดองค์กร 

Organizing (O) มคี่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.71 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.80 อยูใ่นระดับมากตามล าดับ 

 

ตารางที่ 8 แสดงคา่เฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้า

ในการก่อสร้าง อาคารท่ีพักอาศัยประเภทให้เช่าซื้อ : กรณีศึกษา บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด ในด้าน 

Planning (P) วางแผน 

การแก้ปัญหาความลา่ชา้ 

ด้านการวางแผน (Planning) 

ระดับความคิดเหน็ 

Mean S.D. ระดับ 

27.ควรมีการประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างผู้รับเหมาช่วง

และ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง CM รายสัปดาห์ 

4.00 0.47 มาก 

28. ควรมีการวางแผนการเงินเพื่อควบคุมกระแสเงินสด 

(Cash Flow) ให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 

3.75 0.65 มาก 

29. ควรมกีารประชุมวางแผนระหวา่ง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 

CM และผู้ประสานงานโครงการ 

3.64 0.83 มาก 

30. ควรมีการแผนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับ

ความเป็นจริง 

3.96 0.69 มาก 

31. ควรมกีารวางแผนการตดิตัง้เครื่องมือ เคร่ืองจักร 2.96 1.35 ปานกลาง 

รวม 3.66 0.69 มาก 



 
 

Proceedings  
962 

จากตารางที่ 8 พบวา่ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าชา้ในการก่อสร้าง อาคารท่ีพัก

อาศัยประเภทให้เช่าซื้อ: กรณีศึกษา  บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด ในด้าน Planning (P) วางแผน มีค่าเฉลี่ย 

(Mean) เท่ากับ 3.66 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.69 อยูใ่นระดับมาก  

เมื่อพิจารณาปัจจัยพบวา่ ควรมีการประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างผู้รับเหมาช่วงและ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 

CM รายสัปดาห์สูงสุดมีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.00 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.47อยู่ในระดับมาก 

รองลงมาควรมีการแผนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับความเป็นจริงมีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.96  

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.69 อยู่ในระดับมาก  และนอ้ยสุดคอืควรมกีารวางแผนการเงินเพื่อควบคุม

กระแสเงินสด (Cash Flow) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.75 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เท่ากับ 0.65 อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าชา้

ในการกอ่สร้าง อาคารท่ีพักอาศัยประเภทให้เชา่ซือ้: กรณศีกึษา  บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด ในดา้น 

Organizing (O) การจัดองคก์ร 

การแก้ปัญหาความลา่ชา้ 

ด้านการจัดการองค์กร (Organizing) 

ระดับความคิดเหน็ 

Mean S.D. ระดับ 

32. ควรจัดแบ่งงานให้เหมาะสมกับก าลังคน 3.75 0.93 มาก 

33. ควรจัดองค์กรให้ล าดับชั้นในการท างานน้อยลงเพื่อให้

เกิดความใกล้ชิดและเกิดการช่วยเหลอืกัน 

3.64 0.68 มาก 

34. ควรจัดจ านวนอุปกรณ์เคร่ืองมือ ให้เหมาะสม พร้อมใช้

งาน 

3.62 1.10 มาก 

35. ควรจัดท าสาระส าคัญหรือเงื่อนไขสัญญาให้ชัดเจนเพื่อ

ป้องกันปัญหาภายหลัง 

3.96 0.84 มาก 

36. ควรจัดหา แหล่งพลังงานและบริการ รวมท้ังแหล่งวัสดุ

ให้เพยีงพอ เหมาะสม 

3.61 1.10 มาก 

รวม 3.71 0.80 มาก 

 

จากตารางท่ี 9 พบวา่ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าชา้ในการก่อสร้าง อาคารท่ีพัก

อาศัยประเภทให้เช่าซื้อ: กรณีศึกษา บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด ในด้าน Organizing (O) จัดองค์กร  

มคี่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.71 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.80 อยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาปัจจัยพบว่า ควรจัดท าสาระส าคัญหรือเงื่อนไขสัญญาให้ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาภายหลัง

สูงสุด  มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.96 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.84 อยู่ในระดับมาก รองลงมาควร

จัดแบ่งงานให้เหมาะสมกับก าลังคนมีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.75 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.93  

อยู่ในระดับมาก  และน้อยสุดคือควรจัดองค์กรให้ล าดับชั้นในการท างานน้อยลงเพื่อให้เกิดความใกล้ชิดและเกิดการ

ชว่ยเหลอืกัน มคี่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.64 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.68 อยู่ในระดับมาก 
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ตารางที่ 10 แสดงคา่เฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าชา้

ในการกอ่สร้าง อาคารท่ีพักอาศัยประเภทให้เชา่ซือ้: กรณศีกึษา  บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด ในดา้นการน า

องคก์าร (Leading) 

การแก้ปัญหาความล่าช้า 

ด้านการน าองค์กร (Leading) 

ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. ระดับ 

37. ควรจัดองคก์รให้มีการสื่อสารข้อมูลโดยตรงต่อผู้มีอ านาจ

ตัดสินใจ เพื่อความรวดเร็ว 

3.86 0.76 มาก 

38. ควรจัดองคก์รใหล้ าดับช้ันในการท างานให้ชัดเจน 3.71 0.98 มาก 

39. ควรจัดองคก์รใหมี้ความสามัคค ีโดยจัดกจิกรรมส่งเสริม 

กระชับความสัมพันธ์ 

3.15 1.30 ปานกลาง 

40. ควรจัดองคก์รใหมี้วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน  3.14 1.21 ปานกลาง 

41. ควรจัดให้มีการพัฒนาผกึอบรมพนักงาน 3.50 1.00 มาก 

รวม 3.47 0.98 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 10 พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้าง อาคารท่ี

พักอาศัยประเภทให้เช่าซื้อ: กรณีศึกษา  บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด ในด้านการน าองค์การ (Leading)  

มคี่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.47 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.98 อยูใ่นระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาปัจจัยพบว่า ควรจัดองค์กรให้มีการสื่อสารข้อมูลโดยตรงต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจ เพื่อความ

รวดเร็วสูงสุด  มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.86  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.76อยู่ในระดับมาก 

รองลงมาควรจัดองค์กรให้ล าดับชั้นในการท างานให้ชัดเจนมีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.71 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เท่ากับ 0.98 อยูใ่นระดับมาก และนอ้ยสุดคอืควรจัดให้มีการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานมีคา่เฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 

3.50 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.00 อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 11 แสดงคา่เฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้า

ในการก่อสร้าง อาคารท่ีพักอาศัยประเภทให้เช่าซื้อ : กรณีศึกษา  บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด ในด้าน 

Controlling (C) ควบคุมงาน 

การแก้ปัญหาความล่าช้า 

ด้านควบคุมงาน (Contending) 

ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. ระดับ 

42. ควรมีการลงพื้นที่เพื่อควบคุมงานอย่างใกล้ชิดระหว่างเจ้าของ 

CM และผู้รับเหมาช่วง 

4.25 0.80 มาก 

43. การติดต่อประสานงานของเจ้าของ CM และผู้รับเหมาช่วง ควร

ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 

3.79 0.79 มาก 

44. การควบคุมงานก่อสร้างควรเป็นไปตามรูปแบบรายการและ

หลักการ 

3.75 0.80 มาก 

45. ควรควบคุมตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้างและการเลือกใช้

วัสดุอย่างเหมาะสม 

3.89 0.88 มาก 

46. ควรมกีารรายงานผล และจัดท าสถติิ เพื่อปรับปรุงการวางแผน

งานในล าดับต่อไป 

3.76 0.93 มาก 

รวม 3.89 0.73 มาก 
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จากตารางที่ 11  พบวา่ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าชา้ในการก่อสร้าง อาคารท่ีพัก

อาศัยประเภทให้เช่าซื้อ: กรณีศึกษา  บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด ในด้าน Controlling (C) ควบคุมงาน  

มคี่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.89 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.73 อยูใ่นระดับมาก 

เมื ่อพิจารณาปัจจัยพบว่า ควรมีการลงพื้นที่เพื ่อควบคุมงานอย่างใกล้ชิดระหว่างเจ้าของ CM และ

ผู้รับเหมาช่วงสูงสุด  มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.25 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.80 อยู่ในระดับ

มาก รองลงมาควรควบคุมตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้างและการเลือกใช้วัสดุอย่างเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย (Mean) 

เท่ากับ 3.89 ค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.88 อยู ่ในระดับมาก  และน้อยสุดคือการติดต่อ

ประสานงานของเจ้าของ CM และผู้รับเหมาช่วง ควรด าเนินการอย่างสม่ าเสมอมีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.79 ค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.79 อยู่ในระดับมาก 
 

ตารางที่ 12 แสดงคา่เฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าชา้

ในการกอ่สร้าง อาคารท่ีพักอาศัยประเภทให้เชา่ซือ้: กรณศีกึษา  บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด ในดา้น Action 

(A) การปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ีเป็นปัญหา 

การแก้ปัญหาความลา่ชา้ 

ด้านการปรับปรุงแก้ไขส่วนทีเ่ป็นปัญหา (Action) 

ระดับความคิดเหน็ 

Mean S.D. ระดับ 

47. ควรน าปัญหาท่ีเกิดขึ้นมาด าเนินการแก้ไขอยา่งจริงจัง 4.11 0.88 มาก 

48.ควรเร่ิมลงมอืแกไ้ขปัญหาโดยเรียงตามล าดับ

ความส าคัญ 

3.79 0.92 มาก 

49. ควรลงมอืแกไ้ขปรับปรุงอย่างรวดเร็ว 4.00 0.82 มาก 

50. ควรเปิดโอกาสให้พนักงานท้ังสว่นกลาง ผู้รับเหมาช่วง

ได้แสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงร่วมกัน 

3.89 0.74 มาก 

51. ควรมกีารประเมินผลการปรับปรุงเพื่อก าหนดมาตรฐาน

ของการด าเนนิงาน 

3.86 0.76 มาก 

รวม 3.93 0.69 มาก 

 

จากตารางท่ี 12  พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้าง อาคารท่ี

พักอาศัยประเภทให้เช่าซื้อ: กรณีศึกษา  บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด ในด้าน Action (A) การปรับปรุงแก้ไข

ส่วนท่ีเป็นปัญหา มคี่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.93 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.69 อยูใ่นระดับมาก 

เมื่อพิจารณาปัจจัยพบว่า ควรน าปัญหาท่ีเกิดขึ้นมาด าเนินการแก้ไขอย่างจริงจังสูงสุด มีค่าเฉลี่ย (Mean) 

เท่ากับ 4.11 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.88อยู่ในระดับมาก รองลงมาควรลงมือแก้ไขปรับปรุงอย่าง

รวดเร็วมคี่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.00 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.82อยูใ่นระดับมาก และนอ้ยสุดคือควร

เปิดโอกาสให้พนักงานท้ังส่วนกลาง ผู้รับเหมาช่วงได้แสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงร่วมกันมีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 

3.89 คา่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.74 อยูใ่นระดับมาก ตามล าดับ 
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สรุปผลและอธิปรายผล 
จากการค้นคว้าอิสระเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นของผู้รับเหมาช่วงของปัจจัยท่ีมีผลต่อความล่าช้าใน  

การก่อสร้าง อาคารท่ีพักอาศัยประเภทให้เช่าซื้อ: กรณีศึกษา บริษัท เดอะไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด” คร้ังนี้มี

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้รับเหมาช่วงจากปัจจัยท่ีมผีลตอ่ความลา่ชา้และปัจจัยท่ีมีผลต่อความล่าช้า

ในการก่อสร้าง อาคารท่ีพักอาศัยประเภทให้เช่าซื้อ : กรณีศึกษา บริษัท เดอะไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด นั้นมีวิ ธี

การศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ตอน สรุปผล ดังต่อไปนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้ 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอายุ 31-40 ปี ประสบการณ์ในการ

ท างาน 1-5 ปี ปฏบัิตงิานมาแลว้ 1-5 โครงการและมีการปฏบัิตงิานในปัจจุบัน 1-3 โครงการ 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการท างาน 5 ด้าน (5M) ท่ีมีผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศยั

ประเภทให้เชา่ซือ้บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด สรุปผลได้ดังนี้ 

ปัจจัยการท างาน 5 ด้าน (5M) ท่ีมีผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยประเภทให้เช่าซื้อบริษัท 

เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด ในภาพรวมมี ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับด้านบุคลากร (Man) ส่งผล

กระทบสูงสุด ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา ด้านวิธีบริหารจัดการงานก่อสร้าง ส่งผลกระทบอยู่ในระดับ

ปานกลาง และส่งผลน้อยสุด คือ ด้านเครื่องจักร ส่งผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ สามารถสรุปผลการศึกษา

ปัจจัยการท างาน 5 ด้าน (5M) ท่ีมีผลตอ่ความล่าชา้ในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยประเภทให้เชา่ซื้อบริษัท เดอะ ไพร์ม 

พรอพเพอตี้ จ ากัด ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านบุคลากร (Man) เมื่อพิจารณาปัจจัยพบว่า ขาดความช านาญของเจ้าหน้าท่ีประสานงานโครงการฯ 

ส่งผลกระทบสูงสุด ส่งผลกระทบอยู่ในระดับมาก รองลงมาผู้ควบคุมงานก่อสร้าง CM ขาดความเอาใจใส่ในการ

ตดิตามงาน ส่งผลกระทบอยู่ในระดับมาก และคนงานระดับผู้ใช้แรงงานขาดสมรรถนะในการท างาน/ท างานตามหน้าท่ี 

ส่งผลกระทบอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

2. ด้านการเงิน (Money) ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาปัจจัยพบว่า การขาดสภาพคลอ่ง

การหมุนเวยีนของบริษัทรับเหมาส่งผลกระทบสูงสุด รองลงมาค่าแรงงานท่ีต่ าเกินไป ท าให้ไม่มีแรงจูงใจในการท างาน 

ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง และส่งผลนอ้ยท่ีสุด คือ การเบิกจ่ายของโครงการล่าช้า 

3. ด้านเคร่ืองจักร (Machine) ส่งผลกระทบอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาปัจจัยพบว่า เคร่ืองจักรท่ีใช้ไม่มี

คุณภาพ ส่งผลกระทบอยู่ในระดับน้อย รองลงมาอุปกรณ์เคร่ืองจักรไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ส่งผลกระทบอยู่ใน

ระดับน้อย และพื้นท่ีก่อสร้างไม่สามารถน าเคร่ืองจักรหนักเข้าท างานได้ สง่ผลกระทบอยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ 

4. ด้านวัสดุ อุปกรณก์่อสร้าง (Material) ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาปัจจัยพบวา่ มกีาร

เปลี่ยนสเปคหลังจากมีการก าหนดแล้ว ส่งผลกระทบอยู่ในระดับมาก รองลงมาการก าหนดจุดก่อสร้างไม่ตรงกับแบบ

แปลน ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง และส่งผลน้อยสุดคือวัสดุ อุปกรณ์ ไม่สามารถจัดส่งได้ตามก าหนด ส่งผล

กระทบอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 

5. ด้านวิธีบริหารจัดการงานก่อสร้าง (Management) ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาปัจจัย

พบว่า การบริหารงานโครงการขาดการติดตามประสานงาน ส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาการบริหาร

จัดการ ขาดผู้มีอ านาจตัดสินใจท าให้เกิดความล่าส่งผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง  และส่งผลน้อยสุดคือการบริหาร

จัดการระหวา่งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง CM และผู้รับเหมาชว่งไมเ่หมาะสม ส่งผลกระทบอยูใ่นระดับปานกลาง ตามล าดับ 
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ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัยประเภทให้

เช่าซื้อ: กรณีศึกษา บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ

แก้ไขปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้าง อาคารท่ีพักอาศัยประเภทให้เช่าซื้อ: กรณีศึกษา บริษัท เดอะ ไพร์ม พรอพเพอต้ี 

จ ากัดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน Action (A) การปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ีเป็นปัญหาสูงสุด 

รองลงมาด้าน Controlling (C) ควบคุมงาน และน้อยสุดคือด้านการจัดองค์กร Organizing (O) ตามล าดับ สามารถสรุปผล

การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้าง อาคารท่ีพักอาศัยประเภทให้เช่าซื้อ: กรณีศึกษา บริษัท 

เดอะ ไพร์ม พรอพเพอตี้ จ ากัด แบ่งออก 5 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้าน Planning (P) วางแผนอยูใ่นระดับมาก เมื่อพจิารณาปัจจัยพบวา่ ควรมกีารประชุมวางแผนร่วมกันระหว่าง

ผู้รับเหมาชว่งและ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง CM รายสัปดาห์สูงสุด อยูใ่นระดับมาก รองลงมาควรมกีารแผนการปฏบัิติงานท่ี

ชัดเจนและสอดคล้องกับความเป็นจริง และควรมีการวางแผนการเงินเพื่อควบคุมกระแสเงินสด (Cash Flow) ให้เกิด

ประโยชนส์ูงสุด ตามล าดับ 

2. ด้าน Organizing (O) จัดองค์กร อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาปัจจัยพบวา่ ควรจัดท าสาระส าคัญหรือเงื่อนไข

สัญญาให้ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาภายหลังสูงสุด  อยู่ในระดับมาก รองลงมาควรจัดแบ่งงานให้เหมาะสมกับก าลังคน 

และควรจัดองค์กรให้ล าดับชัน้ในการท างานนอ้ยลงเพื่อให้เกิดความใกล้ชิดและเกิดการชว่ยเหลอืกัน ตามล าดับ 

3. ด้านการน าองค์การ (Leading) อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาปัจจัยพบว่า ควรจัดองค์กรให้มีการ

สื่อสารข้อมูลโดยตรงตอ่ผู้มอี านาจตัดสนิใจ เพื่อความรวดเร็วสูงสุด อยู่ในระดับมาก รองลงมาควรจัดองค์กรให้ล าดับ

ชัน้ในการท างานให้ชัดเจน และควรจัดให้มีการพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน ตามล าดับ 

4. ด้าน Controlling (C) อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาปัจจัยพบว่า ควรมีการลงพื้นท่ีเพื่อควบคุมงานอย่าง

ใกล้ชิดระหว่างเจ้าของ CM และผู้รับเหมาช่วง อยู่ในระดับมาก รองลงมาควรควบคุมตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้าง

และการเลือกใช้วัสดุอย่างเหมาะสม และการติดต่อประสานงานของเจ้าของ CM และผู้รับเหมาช่วง ควรด าเนินการ

อย่างสม่ าเสมอตามล าดับ 

5. ด้าน Action (A) การปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ีเป็นปัญหาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยพบว่า ควรน า

ปัญหาที่เกิดขึ้นมาด าเนนิการแกไ้ขอย่างจรงิจังสูงสุด อยู่ในระดับมาก รองลงมาควรลงมอืแกไ้ขปรับปรุงอย่างรวดเร็วม ี

และควรเปิดโอกาสให้พนักงานท้ังสว่นกลาง ผู้รับเหมาช่วงได้แสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงร่วมกันตามล าดับ 

ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ ผู้ศึกษาสามารถสรุปข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรมกีารก าหนดแบบ สเปค (spec) ท่ีแน่นอน 

ชัดเจน ก่อนมีการด าเนินการก่อสร้าง เนื่องจากหากมีการด าเนินการก่อสร้างไปแล้ว แต่ผู้ซื้อมีความประส งค์ท่ี

ตอ้งการแก้ไข เพิ่มเตมิ จะท าให้เกิดความลา่ชา้ในการด าเนินการก่อสร้าง และไมส่ามารถส่งงานได้ตามเวลาท่ีก าหนด 

อกีทัง้ CM ควรมคีวามรู้ความเข้าใจในงานท่ีท าอย่างละเอยีดและลึกซึ้ง เนื่องจากหากเกิดปัญหาขึ้น CM สามารถช้ีแจง

ให้เจ้าของโครงการ อกีทัง้ไมส่ามารถสื่อสารและท าความเขา้ใจกับผู้รับเหมาช่วงได้ และควรมกีารสร้างทัศนคติในการ

ท างานที่ดีให้กับทุกส่วนงาน เพื่อให้เกิดการประสานงานอย่างราบร่ืน และให้ความช่วยเหลอื ซึ่งกันและกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. CM คือปัจจัยหลักในการประสานงานให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน จึงควรคัดเลือก CM ท่ีมีความรู้ 

ความสามารถในการควบคุม ประสานงาน ติดตามการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและ

แก้ปัญหาความล่าชา้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายท้ังดา้นเงินทุน เวลา และด้านอื่น ๆ ได้ 
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 2. ควรมกีารท าข้อตกลงในการท างานที่ชัดเจนกับ CM เนื่องจากปัญหาท่ีพบเกิดจากเจ้าหนา้ที่ผู้ประสานงาน

กับ CM ท างานภายใต้ความกดดัน เพยีงล าพัง ท าให้ตัดสนิใจลาออก จึงสง่ผลให้มีขาดความต่อเนื่องในการด าเนนิงาน 

และการประสานงาน การติดตาม ตรวจสอบ ความคืบหนา้ของการก่อสร้างเป็นไปดว้ยความล่าช้า 

 3. ควรมกีารทบทวนการท างานรายสัปดาห์ โดยจัดการประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร CM และ

ฝ่ายผู้รับเหมา เพื่อมีการติดตามความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้น พร้อมท้ังประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่

ถูกต้องได้อยา่งทันท่วงที  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 การค้นคว้าอิสระฉบับนี้  ส าเร็จได้ด้วยดีด้ วยความเมตตากรุณาและความช่วยเหลืออย่างดี จาก  

ดร.เฉลย คงปรีพันธ์ุ อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระท่ีให้ค าแนะน าในเร่ืองงานศึกษาค้นคว้าและขอขอบคุณ

คณะกรรมการสอบการโครงการฯการค้นคว้าอิสระซึ่งประกอบไปด้วย นายวันโชค เครือหงษ์ประธานกรรมการการ

ค้นคว้าอิสระ ผศ.สุชาติ เอื้อไตรรัตน์ ดร. เอนก เนรมิตรครบุรี กรรมการและ รศ.นุกูล ชูทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีกรุณาให้

ค าแนะน าข้อคิดเห็นตลอดจนการเอาใจใส่ปรับปรุงแก้ไขในส่วนท่ีเป็นข้อบกพร่อง กรุณาดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างดี

เสมอมา ท าให้ผู้ศึกษาค้นคว้าได้รับแนวทางในการศึกษาหาความรู้และแนวทางในการด าเนินการศึกษาค้นคว้า ส่งผลให้

การศกึษาค้นควา้อสิระนี้ส าเร็จลุลว่งด้วยดี ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ด้วยความเคารพไว ้ณ ท่ีน้ีด้วย 

        ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารงาน

ก่อสร้าง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก วทิยาเขตอุเทนถวาย ทุก ๆ ท่านท่ีให้ความรู้แก่ข้าพเจ้า     

        นอกจากนี้ขอขอบคุณคุณแม่ คุณพ่อ และญาติพี่น้องและครอบครัวท่ีให้ก าลังใจตลอดมาและขอขอบคุณเพื่อน ๆ  

ท่ีให้ความช่วยเหลือในการหาข้อมูลและตอบแบบสอบถามด้วยดี และขอขอบคุณบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างและบริษัท

เจ้าของงานท่ีให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ 
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ค่าการน าไฟฟ้าของน้ ามะเกี๋ยงในระหว่างการให้ความร้อนแบบโอห์มมิค 

Electrical conductivity of Makiang (Cleistocalyx nervosum) juice during ohmic heating.  

ปัทมา ไทยอู่1 และ ฤทธิชัย อัศวราชันย์ 1* 

Patthama Thaiou1 and Rittichai Assawarachan 1* 

บทคัดย่อ 

โครงการวิจัยนี้ ด าเนินการศึกษาการให้ความร้อนแก่น้ ามะเกี๋ยงสกัดสดด้วยระบบเซลล์โอห์มมิคแบบสถิตย์ 

ขนาดห้องปฏิบัติการ โดยใช้ความเข้มของสนามไฟฟ้า 3 ระดับ (10, 15 และ 20 โวลต์ต่อเซ็นติเมตร) ในช่วงอุณหภูมิ 

25 ถึง 95 องศาเซลเซียส จากผลการศึกษา พบว่า ท่ีช่วงอุณหภูมิ 30  ถึง 95 องศาเซลเซียส ความเข้มของ

สนามไฟฟา้ไมม่ผีลตอ่การเปลี่ยนแปลงสมบัตกิารน าไฟฟ้าอยา่งมีนัยส าคัญ (ระดับความเชื่อม่ัน ร้อยละ 95) ค่าการน า

ไฟฟา้ของน้ ามะเกีย๋งท่ีได้จากการทดลองมคี่าอยู่ระหว่าง 0.1878-0.3677 ซีเมนต์ต่อเมตร เมื่ออุณหภูมิของน้ ามะเกีย๋ง

เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ค่าการน าไฟฟ้ามีค่ามากขึ้นในรูปแบบสมการเชิงเส้น แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์บ่งชี้ให้เห็น

ความสัมพันธ์ของค่าการน าไฟฟา้และอุณหภูมิ ผลการท านายค่าการน าไฟฟา้ของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ พบวา่ 

มีความแม่นย าในการท านาย และมีค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจสูงสุด (R2) เท่ากับ 0.9975 ผลการวิเคราะห์ค่า

สัมประสิทธ์ิสมรรถนะการเกิดความร้อนด้วยวิธีโอห์มมิคเท่ากับ  70.24  2.91, 79.27  1.41, 74.69  1.71 

เปอร์เซ็นต์ ท่ีระดับความเข้มสนามไฟฟา้ที่ 10, 15 และ 20 โวลต์ต่อเซ็นติเมตร ตามล าดับ 

ค าส าคัญ:  น้ ามะเกีย๋ง, สมบัตกิารน าไฟฟ้า, การให้ความร้อนแบบโอหม์มคิ  
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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 

บทน า 

มะเกี๋ยง เป็นพืชในอันดับ Myrtales จัดอยู่ในวงศ์ Myrtaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cleistocalyx nervosum var. 

paniala  ผลมะเกี๋ยงนิยมน ามาบริโภคท้ังในรูปผลสดมีคุณค่าทางโภชนาการ และชีวเคมีเป็นจ านวนมาก ผลการวิเคราะห์

คุณค่าทางโภชนาการพบวา่ ผลมะเกี๋ยงสดมีปริมาณ วติามนิเอ (เบตา้ – แคโรทีน) วติามนิบี 2  วติามนิบี 1 วติามนิอ ีมาก

ถึง 625.36±526.43, 95.89±48.41, 47.66±24.39 และ 0.9±0.0 ไมโครกรัม ตอ่ 100 กรัม (สถาบันวจิัยฯ, 2544) รวมท้ัง
ยังประกอบด้วย ปริมาณกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย และปริมาณกรดอะมิโนท่ีไม่จ าเป็นต่อร่างกายจ านวนมาก  
จากคุณค่าทางโภชนาการของมะเกี๋ยงท่ีกล่าวมาข้างต้น ผลการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากมะเกี๋ยง พบว่า

มะเกี๋ยงสามารถท าผลิตภัณฑ์อาหารได้หลายชนิด และเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค เช่น น้ ามะเกี๋ยงพร้อมดื่ม ไวน์มะเกี๋ยง 

เยลล่ีมะเกี๋ยง มะเกี๋ยงหยี โยเกิร์ตมะเกี๋ยง มะเกี๋ยงดอง และสีผสมอาหารจากผลมะเกี๋ยง โดยผลิตภัณฑ์อแปรรูปจาก

มะเกี๋ยงได้แก่การผลิตน้ ามะเกี๋ยงพร้อมดื่ม และผลิตน้ ามะเกี๋ยงเข้มข้น  

การเกิดความร้อนแบบโอห์มมิค (Ohmic Heating) เป็นเทคโนโลยีการสร้างความร้อนท่ีมีประสิทธิภาพสูง   

มอีัตราการเกิดความร้อนท่ีสูงมากกวา่วิธีการให้ความร้อนแบบอื่น ๆ โดยมอีัตราการเกิดความร้อนประมาณ 0.005 - 1.2 

องศาเซลเซียสต่อวินาที และมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนร้อยละ 95 (Roberts 

et al, 1998) ซึ่งในขณะท่ีการสร้างความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟจะมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็น

พลังงานความร้อนได้เพียงร้อยละ 45-48 เท่านั้น รวมท้ังการเกิดความร้อนแบบโอห์มมิคมีกลไกการเกิดความร้อนจาก

ภายในตัวอาหารจึงไม่มีผลกระทบในด้านการถ่ายเทความร้อนจากแหล่งพลังงาน (ฤทธิชัย 2555) ปัจจุบันการเกิดความ

ร้อนแบบโอห์มมิคถูกน าใช้ในการแปรรูปแบบอาหารปลอดเชื้อ (Aseptic Processing) ส าหรับอาหารเหลวเนื้อเดียว การให้

ความร้อนแบบโอห์มมิค (Ohmic Heating) เป็นวิธีการสร้างความร้อนจากภายในตัวอาหาร ซึ่งเป็นผลจากการปล่อย

กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าสู่อาหาร และเกิดการต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้าในอาหารจนเกิดเป็นความร้อนท่ีอัตรา

ความร้อนสูง โดยชนดิของอาหารท่ีเหมาะสมกับการเกิดความร้อนแบบโอห์มมคินัน้ควรเป็นอาหารท่ีมีคา่การน าไฟฟ้าท่ีสูง 

และค่าการน าไฟฟา้ของอาหารมีแนวโนม้เพิ่มขึน้เมื่ออุณหภูมิของระบบมีแนวโนม้ท่ีสูงขึน้เป็นผลจากปริมาณการไหลผ่าน

ของกระไฟฟา้ท่ีไหลผ่านในอาหารได้มากขึน้ (Assawarachan, 2010) 
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ภาพที ่ 1  วงจรสมมูลของการให้ความร้อนแบบโอหม์มคิ (Ohmic heating circuit) 
 

ดังนัน้วัตถุประสงค์ของการศกึษาโครงการวจิัยนี้ได้ศึกษาปัจจัยของอุณหภูมิ (30 ถึง 85 องศาเซลเซียส) และ

ระดับความเข้มของสนามไฟฟา้ (10, 15 และ 20 โวลต์ต่อเซ็นติเมตร) ของน้ ามะเกี๋ยงในระหว่างการเกิดความร้อนแบบ

โอห์มมิค เพื่อศึกษาหารูปแบบของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและค่าการน า

ไฟฟ้า และค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะการเกิดความร้อนด้วยวิธีโอห์มมิค เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบระบบ

พาสเจอร์ไรน์ดว้ยวธีิการใช้ความร้อนแบบโอหม์มคิในระดับอุตสาหกรรม  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
น าผลมะเกี๋ยงสดล้างท าความสะอาดจากนั้นน าไปสกัดวิธีความร้อน ที่อัตราส่วนผลมะเกี๋ยงสด จ านวน  

1 กิโลกรัมต่อ น้ าสะอาด 1 กิโลกรัมน าไปสกัดท่ีอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 นาที กรองด้วยผ้าขาวบางดว้ย

เคร่ืองเหวี่ยงสลัด (ความเร็วรอบในการเหวี่ยง 500 รอบต่อนาที) เพื่อแยกน้ ามะเกี๋ยงสกัดกับกากเนื้อน าน้ ามะเกี๋ยง

สกัดบรรจุในภาชนะขนาด 1 ลิตร จากนั้นน าน้ ามะเกี๋ยงสกัดไปตรวจวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ทางเคมี-กายภาพ

เบื้องต้น พบว่า มีค่าของแข็งท้ังหมดท่ีละลาย (Total soluble solid, TSS) เท่ากับ 4 องศาบริกซ์ (oBrix), ค่าพีเอช  (pH)  

เท่ากับ 2.7 และปริมาณกรดท้ังหมด (Titratable acidity, TA) เท่ากับ 1.19 %น้ าหนักต่อปริมาตรของกรดซิตริก (%w/v 

citric acid equivalent) จากนั้นน าไปให้ความร้อนด้วยวิธีโอห์มมิคท่ีระดับความเข้มของสนามไฟฟ้า 3 ระดับ ท่ี 10 , 15  

และ 20 โวลต์ต่อเซนตเิมตร ที่อุณหภูม ิ25 ถึง 95 องศาเซลเซียส ตามล าดับ 

การหาค่าการน าไฟฟ้าของอาหารในระหว่างการเกดิความร้อนแบบโอห์มมคิ 

น าน้ ามะเกีย๋งสดบรรจุในโอห์มมคิเซลล์จากนัน้ติดตั้งชุดอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกที่ใชใ้นการบันทึกสัญญาณทาง

ไฟฟา้ อาทิ ปริมาณกระแสไฟฟา้, ความตา่งศักยไ์ฟฟา้ และอุณหภูมใินระหว่างการเกิดความร้อนแบบโอห์มมคิ โดยมี

ส่วนประกอบภายในชุดอุปกรณ์ แบ่งออกเป็นเซ็นเซอร์วัดสัญญาณไฟฟา้ (ปริมาณกระแสไฟฟ้า, ความตา่งศักยไ์ฟฟา้) 

และอุณหภูมิ โดยอุปกรณ์แปลงสัญญาณทางไฟฟ้าซึ่งรับข้อมูลมาจากเซนเซอร์เป็นสัญญาณไฟฟ้ามาตรฐานใน

รูปแบบข้อมูลอนาล็อกหรอืขอ้มูลดจิิตอล และเครื่องบันทึกสัญญาณทางไฟฟ้าและอุณหภูมิ  (ภาพ 2) 

น าค่าท่ีวัดพารามิเตอร์ท่ีวัดได้ในการศึกษา มาหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านในตัว

อาหารและความเข้มของกระแสไฟฟ้าตามกฎของโอห์ม  โดยใช้สมการพื้นฐานในการค านวณค่าการน าไฟฟ้าของน้ า

มะเกี๋ยงสกัดในระหว่างการให้ความร้อนดว้ยวธีิโอหม์มคิ ซึ่งมีรูปแบบความสัมพันธ์ตามสมการท่ี (1) 

σ    =    
V

I

A

L  (1) 

เมื่อ σ  คือ ค่าการน าไฟฟ้าของอาหารเหลว (ซีเมนต่อเมตร); I คือ ปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีไหลผ่าน (แอมแปร์), 

V คือ ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (โวลต์), L คือ ระยะห่างระหว่างขั้วอิเล็กโทรด (เมตร) และ A คือ พื้นท่ีหน้าตัดของขั้ว

อเิล็กโทรด (ตารางเมตร) 
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น าค่าการน าไฟฟ้าของน้ ามะเกี๋ยงมาวัดหาความสัมพันธ์ท่ีอุณหภูมิต่างๆ โดยอัตราการเพิ่มของค่าการน า

ไฟฟา้จะมีความสัมพันธ์เชงิเส้นตรงกับอุณหภูมิซึ่งมีรูปแบบความสัมพันธ์ตามสมการท่ี (2)  

σ  =  B1 T + C1 (2) 

 เมื่อ σ คือ ค่าการไฟฟ้าของน้ ามะเกี๋ยงสกัด (ซีเมนต่อเมตร), T คือ อุณหภูมิของอาหารเหลวในระหว่างการ

เกิดความร้อนแบบโอหม์มคิ (องศาเซลเซียส) และ B1, C1 คือ ค่าคงที่ของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการท านายค่า

การน าไฟฟ้า  

 
 

ภาพที ่2 แผนผังการท างานของอุปกรณว์ัดค่าการน าไฟฟา้ของอาหารระหว่างการใหค้วามร้อนแบบโอหม์มคิ 

 (1. โอหม์มคิเซลล ์; 2.อุปกรณป์รับแรงดันไฟฟา้; 3. สายเซ็นเซอร์ส าหรับวัดอุณหภูมิ; 4 แหลง่พลังงาน;  

5. เบรกเกอร์; 6. ฟิวส์ ; 7.อุปกรณค์่าความตา่งศักดิไ์ฟฟา้เป็นสัญญามาตรฐาน;  8. อุปกรณ์ค่ากระแสไฟฟา้เป็น

สัญญามาตรฐาน; 9.อุปกรณบั์นทึกสัญญามาตรฐาน; 10. สายเชื่อมตอ่ RS-485; 11.คอมพิวเตอร์ประมวลผล)  

ที่มา: ฤทธิชัย (2554) และ Assawarachan et al., (2013) 
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ภาพที ่3 หนา้จอควบคุมการท างานของโปรแกรมวัดค่าการน าไฟฟา้ในระหวา่งการใหค้วามร้อนแบบโอหม์มคิ 

ที่มา: ฤทธิชัย (2554) และ Assawarachan et al., (2013) 
 

ดังนั้นระบบการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคจะมีประสิทธิภาพการถ่ายเทพลังงานถูกเขียนอยู่ในพารามิเตอร์

ของค่าสมรรถนะการเกิดความร้อนด้วยวิธีโอห์มมิค (Ohmic heating system performance coefficients ; SPCs)  และ

ระบบท่ีมีประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงพลังงานสูงสุด ควรมีค่า  SPCs  เท่ากับ 1 หรือหมายถึงค่าพลังงานไฟฟ้าท่ี

ป้อนเข้าสูร่ะบบมคี่าเท่ากับพลังงานความร้อนท่ีน้ ามะเกีย๋งได้รับซึ่งมีรูปแบบความสัมพันธ์ตามสมการท่ี (3) 

dt
K

V
SPC

C

s 








  2     =  )( ifp

o

TTCm   (3) 

เมื่อ SPCs คือค่าสมรรถนะการเกิดความร้อนด้วยวธีิโอหม์มคิ, Cp คือค่าความร้อนเฉพาะของน้ ามะเกี๋ยงสกัด

เท่ากับ 2.73 กิโลจูลตอ่กิโลกรัม องศาเซลเซียส (kJ/kg oK), Kc คือค่าคงทขีองเซลล์โอห์มมคิ (มีค่ำเท่ำกับ 73.97 ต่อ
ตำรำงเมตร) Tf และ Ti คืออุณหภูมสิุดท้าย และอุณหภูมิเร่ิมตน้ของน้ ามะเกีย๋ง 

การวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

การวิเคราะห์ทางสถิติหาความแตกต่างด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA 

procedure) โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Du nc an’s New Mu ltiple Ran ge Test ท่ีระดับความ

เชื่อมั่นร้อยละ 95  และการวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ของสมการแสดงความสัมพันธ์ของอุณหภูมิและค่าการน า

ไฟฟ้าของน้ ามะเกี๋ยงสกัดในระหว่างการให้ความร้อนด้วยวิธีโอห์มมิคโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบสมการถดถอย

แบบไมเ่ชงิเส้น (Nonlinear regression) ด้วยโปรแกรม SPSS V.19 
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ผลการศึกษา 

ค่าการน าไฟฟ้าของน้ ามะเกี๋ยง   

จากผลการศึกษาพบว่าค่าการน าไฟฟ้าของน้ ามะเกี๋ยงท่ีช่วงอุณหภูมิ 25 ถึง 95 องศาเซลเซียสมีค่าเท่ากับ 

0.1878-0.6058 ซีเมนต์ต่อเมตรท่ีระดับความเข้มสนามไฟฟ้า 10 และ 15 โวลต์ต่อเซนติเมตร โดยเมื่ออุณหภูมิเพิ่ม

สูงขึ้นส่งผลให้ปริมาณการไหลของกระแสไฟฟ้าไหลผ่านในน้ ามะเกี๋ยงได้มากขึ้นส่งผลให้ค่าการน าไฟฟ้ามีค่ามากขึ้น 

ท้ังนี้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ว่า เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะท าให้โครงสร้างเซลล์เปลี่ยนแปลงโดยผนัง

เนื้อเยื่อท่ีมีโปรโตเพคตินเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างเกิดการเสียสภาพ (Protopectin Breakdown) และอ่อนตัวลง

จากการถูกท าลายดว้ยความร้อน ท าให้น้ าในเนื้อเยื่อเซลลไ์หลผ่านออกมาโดยน้ าภายใต้เนื้อเยื่อเซลล์จะประกอบด้วย

สารอาหาร เกลือแร่และไอออนจ านวนมาก ส่งผลท าให้มีเกิดการเคลื่อนท่ีของไอออนมากขึ้นจึงช่วยกระตุ้นการไหล

ผ่านของกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น (Icier and Ilicali 2005 และ Assawarachan, 2010) ในขณะท่ีการเกิดความร้อนแบบ

โอห์มมิคท่ีความเข้มสนามไฟฟ้าท่ี 20 โวลต์ต่อเซนติเมตร สามารถวัดค่าการน าไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ 0.2925-08393 

ซีเมนต์ต่อเมตร ซึ่งมีค่ามากกว่าการวัดค่าการน าไฟฟ้าท่ีความเข้มสนามไฟฟ้า 10 และ 15 โวลต์ต่อเซนติเมตร ท้ังนี้

เกิดจากการท่ีน้ ามะเกี๋ยงถูกเหน่ียวน าให้เกิดความร้อนด้วยการให้ความร้อนแบบโอห์มมคิท่ีอัตราการเพิ่มอุณหภูมิท่ีสูง

มากกว่าจนท าให้โครงสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อภายในเกิดการเสียสภาพอย่างสมบูรณ์ส่งผลให้การน ากระแสไฟฟ้าได้

มากขึ้น และส่งผลให้สมบัติการน าไฟฟ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะแนวโน้มเพิ่มขึ้น  (Achir et al., 2016) จาก

ปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงท าให้อาหารมีคุณสมบัติการน าไฟฟ้าท่ีมากขึ้น โดยอัตราการเพิ่มของค่าการน าไฟฟ้าจะมี

ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับอุณหภูมิ ค่าการน าไฟฟ้าเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและค่า

การน าไฟฟา้ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์แบบเชงิเส้น ดังนั้นหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างค่าการน าไฟฟา้และอุณหภูมท่ีิ

ชว่งเวลาตา่งๆ พบวา่มีรูปแบบสมการเป็นสมการเส้น (ภาพท่ี 4)  

 

 
(ก)  

 = 0.0059 T + 0.0378
R² = 0.9941
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ความเข้มสนามไฟฟ้า เท่ากับ 10 โวลต์ต่อเมตร
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(ข) 

 
(ค) 

ภาพที่ 4 ค่าการน าไฟฟา้และอณุหภูมิของน้ ามะเกีย๋งในระหว่างการให้ความร้อนแบบโอหม์มคิ ท่ีระดับความเข้ม

สนามไฟฟา้ที่ 10, 15 และ 20 โวลต์ต่อเซนติเมตร 

 

สมการพื้นฐานความสัมพันธ์ระหวา่งค่าการน าไฟฟา้และอุณหภูมิของน้ ามะเกี๋ยงในระหว่างการให้ความร้อน

แบบโอหม์มคิ ในชว่งอุณหภูมิ 25-95 oC มคีวามสัมพันธ์ดังนี้ ท่ีระดับความเข้มสนามไฟฟา้ที่ 10, 15 และ 20 โวลต์ต่อ

เซนติเมตร (ตารางท่ี 1) พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับค่าการน าไฟฟ้านั้นมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง   

มีสัมประสิทธ์ิการตัดสนิใจสูงสุด (R2) เท่ากับ 0.9946-0.9947  
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ตารางที ่1 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการน าไฟฟา้และอุณหภูมขิองน้ ามะเกี๋ยงในระหว่างการให้ความร้อนแบบโอห์มมิค 

ท่ีระดับความเข้มของสนามไฟฟา้ (10, 15 และ 20 โวลต์ต่อเซนติเมตร) 
ความเข้มสนามไฟฟา้ 

(โวลต์ต่อเซ็นติเมตร) 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ สัมประสิทธ์ิการ

ตัดสนิใจสูงสุด 

(R2) 

สมรรถนะการเกิด

ความร้อน 

(SPCs) 

10 σ    =  0.0059 T + 0.0378 (ซีเมนต์ต่อเมตร)   0.9947 70.24  2.91% 

15 σ    =  0.0059 T + 0.0361 (ซีเมนต์ต่อเมตร)   0.9946 79.27  1.41% 

20 σ    =  0.0064 T + 0.0657 (ซีเมนต์ต่อเมตร)   0.9949 74.69  1.71% 

หมายเหตุ: สปส.โอหม์มคิ คือ ค่าสมรรถนะการเกิดความร้อนดว้ยวธีิโอหม์มคิ (SPCs)  
 

ผลการวเิคราะห์คา่สมรรถนะการเกิดความร้อนด้วยวิธีโอห์มมคิ สามารถหาได้ตามความสัมพันธ์ในสมการท่ี (3) 

มีค่าเท่ากับอัตราส่วนของพลังงานไฟฟ้าท่ีเหนี่ยวน าให้เกิดความร้อนแบบโอห์มมคิเทียบกับพลังงานความร้อนท่ีเกิดขึน้ใน

น้ ามะเกี๋ยง สอดคล้องกับกฏการอนุรักษ์พลังงานของเทอร์โมไดนามกิ โดยพลังงานไฟฟ้าท่ีท าให้เกิดความเหนี่ยวน าความ

ร้อนในน้ ามะเกี๋ยงด้วยวิธีโอห์มมิคมีค่าเท่าพลังงานความร้อนท่ีส่งผลให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นและพลังงานความร้อนท่ี

สูญเสียให้สิ่งแวดล้อม โดยค่าสมรรถนะการเกิดความร้อนด้วยวธีิโอห์มมคิบ่งบอกถึงค่าประสิทธิภาพการถ่ายเทพลังงาน

และสมรรถนะเชงิความร้อนในระหวา่งการเกิดความร้อนแบบโอห์มมคิ จากผลการศกึษาพบวา่อัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ

ในระหว่างการเกิดความร้อนในน้ ามะเกี๋ยงด้วยวิธีการเกิดความร้อนแบบโอห์มมิคมีค่าเท่ากับ 0.0851  0.0031, 0.1642 

 0.0174 และ 0.0393  0.0149 องศาเซลเซียสต่อวินาที ท่ีระดับความเข้มสนามไฟฟ้าท่ี 10, 15 และ 20 โวลต์ต่อ

เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งพบว่าเม่ือเพิ่มระดับความเข้มสนามไฟฟ้าทีละ 5 โวลต์ต่อเซนติเมตร  ส่งผลให้อัตราการเพิ่ม

อุณหภูมิเท่ากับ 92.26 และ 138.14 เปอร์เซ็นต์ของการเพิ่มของระดับสนามไฟฟ้าที่ 10 เพิ่มเป็น 15 โวลต์ต่อเซ็นติเมตร 

และเพิ่มของระดับสนามไฟฟ้าท่ี 15 เพิ่มเป็น 20 โวลต์ต่อเซนติเมตร ตามล าดับ ในขณะท่ีค่าสมรรถนะการเกิดความร้อน

ด้วยวิธีโอห์มมิค (SPCs) มีค่าเท่ากับ 70.24  2.91, 79.27  1.41 และ 74.69  1.71 ท่ีระดับความเข้มสนามไฟฟ้าท่ี  

10, 15 และ 20 โวลต์ต่อเซนติเมตร ตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องจากการให้ความร้อนน้ ามะเกี๋ยงท่ีระดับความเข้มสนามไฟฟ้าที่  

10 โวลต์ต่อเซนติเมตร มีค่า SPCs น้อยท่ีสุด เนื่องจากการเกิดความสูญเสียความร้อนกับสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานาน 

ในขณะท่ีค่า SPCs ของการเกิดความร้อนในน้ ามะเกี๋ยงท่ีระดับความเข้มสนามไฟฟ้าท่ี 20 โวลต์ต่อเซนติเมตร นั้นเกิดการ

เหนี่ยวน าความร้อนท่ีสูงจากการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้าที่สูงกว่าสมบัติการน าไฟฟ้าของน้ าผลไม้ส่งผลให้โครงสร้าง

เซลล์และเนื้อเยื่อภายในเกิดการเสียสภาพอย่างสมบูรณ์ และสูญเสียความร้อนให้สิ่งแวดล้อมร้อนในอัตราสูง ดังนั้น 

ค่า ค่า SPCs จึงมคี่าท่ีต่ ากวา่การเกิดความร้อนท่ีความเข้มของสนามไฟฟา้ ท่ีระดับ 15 โวลตต์อ่เซนตเิมตร  

ดังนั้นในการหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการให้ความร้อนน้ ามะเกี๋ยงด้วยวิธีการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคนั้น 

จากข้อมูลในโครงการวิจัยนี้พบว่า ระดับความเข้มสนามไฟฟ้าที่ 15 โวลต์ต่อเซ็นติเมตร ท่ีช่วงอุณหภูมิ 25-85 องศา

เซลเซียส เนื่องจากการให้ความร้อนด้วยวิธีโอห์มมิคท่ีอุณหภูมิท่ีสูง 85 องศาเซลเซียสจะเกิดฟองอากาศ เนื่องจาก

การเดือดอย่างยิ่งยวดจนน้ ามะเกี๋ยงพุ่งออกจากเซลล์โอห์มมิค เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายในระหว่างการศึกษา 

นอกจากนี้การใช้ความเข้มสนามไฟฟ้าท่ีสูงเกินไปจะลดค่า SPCs เนื่องจากพลังงานความร้อนสูญเสียกับสิ่งแวดล้อม

มากขึ้น และท าโครงสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อภายในเกดิการเสียสภาพอย่างสมบูรณ ์
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วิจารณ์และสรุปผล 
ค่าการน าไฟฟา้ของน้ ามะเกีย๋งสดในระหวา่งการให้ความร้อนแบบโอหม์มคิ ผลการศึกษาบทความวิจัยนี้มีค่า

การท าไฟฟ้าเท่ากับ 0.1878-0.6058 ซีเมนต์ต่อเมตรท่ีระดับความเข้มสนามไฟฟ้า 10 และ 15 โวลต์ต่อเซนติเมตร  

และค่าเท่ากับ 0.2925-08393 ซีเมนต์ต่อเมตร ระดับความเข้มสนามไฟฟ้า 20 โวลต์ต่อเซนติเมตร  โดยค่าการน า

ไฟฟ้าเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิมีความสัมพันธ์ในรูปแบบสมการเชิงเส้น อัตราการเพิ่ม

ของอุณหภูมิในระหว่างการเกิดความร้อนในน้ ามะเกี๋ยงด้วยวิธีการเกิดความร้อนแบบโอห์มมิคมีค่าเท่ากับ 0.0851  

0.0031, 0.1642  0.0174, 0.0393  0.0149 องศาเซลเซียสต่อวินาที และค่าสมรรถนะการเกิดความร้อนด้วยวิธี

โอห์มมิค (SPCs) มีค่าเท่ากับ 70.24  2.91, 79.27  1.41, 74.69  1.71 เปอร์เซ็นต์ ท่ีระดับความเข้มสนามไฟฟ้าท่ี 

10, 15 และ 20 โวลต์ต่อเซนติเมตร ตามล าดับ สภาวะท่ีเหมาะสมในการให้ความร้อนน้ ามะเกี๋ยงด้วยวิธีการให้ความ

ร้อนแบบโอห์มมิคนั้น จากข้อมูลในโครงการวิจัยนี้พบว่า ระดับความเข้มสนามไฟฟ้าท่ี  15 โวลต์ต่อเซนติเมตร 

เนื่องจากมีค่าเท่ากับร้อยละ 92.26 และค่า SPCs ท่ีสูงท่ีสุด  
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จลนพลศาสตร์การสลายแอนโทไซยานินในน้ ามะเกี๋ยงด้วยการให้ความร้อน 

Thermal degradation Kinetics on Anthocyanin stability of Makiang 

(Cleistocalyx nervosum) Juice   

ปัทมา ไทยอู่1 และฤทธิชัย อัศวราชันย์ 2* 

Patthama Thaiou1 and Rittichai Assawarachan 2* 

บทคัดย่อ 

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิต่อการสลายตัวของปริมาณแอนโธไซยานิน 

ในน้ ามะเกี๋ยงด้วยการแปรรูปด้วยความร้อนท่ีอุณหภูมิ 75, 85  และ 95 องศาเซลเซียส ตามล าดับ น้ ามะเกี๋ยงท่ีผ่าน

การให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิต่าง ๆ น ามาวิเคราะห์หาปริมาณแอนโธไซยานินผลการศึกษาพบว่าปริมาณแอนโธไซยานิน 

ของน้ ามะเกี๋ยงสกัดมีค่าเท่ากับ  30.180.574 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม และเมื่อน ามาผ่านความร้อนเพื่อการแปรรูปท่ี 

75, 85 และ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที พบวา่มีปริมาณแอนโธไซยานินได้เท่ากับ 27.080.19, 24.234.26 

และ 23.560.39 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ตามล าดับ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อการสลายปริมาณแอนโธไซ

ยานิน และมีแนวโน้มลดลงอย่างนัยส าคัญ (ท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95)  ผลการสลายตัวของปริมาณแอนโธไซ

ยานินท่ีเวลาใด ๆ ในระหว่างการให้ความร้อนท่ีเวลาใด ๆ พบว่าแบบจ าลองของจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาอันดับหนึ่งมี

ความเหมาะสม   

ค าส าคัญ: น้ ามะเกีย๋ง, แอนโธไซยานิน,  การให้ความร้อน, ผลกระทบของอุณหภุมิ, แบบจ าลองจลนพลศาสตร์  

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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บทน า 

มะเกี๋ยง เป็นพืชในอันดับ Myrtales จัดอยู่ในวงศ์ Myrtaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cleistocalyx nervosum 

var. paniala  ผลมะเกี๋ยงนิยมน ามาบริโภคท้ังในรูปผลสดมีคุณค่าทางโภชนาการ และชีวเคมีเป็นจ านวนมาก 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
วทิยาศาสตร์บริการ, 2539) รวมท้ังยังประกอบด้วย ปริมาณกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย และปริมาณกรดอะมิโนท่ี

ไม่จ าเป็นต่อร่างกายจ านวนมาก จากคุณค่าทางโภชนาการของมะเกี๋ยงท่ีกล่าวมาข้างต้น ผลการศึกษาและพัฒนา

ผลิตภัณฑอ์าหารจากมะเกีย๋ง พบวา่มะเกีย๋งสามารถท าผลิตภัณฑ์อาหารได้หลายชนิด และเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค 

เชน่ น้ ามะเกีย๋งพร้อมดื่ม ไวนม์ะเกี๋ยง เยลล่ีมะเกี๋ยง มะเกีย๋งหย ีโยเกิร์ตมะเกี๋ยง มะเกีย๋งดอง และสีผสมอาหารจากผล

มะเกี๋ยง โดยผลิตภัณฑแ์ปรรูปจากมะเกีย๋งได้แก่การผลิตน้ ามะเกีย๋งพร้อมดื่ม และผลิตน้ ามะเกีย๋งเข้มข้น  

ฤทธิชัย อัศวราชันย ์(2013) ได้อธิบายหลักการของแบบจ าลองจลนพลศาสตร์ ซึ่งนยิมใชใ้นการจ าลองล าดับ

ของการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี หรือชีวเคมี และมีความเหมาะสมอย่างมากในการน ามาใช้ส าหรับการจ าลองการ

เปลี่ยนแปลงคุณภาพผลิตภัณฑ์ในระหว่างการกระบวนการแปรรูปซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางปฏิกิริยาทางเคมีท่ี

ซับซ้อน ดังนั้นจึงมีรายงานวจิัยจ านวนมากที่ใช้แบบจ าลองจลนพลศาสตร์ท านายอัตราการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของ

ผลิตภัณฑใ์นระหว่างการอบแห้งด้วยสภาวะและวิธีต่าง ๆ ได้เป็นอยา่งดี (ภาพ 1)  

 
ภาพที ่1 รูปแบบของอันดับการเกิดปฏกิิริยาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของจลนพลศาสตร์ 

 (เมื่อ CA คือความเข้มข้นของสารอาหาร A ท่ีเวลาใด ๆ CB คือความเข้มข้นของตัวท าปฏกิิริยา ท่ีเวลาใด ๆ และ CB0 คือความ

เข้มข้นเร่ิมต้นของตัวท าปฏกิิริยา B ในขณะ k และ k’ เป็นค่าคงท่ีอัตราการเกิดปฏกิิริยา ส่วน P คือผลผลิตของปฏกิิริยา) 

ที่มา: ฤทธิชัย (2555) 
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แอนโธไซยานิน เป็นหนึ่งสารส าคัญของรงควัตถุหรือสารสี (pigment) ท่ีให้สีแดง มว่ง และน้ าเงิน ใชเ้ป็นสารให้สี 

(coloring agent)  ธรรมชาตใินอาหาร สารสกัดแอนโทไซยานนิ มสีมบัตเิป็นโภชนะเภสัช (nutraceutical) เป็นสารตา้นอนุมูล

อิสระ (antioxidan) ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ แอนโธไซยานินเป็นสารชีวเคมีท่ีส าคัญ และมีมากในผลิตภัณฑ์น้ า

มะเกี๋ยง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลมะเกี๋ยงสดมีคุณค่าทางโภชนาการ และชีวเคมีเป็นจ านวนมาก การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ า

มะเกี๋ยงพร้อมดื่ม และผลิตน้ ามะเกี๋ยงเข้มข้นด้วยความร้อนนั้น เป็นสาเหตุท่ีส าคัญในการสุญเสียคุณค่าทางโภชนาการ 

และชีวเคมี ในระหว่างกระบวนการผลิต ดังนั้นงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาปัจจัยของอุณหภูมิท่ีมีผลต่อการ

สลายตัวปริมาณแอนโธไซยานิน และหาแบบจ าลองจลนพลศาสตร์แสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณแอนโธไซยานินใน

ผลิตภัณฑน์้ ามะเกี๋ยงพร้อมดื่มในระหวา่งการให้ความร้อน   
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การเตรยีมน้ ามะเกี๋ยงสกัดส าหรับการศึกษาผลกระทบของอุณหภูมแิละเวลา 

น าผลมะเกี๋ยงสดล้างท าความสะอาดจากนั้นน าไปสกัดวิธีความร้อน ท่ีอัตราส่วนผลมะเกี๋ยงสด จ านวน  

1 กิโลกรัมต่อ น้ าสะอาด 1 กิโลกรัม น าไปสกัดท่ีอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 นาที กรองด้วยผ้าขาวบางด้วย

เคร่ืองเหวี่ยงสลัด (ความเร็วรอบในการเหวี่ยง 500 รอบต่อนาที) เพื่อแยกน้ ามะเกี๋ยงสกัดกับกากเนื้อ น าน้ ามะเกี๋ยงสกัด

บรรจุในภาชนะขนาด 1 ลิตร เพื่อรอการทดลองในขั้นตอนต่อไป จากนั้นน าไปศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาในการให้

ความร้อนท่ีระดับท่ี 75, 85  และ 95 องศาเซลเซียส และเวลา 0, 5 และ 10 นาที  ตามล าดับ (จ านวน 3 ซ้ า) น าน้ า

มะเกี๋ยงท่ีได้จากการผ่านความร้อนและเวลาตา่ง ๆ มาตรวจวัดปริมาณแอนโธไซยานิน  

การหาปริมาณแอนโธไซยานนิ 

น าน้ ามะเกี๋ยงสกัดท่ีผ่านความร้อน (75, 85  และ 95 องศาเซลเซียส) วิเคราะห์หาปริมาณแอนโธไซยานิน 

(cyanidine-3-glucoside equivalence) ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าพีเอช (pH Differential method)  

โดยเตรียมบัฟเฟอร์ พเีอช 1.0 (pH 1.0 buffer) ด้วย 0.025 โมลของโพแทสเซียมคลอไรด ์(M KCl) และบัฟเฟอร์ท่ีมีคา่พีเอช

เท่ากับ 4.5 (pH 4.5 buffer) ด้วย 0.4 โมล โซเดียมอะซี เตต (CH3COONa) และเตรียม สารสกัด (Solution extract)  

1000 ไมโครลิตร และปรับปริมาตรด้วยบัฟเฟอร์ให้ได้ 10 มิลลิลิตร (mL) หรือมีอัตราส่วนของ Solution extract : buffer  

ท่ีอัตราส่วน 1:10  จากนั้นน าสารละลายท่ีเตรียมไว้ไปเขย่า และวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 515 นาโนเมตร 

(A515) และ 700 นาโนเมตร (A700)  ด้วยเคร่ืองวัดค่าการดูดกลืนแสง spectrophotometer รุ่น T180 UV/VIS (ผลิตโดย

ประเทศอังกฤษ) น าค่าการดูดกลืนแสงท่ีได้ไปค านวณหาปริมาณแอนโทไซยานินในรูปของไซยานิดิน 3 กลูโคไซด์ 

(cyanidin-3-glucoside) 
 

   
(ก) (ข) (ค) 

ภาพที ่2 ภาพถ่ายขั้นตอนการวิเคราะห์ปริมาณแอนโธไซยานินในน้ ามะเกีย๋ง (ก) ตัวอยา่งน้ ามะเกี๋ยง (ข) การเตรียม

ตัวอยา่งน้ ามะเกี๋ยงบรรจุใน (ค) การเตรียมวัดค่าการดูดกลนืแสง 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0188/antioxidant%20สารต้านออกซิเดชัน
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%8C/
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5.47005150.1700515 )()(   pHpH AAAAA  (1) 

l

xDFxMWxA
TA



)100
  (2) 

เมื่อ TA  คือปริมาณแอนโธไซยานินท้ังหมด,  A คือ ค่าการดูดกลืนแสงจากสมการท่ี (1),  MW คือ น้ าหนัก

มวลโมเลกุลของไซยานิดิน 3 กลูโคไซด์เท่ากับ 449.2 กรัมต่อโมล (g mol) , ε เท่ากับ 26900 M cm, DF คือ

สัมประสิทธ์ิการเจือจาง (dilution factor) มีค่าเท่ากับ (1) และค่า โมลาร์แอบซอบติวิตี้ (ε) ใช้ค่าของไซยานิดิน-3- 

กลูโคไซด์ในสารละลายบัฟเฟอร์ ท่ีมีค่าพีเอช (pH) เท่ากับ 1.0 มีเท่ากับ 26,900 M-1 cm-1 วิธีการวิเคราะห์ปริมาณ

แอนโธไซยานินด้วยวิธีของ Fultki and Francis (1968) เป็นวิธีท่ีใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณแอนโธไซยานินตามรายงาน

วิจัยนี้ สอดคล้องกับวิธีการวิเคราะห์ปริมาณแอนโธไซยานินรายงานวิจัยของ Shao-qian et al., (2011), Alex et al., 

(2016) และวริพัสย ์และคณะ (2552)  

แบบจ าลองจลนศาสตร์การเปลี่ยนแปลงปริมาณแอนโธไซยานิน 

การหาอันดับการเปลี่ยนแปลงปริมาณแอนโธไซยานินในน้ ามะเกี๋ยงสกัดจะเป็นฟังก์ชันของเวลาในการให้

ความร้อน สมการส าหรับการประยุกต์ใช้ในจลนพลศาสตร์การเปลี่ยนแปลงปริมาณแอนโธไซยานินของการศึกษานี้ 

สามารถเขียนในรูปแบบของแบบจ าลองจลนพลศาสตร์อันดับศูนย์ ดังแสดงในสมการท่ี (3) และ (4) ตามล าดับ 

ktCC  0
 (3) 

)exp(0 ktCC   (4) 

เมื่อ C0 คือ ปริมาณแอนโธไซยานินท่ีเวลาเร่ิมต้น และ C คือ ปริมาณแอนโธไซยานินท่ีเวลาใด ๆ ในระหว่าง

กระบวนการให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิต่าง ๆ   

การวิเคราะห์หาความเหมาะสมของอันดับของปฏิกิริยา ด้วยการใช้ค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจสูงสุด (R2) 

และค่าผลบวกก าลังสองการถดถอย (SSR) ซึ่งเป็นดัชนคีวามผิดพลาดของการท านายแบบจ าลอง ดังสมการท่ี (5)   

 


N

i iprei CCSSR
1

2

,exp, )(  (5) 

เมื่อค่า Cexp, i  และ Cpre, i เป็น ปริมาณแอนโธไซยานินของการทดลองซ้ า (new experiential) และปริมาณ

แอนโธไซยานนิการท านายของแบบจ าลอง 

การวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

การวิเคราะห์ทางสถิติหาความแตกต่างด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA 

procedure) โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Du nc an’s New Mu ltiple Ran ge Test ท่ีระดับความ

เชื่อมั่นร้อยละ 95 และการวิเคราะห์หาค่าคงท่ีต่าง ๆ ของแบบจ าลองจลนพลศาสตร์การเปลี่ยนแปลงปริมาณ 

แอนโธไซยานินในระหว่างการให้ความร้อน ท่ีเวลาใด ๆ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบสมการถดถอยแบบไม่เชิงเส้น 

(Nonlinear regression) ด้วยโปรแกรม SPSS V.19 
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ผลการศึกษา 

ผลกระทบของอุณหภูมติ่อการสลายปรมิาณแอนโธไซยานิน 
ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแอนโธไซยานินของน้ ามะเกี๋ยงสกัดมีปริมาณ เท่ากับ 30.180.574 มิลลิกรัม

ต่อ 100 กรัม และผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแอนโธไซยานินท่ีผ่านความร้อนเป็นเวลา 10 นาที ท่ีอุณหภูมิ  75, 85  

และ 95 องศาเซลเซียส มีค่าเท่ากับ 27.080.19, 24.234.26 และ 23.560.39 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ตามล าดับ 

โดยมีร้อยละการสลายตัวของปริมาณแอนโธไซยานินเท่ากับ 10.26,  19.69  และ 21.91 เปอร์เซ็นต์ และผลการ

วิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พบว่าปริมาณแอนโธไซยานินของน้ ามะเกี๋ยงสดมคีวามแตกตา่งอยา่งมี

นัยส าคัญ การวิเคราะห์ผลกระทบของอุณหภูมิพบว่าการให้ความร้อนกับน้ ามะเกี๋ยงท่ีอุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียสมี

ความแตกต่างกับการให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 85 และ 95 องศาเซลเซียส โดยการให้ความร้อนแบบท่ีอุณหภูมิ 85 

และ 95 องศาเซลเซียส ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95) ภาพ 3 แสดงการ

เปรียบเทียบปริมาณปริมาณแอนโธไซยานินของน้ ามะเกี๋ยงสกัด และในน้ ามะเกี๋ยงท่ีผ่านการให้ความร้อนท่ี 75, 85  

และ 95 องศาเซลเซียส ตามล าดับ เมื่อน้ ามะเกี๋ยงได้รับความร้อนมากจนมีพลังงานความร้อนไปท าลายโครงสร้าง

โมเลกุลของแอนโธไซยานิน เรียกกลไกการเกิดปฏิกิริยานี้ว่า Deglycosylation จนท าให้โครงสร้างของโมเลกุล 

แอนโธ ไซยานิ น เสี ยสภาพ  (Cleavage)  และสลายตั ว เ ป็น  Protocatechuic acid, Phloroglucinaldehyde และ  

4-hydroxybenzoic acid ดังนั้นเมื่ออุณหภูมิท่ีน้ ามะเกี๋ยงได้รับสูงขึ้น ส่งผลต่อการเร่งการเกิดกลไก Deglycosylation 

ส่งผลตอ่การสลายตัวของปริมาณแอนโธไซยานิน (Patras et al., 2010). 
 

 
ภาพที ่3 ผลกระทบของอุณหภูมิต่อการสลายตัวของปริมาณแอนโธไซยานินในน้ ามะเกีย๋งท่ีผ่านความร้อนท่ี                       

อุณหภูม ิ75, 85  และ 95 องศาเซลเซียส 
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ผลกระทบของเวลาต่อการสลายปรมิาณแอนโธไซยานินในระหว่างการให้ความร้อนของน้ ามะเกี๋ยง  

ผลกระทบของอุณหภูมิตอ่การสลายตัวของปริมาณแอนโธไซยานินในน้ ามะเกี๋ยงสกัดท่ีผ่านความร้อน พบวา่

อุณหภูมิเป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อการสลายตัวของปริมาณแอนโธไซยานินในน้ ามะเกี๋ยงสกัด ดังนั้นเพื่อศึกษาอัตราการ

สลายตัวของปริมาณแอนโธไซยานินในน้ ามะเกี๋ยงสกัดในระหว่างการให้ความร้อน ด้วยวิธีการให้ความร้อนกับน้ า

มะเกี๋ยงสกัดท่ีอุณหภูมิ 75, 85  และ 95 องศาเซลเซียส ท่ีเวลา 0, 5 และ 10 นาที จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์ใน

รูปแบบสมการเชิงเส้น ระหว่างปริมาณแอนโธไซยานิน ท่ีเวลาใดๆ ในระหว่างการให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ ท่ี  75, 85  

และ 95 องศาเซลเซียส ตามล าดับ ตามท่ีแสดงใน  ภาพ 4 และ 5 การวิเคราะห์รูปแบบสมการเชิงเส้นเพื่อวิเคราะห์

แนวโนม้ของการสลายตัวของปริมาณแอนโธไซยานินในน้ ามะเกี๋ยงสกัด เพื่อหารูปแบบท่ีเหมาะสมของสมการ แสดงใน

รูปแบบจ าลองจลนพลศาสตร์อันดับศูนย์ และแบบจ าลองจลนพลศาสตร์อันดับหนึ่ง พบว่าการหาสมการเชิงเส้นการ

สลายตัวของปริมาณแอนโธไซยานินโดยใช้ดัชนีของค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจสูงสุด (R2) ซึ่งใช้เป็นตัวบ่งบอกความ

แม่นย าในการท านายของแบบจ าลองจลนพลศาสตร์ และวิเคราะห์ค่าผลบวกก าลังสองการถดถอย (SSR) ซึ่งเป็น

ค่าพารามิเตอร์ทางสถิติส าหรับบ่งบอกความผิดพลาดในการท านายของแบบจลนพลศาสตร์ โดยเปรียบเทียบกับ

ปริมาณแอนโธไซยานินในน้ ามะเกี๋ยงสกัดของการทดลองซ้ าใหม่ (New experiment) เพื่อเปรียบเทียบ และหาแบบ

จลนพลศาสตร์ท่ีเหมาะสม โดยแบบจลนพลศาสตร์ท่ีเหมาะสมในการท านายการสลายปริมาณแอนโธไซยานินในน้ า

มะเกี๋ยงสกัดในการศึกษานี้ ควรมีค่า R2 ท่ีสูง และมีค่า SSR ท่ีน้อย รูปแบบสมการแบบจลนพลศาสตร์ และผลการ

วิเคราะห์ทางสถิติ ตามท่ีแสดงในตาราง 1 ผลการศึกษาพบวา่แบบจ าลองจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง มีค่า R2 

อยู่ในช่วง 0.9106-0.9753 และค่า SSR  ซึ่งเป็นค่าพารามิเตอร์ทางสถิติท่ีบ่งบอกความผิดพลาดของแบบจ าลองซึ่ง

อยู่ระหว่าง 0.0199- 0.0406 ซึ่งน้อยการผลการวิเคราะห์ทางสถิติของแบบจ าลองจลนพลศาสตร์อันดับศูนย์ ดังนั้น

แบบจ าลองจลนพลศาสตร์อันดับหนึ่งมีความเหมาะสมในการท านายการเปลี่ยนแปลงของการสลายตัวของปริมาณ

แอนโธไซยานินในน้ ามะเกี๋ยงสกัดสอดคล้องกับรายงานวจิัยของ Shao-qian et al., (2011) ซึ่งพบวา่ การสลายตัวของ
ปริมาณแอนโธไซยานินในน้ าส้มเหมาะสมกับแบบจ าลองจลนพลศาสตร์อันดับหนึ่ง เช่นเดียวกับรายงานผลการวิจัย

ของ Alex et al., (2016) พบว่าการสลายตัวของปริมาณแอนโธไซยานินในน้ าบลูเบอร์รีมีรูปแบบแบบจ าลอง

จลนพลศาสตร์อันดับหนึ่ง รวมถึงรายงานวิจัยของ Assawarachan and Noomhorm (2008) พบว่าแบบจ าลอง

จลนพลศาสตร์อันดับหนึ่งมีความเหมาะสมมากกว่าแบบจ าลองจลนพลศาสตร์อันดับศูนย์ในการท านายการ

เปลี่ยนแปลงส ี(visual color) ของน้ าสัปปะรดในระหว่างให้ความร้อนดว้ยคลื่นไมโครเวฟ  
 

ตารางที ่1 แบบจ าลองจลนพลศาสตร์ปฏกิิริยาของการสลายของปริมาณแอนโธไซยานินในน้ ามะเกี๋ยง  

อันดับของปฏกิิริยา อุณหภูมิ รูปแบบแบบจ าลองจลนพลศาสตร์ สัมประสิทธ์ิการ

ตัดสนิใจสูงสุด (R2) 

ค่าผลบวกก าลังสอง

การถดถอย (SSR) 

 75 Ct = -0.3098 (time) + 30.348 0.9657 0.0287 

ปฏกิิริยาอันดับศูนย์ 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 

ปฏกิิริยาอันดับหนึ่ง 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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(ก)  

 
(ข)  

 
(ค) 

ภาพที ่4 จลนพลศาสตร์ปฏกิิริยาอันดับศูนยข์องการสลายของปริมาณแอนโธไซยานินในน้ ามะเกี๋ยง                                         

(ก) อุณหภูม ิ75 องศาเซลเซียส (ข) อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส (ค) อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซยีส 

y = -0.3098x + 30.348

R² = 0.9657
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ภาพที ่5 จลนพลศาสตร์ปฏกิิริยาอันดับหนึ่งของการสลายของปริมาณแอนโธไซยานินในน้ ามะเกี๋ยง                                         

(ก) อุณหภูม ิ75 องศาเซลเซียส (ข) อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส (ค) อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซยีส 

y = -0.0102x

R² = 0.9553
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วิจารณ์และสรุปผล 
ผลของอุณหภูมิ (75, 85, 95 องศาเซลเซียส) มผีลกระทบอย่างมนีัยส าคัญ (ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95) 

ของการสลายตัวของแอนโธไซยานินของน้ ามะเกี๋ยงสกัด น้ ามะเกี๋ยงสดนั้นมีปริมาณแอนโธไซยานินเท่ากับ  

30.180.574 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม เมื่อน าไปผ่านความร้อนเป็นเวลา 10 นาที พบว่ามีร้อยละของสลายตัวของ

ปริมาณแอนโธไซยานินเท่ากับ 10.26,  19.69  และ 21.91 ท่ีอุณหภูมิ  75, 85, 95 องศาเซลเซียส ตามล าดับ ในขณะ

ท่ีการศึกษาผลของอุณหภูมิ และเวลาในสลายตัวของปริมาณแอนโธไซยานินในน้ ามะเกี๋ยงสามารถอธิบายได้ในรูปของ

จลนพลศาสตร์ปฏกิิริยาอันดับหนึ่ง ซึ่งมีความหมาะสมมากกว่าจลนพลศาสตร์ปฏกิิริยาอันดับศูนย ์ เนื่องจาก ผลการ

วิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจสูงสุด (R2) ท่ีสูงกว่า และค่าผลบวกก าลังสองการถดถอย (SSR) 

ท่ีน้อยกว่าแบบจ าลองของจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาอันดับหนึ่งโดยการเพิ่มอุณหภูมิและความเข้มข้นของน้ ามะเกี้ยง 

มแีนวโนม้ให้อัตราการสลายตัวของปฏกิิริยา (k) เพิ่มขึ้น 
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ความหลากหลายของชนิดปลาเศรษฐกิจชนิดหลัก บริเวณแนวชายฝ่ัง อ าเภอสเิกาจังหวัดตรัง 

Species diversity of keystone economic fish in the coastal areas, Sikao District, 

Trang Province  

วิกิจ ผนิรับ1*  และ อภนิันท์ สุวรรณรักษ์2 

Wikit Phinrub1* and Apinun Suvarnaraksha2 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดปลาเศรษฐกิจชนิดหลักเก็บตัวอย่างปลา 4 สถานี คือ อ่าวขาม  

อ่าวบุญคง บ้านปากคลอง และแหลมไทร จากบริเวณแนวชายฝั่งทะเล อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยใช้อวนติดตา  

จ านวน 12 คร้ัง เดือนละ 1 คร้ัง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ถึงเดือนมกราคม 2556 พบปลาเศรษฐกิจชนิดหลัก

ท้ังหมด 5,206 ตัว จ าแนกได้ 8 วงศ์ 10 ชนิด โดยพบวา่ปลาเศรษฐกิจชนดิหลักท่ีเป็นชนดิเด่นท่ีสุด คือ ปลาซ่อนทราย

แก้ว (Sillago sihama) บริเวณบ้านปากคลอง และปลาข้างตะเภาเล็กลายเส้น (Pelates quadrilineatus) บริเวณอ่าวขาม 

จ านวน 565 และ 545 ตัว ตามล าดับ ปลาเศรษฐกิจชนิดหลักท่ีพบจ านวนมากท่ีสุด คือ ปลาซ่อนทรายแก้ว (Sillago 

sihama) ปลาข้างตะเภาเล็กลายเส้น (Pelates quadrilineatus) และปลาดอกหมากหลังโค้ง (Gerres oyena) จ านวน 

1,041 740 และ 731 ตัว ตามล าดับ และความถี่ของปลาเศรษฐกิจชนิดหลักท่ีพบบ่อยท่ีสุด   100.00% คือ  

ปลาซ่อนทรายแก้ว (Sillago sihama) ปลาดอกหมากหลังโค้ง (Gerres oyena) และปลาสลิดทะเลจุดขาว (Siganus 

canaliculatus) จ านวนตัวของปลาเศรษฐกิจชนิดหลักในเดือนกรกฎาคม 2555 มีปริมาณมากท่ีสุด คือ 724 ตัว และ

เดือนมกราคม 2556 มีจ านวนปลานอ้ยท่ีสุด คือ 108 ตัว จ านวนตัวของปลาเศรษฐกิจชนดิหลักในแต่ละเดือนบริเวณ

แนวชายฝั่งทะเล อ าเภอสเิกา จังหวัดตรัง มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญ  (t-Test, P < 0.05) 
 

ค าส าคัญ:  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  (108 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  
 

บทน า 

แนวชายฝั่งจังหวัดตรัง อยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งทะเลอันดามัน ประกอบด้วย อ าเภอสิเกา  กันตัง        

ปะเหลียน ย่านตาขาว และอ าเภอหาดส าราญ พื้นท่ีมีลักษณะเป็นท่ีราบตามแนวชายฝั่งมีความยาวประมาณ  

119 กิโลเมตร สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลน หาดเลน และหาดทราย มีสัตว์น้ านานาชนิดอาศัยอยู่ แนวชายฝั่งทะเล

อ าเภอสิเกา มีความยาวตลอดแนวชายฝั่งประมาณ 50 กิโลเมตร เป็นระบบนิเวศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์นอกจากมีป่าชาย

เลนท่ีสมบูรณ์แล้วยังมีแหล่งหญ้าทะเลท่ีสมบูรณ์อีกด้วย เป็นแหล่งท่ีอยู่ของสัตว์น้ าที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ โดย

แหล่งหญ้าทะเลเป็นท่ีอยู่อาศัยและเป็นแหล่งอาหาร ท่ีส าคัญของปลา สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และสัตว์น้ าอื่น ๆ [1, 2] 

เป็นท่ีอยู่อาศัยท่ีถาวรตลอดช่วงชีวิตและชั่วคราวในการอนุบาลเพื่อพัฒนาเป็นระยะวัยรุ่น [3, 4] และเป็นแหล่งอนุบาลตัว

ออ่นอยา่งดีของสัตวน์้ าหลายชนดิ ท่ีมีคา่ทางเศรษฐกิจ เป็นท่ีหลบซ่อน [5, 6] จากรายงานผลการตดิตามการแพร่กระจาย

ของสัตวน์้ าในแหล่งหญ้าทะเลอา่วสิเกาและเกาะลิบง พบสัตวน์้ าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มปลา โดยพบปลาจ านวน 80 ชนดิ จาก 

36 วงศ์ [7] พบชนิดปลาท่ีมีความชุกชุม บริเวณหาดเจ้าไหม อ าเภอสิเกา คือ ปลาสลิดหินจุดขาว (Siganus oramin) ปลา

หมูสีแก้มแดง (Lethrinus nebulosus) และปลาดอกหมาก (Gerres oyena) [8, 9] รายงานว่าชนิดปลาบริเวณอ่าวบุญคง 

อ าเภอสิเกา ท่ีจับด้วยอวนติดตามีจ านวน 69 ชนิด 41 วงศ์ จ านวนตัวของชนิดปลาท่ีพบเป็นหลัก คือ ปลาหัวแข็ง 

(Atherinomorus duodecimalis) 19% ปลาดุกทะเล (Plotosus lineatus) 15% และปลาแป้นแก้วตัวเรียว (Ambassis vachellii) 

14% ความถี่ในการพบสูง คือ ปลาเข็มปากแดง (Hyporhamphus limbatus) 83% ปลาซ่อนทรายแก้ว (Sillago sihama) 

83% และปลาแพะลาย (Upeneus tragula) 83% ชนิดปลาบริเวณบ้านปากคลอง ท่ีจับด้วยอวนติดตา พบมีจ านวน 62 

ชนิด 35 วงศ์ จ านวนตัวของชนิดปลาที่พบเป็นหลัก 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 ปลาบริเวณอ่าว  สิเกา พบมีจ านวน 97 ชนิด 48 วงศ์ จ านวนตัวของชนิดปลาท่ีพบเป็นหลัก คือ ปลาหัวแข็ง 

(Atherinomorus duodecimalis) 16% ปลาซ่อนทรายแก้ว (Sillago sihama) 10% ปลาข้างตะเภาเล็กลายเส้น (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] รายงานวา่ ชนดิปลาในแนวหญ้าทะเลบริเวณอา่วขาม ท่ีจับด้วยอวนตดิตาพบมจี านวน 65 ชนดิ 

35 วงศ์ จ านวนตัวของชนิดปลาท่ีพบเป็นหลัก 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% 

จากข้อมูลการศึกษาความหลากหลายของชนิดปลาบริเวณอ าเภอสิเกา ยังไม่พบการรายงานท่ีเกี่ยวกับชนิด

ของปลาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปลาเศรษฐกิจชนิดหลักท่ีอยู่ในแนวชายฝั่ง ซึ่งข้อมูลจากการศึกษานี้สามารถใช้เป็น

ข้อมูลพื้นฐานท่ีส าคัญในการจัดการทรัพยากรปลาเศรษฐกิจท่ีอยู่บริเวณแนวชายฝั่งเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรปลาเศรษฐกิจได้อยา่งยั่งยืน 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การสุ่มเก็บตัวอย่างปลาบริเวณแนวชายฝั่งทะเล อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง จ านวน 4 สถานี คือ อ่าวขาม 

(7°30′9.21′′ N, 99°18 ′7.67′′  E) อ่ า ว บุญคง  (7°31′2.49′′  N, 99°17′40.09′′  E) บ้ า นปากคลอง  (7°36′17.67′′  N, 

99°16′3 2.89′′  E) และแหลมไทร (7°38 ′3 0.19′′  N, 99°14′49.85 ′′  E) โดยใช้อวนติดตา (Gillnets) จ านวน 3 ขนาดตา 

(ขนาดตา 2.0 3.5 และ 5.0 เซนติเมตร) ความยาวขนาดตาละ 180 เมตร โดยเก็บตัวอย่างช่วงน้ าก าลังขึ้น จ านวน  

12 ครัง้ เดอืนละ 1 ครัง้ ตั้งแต่เดอืนกุมภาพันธ์ 2555 ถึงเดอืนมกราคม 2556 

เก็บรักษาตัวอย่างปลาท้ังหมดในสารละลายฟอร์มาลีนเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลา 1 เดือน แล้ว

เปลี่ยนเป็นเอทิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอลเข้มข้น 30 50 และ 70 เปอร์เซ็นต์ แล้วน าตัวอย่างมาศกึษาอนุกรมวิธาน โดย

น าปลาท่ีมีลักษณะสมบูรณ์มานับและวัดลักษณะท่ีส าคัญ จ าแนกตามคู่มือการวิเคราะห์พันธ์ุปลาของ [11, 12, 13, 14,15] 

และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง น าตัวอย่างปลาเศรษฐกิจชนิดหลักมานับจ านวน และหาเปอร์เซ็นต์ความถี่ เปรียบเทียบจ านวน

ปลาเศรษฐกิจชนดิหลักท่ีพบในแตล่ะเดอืนมาทดสอบด้วย One sample-t-test 
 

ผลการศึกษา 
พบปลาเศรษฐกิจชนิดหลักท้ังหมด 5,206 ตัว จ าแนกได้ 8 วงศ์ 10 ชนิด คือ ปลาแมว (Thryssa hamiltonii)  

ปลาหลั ง เขี ยวท้องขาว  (Sardinella albella) ปลาดุกทะเล  (Plotosus lineatus) ปลากระบอก  (Chelon subviridis)  

ปลาซ่อนทรายแก้ว (Sillago sihama) ปลาซ่อนทรายจุด (Sillago aeolus) ปลาดอกหมากครีบสั้น (Gerres erythrourus)  

ปลาดอกหมากหลังโค้ง (Gerres oyena) ปลาข้างตะเภาเล็กลายเส้น (Pelates quadrilineatus ปลาสลิดทะเลจุดขาว (Siganus 

canaliculatus) โดยพบปลาเศรษฐกิจชนิดเด่นในแต่ละสถานี คือ ปลาข้างตะเภาเล็กลายเส้น (Pelates quadrilineatus) 

จ านวน 545 ตัว บริเวณอ่าวขาม (KB) ปลาดุกทะเล (Plotosus lineatus) จ านวน 346 ตัว บริเวณอ่าวบุญคง (BB)  

ปลาซ่อนทรายแก้ว (Sillago sihama) จ านวน 565 ตัว  บริเวณบ้านปากคลอง (PK) และปลาดอกหมากหลังโค้ง (Gerres 

oyena) และปลาซ่อนทรายแก้ว (Sillago sihama) จ านวน 353 และ 343 ตัว ตามล าดับ บริเวณแหลมไทร (SC) (ตารางท่ี 1) 

จ านวนตัวและความถี่ของชนิดปลาเศรษฐกิจชนดิหลักท่ีพบบริเวณแนวชายฝั่ง อ าเภอสิเกา 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  และ  91.67 %)  Chelon subviridis (453 ตั ว  และ  83.33 %)  Siganus canaliculatus (450 ตั ว  

และ 100.00 %) Gerres erythrourus (408 ตัว และ 91.67 %) Thryssa hamiltonii (347 ตัว และ 91.67 %) Sillago aeolus 

(319 ตัว และ 91.67 %) และ Sardinella albella (246 ตัว และ 66.67 %) (ภาพท่ี 1) จ านวนของปลาเศรษฐกิจชนิดหลักใน
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เดือนกรกฎาคม 2555 มีปริมาณมากที่สุด รองลงมาเดือนพฤศจิกายน 2555 จ านวน 724 ตัว และ 710 ตัว ตามล าดับ 

และพบวา่เดอืนมกราคม 2556 มจี านวนปลานอ้ยท่ีสุด คือ 108 ตัว (ภาพท่ี 2) จ านวนตัวของปลาเศรษฐกิจชนดิหลักในแต่

ละเดอืนท่ีพบบริเวณแนวชายฝั่ง อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง มีความแตกตา่งกันอยา่งมนีัยส าคัญ (t-Test, P < 0.05) 
 

ตารางที่ 1 ชนิดปลาเศรษฐกิจชนดิหลักท่ีพบบริเวณแนวชายฝั่ง อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

วงค ์ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อไทย จ านวนตวัทีพ่บในแตล่ะสถานี 

   KB BB PK SC 

Engraulidae Thryssa hamiltonii ปลาแมว 23 136 65 123 

Clupeidae Sardinella albella ปลาหลังเขียวท้องขาว 30 7 169 40 

Plotosidae Plotosus lineatus ปลาดุกทะเล 41 346 62 22 

Mugilidae Chelon subviridis ปลากระบอก 89 19 83 262 

Sillaginidae Sillago sihama ปลาซ่อนทรายแก้ว 45 88 565 343 

 Sillago aeolus ปลาซ่อนทรายจุด 62 71 94 92 

Gerreidae Gerres erythrourus ปลาดอกหมากครบีสั้น 136 51 206 15 

 Gerres oyena ปลาดอกหมากหลังโค้ง 187 144 47 353 

Teraponidae Pelates quadrilineatus ปลาข้างตะเภาเล็กลายเส้น 545 50 0 145 

Siganidae Siganus canaliculatus ปลาสลิดทะเลจุดขาว 63 14 24 349 

หมายเหต:ุ KB = อา่วขาม  BB = อา่วบุญคง  PK = บ้านปากคลอง  SC = แหลมไทร 

 

 
 

ภาพที ่1 จ านวนตัวปลา (N) และความถี ่(% OF) ของปลาเศรษฐกิจชนดิหลัก 

ท่ีพบบริเวณแนวชายฝั่ง อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
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ภาพที่ 2 จ านวนตัวปลา (N) ท่ีพบในแต่ละเดอืน ของปลาเศรษฐกิจชนดิหลัก 

ท่ีพบบริเวณแนวชายฝั่ง อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
จากการศกึษานี้พบวงศ์ของปลาเศรษฐกิจคล้ายคลงึกับ สาวิกา และคณะ [16] รายงานความหลากชนิดพันธ์ุ 

และความชุกชุมของปลาน้ ากร่อยในพื้นท่ีป่าชายเลนปากแม่น้ าเพชรบุรี โดยพบปลาในวงศ์ Plotosidae, Mugilidae, 

Sillaginidae, Gerreidae, Teraponidae และ Siganidae และพบปลาที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ คือ ปลาเห็ดโคนหรือ

ปลาซ่อนทรายแก้ว (Sillago sihama) สอดคล้องกับ สมชาย และคณะ [17] ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งกลุ่ม

ปลาในแนวปะการังและในแนวหญ้าทะเลบริเวณเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบปลาในแนวหญ้าทะเล จ านวน  

22 ชนิด โดยจ านวน 13 ชนิด พบในแนวปะการัง ปลาท่ีพบมากเป็นปลาท่ีมขีนาดเล็กและมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ

นอ้ย เช่น ปลาในกลุ่ม Teraponidae ใกล้เคียงกันกับ Nakamura and  Sano (2004) [18] พบปลาวงศท่ี์มีจ านวนชนดิมาก 

คือ วงศ์ Siganidae, Atherinidae, Pomacentridae และ Nemipteridae ในแนวหญ้าทะเล และ Horinouchi et. al. (2009) 

[19] ได้รายงานวา่ พบปลาวงศ ์Clupeidae, Plotosidae, Leiognathidae, Sillaginidae, Lutjanidae, Lethrinidae และ Gerreidae 

ในแนวหญ้าทะเลของจังหวัดตรังซึ่งคล้ายกับผลการศกึษาในคร้ังนี้ 

จากการศกึษาความหลากหลายของชนิดปลาเศรษฐกิจชนดิหลักบริเวณแนวชายฝั่ง อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง พบ

ปลาท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหลักจ านวน 10 ชนดิ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ (1) กลุ่มท่ีมีความชุกชุม

มาก มคีุณค่าทางเศรษฐกิจสูง คือ ปลาซ่อนทรายแก้ว (Sillago sihama) ปลาสลิดทะเลจุดขาว (Siganus canaliculatus) และ

กลุ่มท่ีมีความชุกชุมมาก มีคุณค่าทางเศรษฐกิจน้อย คือ ปลาข้างตะเภาเล็กลายเส้น  (Pelates quadrilineatus ปลา

ดอกหมากหลังโค้ง (Gerres oyena) (2) กลุ่มท่ีมีความชุกชุมปานกลาง มคีุณค่าทางเศรษฐกิจสูง คือ ปลาดุกทะเล (Plotosus 

lineatus) ปลากระบอก (Chelon subviridis) และมคีุณค่าทางเศรษฐกิจนอ้ย คือ ปลาดอกหมากครีบสั้น (Gerres erythrourus) 

(3) กลุ่มท่ีมีความชุกชุมน้อย มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูง คือ ปลาซ่อนทรายจุด (Sillago aeolus) และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ

นอ้ย คือ ปลาแมว (Thryssa hamiltonii) ปลาหลังเขียวท้องขาว (Sardinella albella) สามารถน าชนิดปลาเศรษฐกิจเหล่านี้ไป

ศึกษาทางด้านชีววิทยา ชีวประวัติ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเพาะพันธ์ุเพิ่มจ านวนปลาให้มีมากขึ้นในธรรมชาติและสามารถ

ใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรปลาเศรษฐกิจท่ีอยูบ่ริเวณแนวชายฝั่งได้อยา่งยั่งยนื 
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บทคัดย่อ 
อึ่งเพ้า (Glyphoglossus molossus) เป็นสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกท่ีนิยมน ามาบริโภคมากชนิดหนึ่งในภาคเหนือ

และตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ปัจจุบันสัตว์ชนิดนี้ถูกคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศ การ

จับมากเกินไป และการสูญเสียถิ่นท่ีอยู่ในธรรมชาติ ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลของระดับน้ า 

และความหนาแนน่ตอ่การเจริเญเติบโตและอัตรารอดของลูกออ๊ดอึ่งเพา้ การทดลองท่ี 1 ศกึษาผลของระดับน้ าตอ่อัตรา

การเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกอ๊อดอ่ึงเพ้า จากผลการทดลองพบว่า ลูกอ๊อดอ่ึงเพ้ามีการตอบสนองต่อปริมาณ

น้ าท่ีลดลง โดยเร่งการเปลี่ยนแปลงของลูกอ๊อดให้มีพัฒนาการท่ีเร็วขึ้น ท้ังนี้พัฒนาการท่ีรวดเร็วอันเกิดจากการลด

ระดับน้ าจะส่งผลให้ขนาดตัวเล็กลง ส าหรับการทดลองท่ี 2 ได้ท าการทดลองกับลูกอ๊อดอึ่งเพ้า เพื่อทดสอบผลของ

ความหนาแนน่ท่ีต่างกัน (6, 12, 18 และ 24 ตัวตอ่ลิตร) ตอ่การเจริญเตบิโตและอัตรารอดของลูกอ๊อดอึ่งเพา้ เมื่อสิน้สุด

การทดลองพบว่า ความหนาแน่ท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความยาวและน้ าหนักของลูกอึ่งเพ้า (p>0.05) ส่วนอัตรารอด

พบว่าท่ีความหนาแน่น 24 ตัวต่อลิตร มีค่าสูงกว่าความหนาแน่นอื่น ๆ (6 และ 12 ตัวต่อลิตร) อย่างมีนัยส าคัญ 

(p<0.05) จากอัตรารอดท่ีได้จากการทดลองนี้ การเลีย้งลูกออ๊ดอึ่งเพา้ท่ีความหนาแนน่ 24 ตัว/L ถือวา่ดีท่ีสุด 

ค าส าคัญ:   อึ่งเพา้, ระดับน้ า, ความหนาแนน่, การเจรญิเตบิโต, 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 
 

บทน า 
อึ่งเพา้ หรืออึ่งปากขวด (Glyphoglossus molossus) ชื่อสามัญ Truncate-snouted Burrowing Frog หรือ Balloon 

Frog ชื่อภาษาไทยมีความแตกต่างกันตามการเรียกของคนในพื้นท่ีภาคต่างๆ ของประเทศไทย เช่น ในภาคกลางเรียก 

“อึ่งปากกระโถน หรือ อึ่งปากขวด” ภาคเหนือเรียก “อึ่งเค่า” และภาคอีสานเรียก “อึ่งเผ้า” ในบางพื้นท่ีเรียก “อึ่ง

โกรก” (คมศร, 2559) ในประเทศไทยมีรายงานการแพร่กระจายท่ัวไปท้ังในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ยอดชาย และจันทร์ทิพย์, 2555) อึ่งเพ้าเป็นสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกท่ีมีสถานภาพใกล้ถูก

คุกคาม (Near threaten: NT) เนื่องจากถูกจับและล่าเพื่อน ามาบริโภคอย่างเกินขอบเขตโดยมนุษย์ (IUCN,  2017)  

จากการเก็บข้อมูลของผู้วิจัยในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2560 พบว่าราคาอึ่งเพ้าจากตลาดบ้านเหล่า อ าเภอ

เมอืง จังหวัดล าปาง มรีาคาสูงถึงกิโลกรัมละ 250-400 บาท โดยเพศเมยีจะมรีาคาสูงกวา่เพศผู้ เนื่องจากมีไข่ในท้องจ านวน

มากและเป็นท่ีนิยมของคนในพื้นท่ี จากพฤติกรรมดังกล่าวอาจส่งผลให้ประชากรอึ่งเพ้าในธรรมชาติลดลงได้ 

นอกจากนี้ Collins and Storfer (2003) รายงานวา่ปัจจัยท่ีเป็นไปได้ท่ีสง่ผลให้เกิดการสูญพันธ์ุของสัตว์สะเทินน้ าสะเทิน

บก มีหลายประการ เช่น การรุกรานของชนิดพันธ์ุต่างถิ่น การใช้ประโยชน์ท่ีดิน การบุกรุกพื้นท่ีป่า และสภาวะการ

เปลี่ยนแปลงของโลก เช่น ปริมาณการแผ่รังสี UV และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ท้ังนี้ 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันเกิดจากภาวะโลกร้อนมแีนวโนม้รุนแรงมากขึ้นเร่ือย ๆ ดังเช่น ปรากฏการณ์

ลานีญา (La Niña) ท่ีเกิดขึ้นในภาคเหนือของประเทศไทยปี พ.ศ. 2558-2559 มีผลท าให้เกิดความแห้งแล้งขั้นรุนแรง

ต่อระบบนิเวศ ปรากฏการณ์นี้ได้ส่งผลโดยตรงต่อความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะสัตว์สะเทินน้ า สะเทินบก 

(Amphibian) ในธรรมชาติ ท่ีมีพฤติกรรมการวางไข่ และลูกอ๊อดจะเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยในแอ่งน้ าธรรมชาติ  

แต่แหล่งวางไข่ดังกล่าวมีน้ าส าหรับการอนุบาลตัวของลูกอ๊อดในปริมาณจ ากัด หรือแห้งอย่างรวดเร็ว จากสาเหตุ

ดังกล่าวหากสัตวส์ะเทินน้ าสะเทินบกไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ อาจส่งผลให้ประชากรของอึ่งเพ้า

ในธรรมชาติลดลงหรืออาจถึงขั้นสูญพันธ์ุได้ 
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ดั้งน้ันการศึกษานีจ้ึงสนใจศึกษาอิทธิพลของการลดระดับน้ า และความหนาแนน่ในการอนุบาลลูกอ๊อดอึ่งเพ้า 

ท่ีส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอด ของลูกอ๊อดอึ่งเพ้า ซึ่งข้อมูลท่ีได้ในการทดลองนี้สามารถน าไปเป็น

แนวทางในการวางแผนอนุรักษป์ระชากรอ่ึงเพา้ในธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การเตรยีมสัตว์ทดลอง 

 ลูกอ๊อดอ่ึงเพ้าที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ได้จากการเพาะพันธ์ุโดยวิธีผสมเทียม ณ พื้นท่ีปฏิบัติการสาขาวิชาการ

ประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยน าลูกอ๊อดอึ่งเพ้าท่ีเพาะได้มาอนุบาลในบ่อ

ซีเมนตข์นาด 2x3 เมตร เตมิน้ าสูงประมาณ 0.20 เมตร ฝึกให้ลูกออ๊ดกินอาหารส าเร็จรูปชนดิเม็ดบดละเอียดส าหรับสัตว์

น้ าวัยออ่นโปรตนีไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 40 จากนัน้สุ่มลูกออ๊ดอึ่งเพา้มาทดลองตามแผนท่ีวางไว้ 

สภาวะทดลอง 

ใชบ่้อซีเมนต์ทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 1 เมตร เตมิน้ าลึก 0.2 เมตร น าลูกออ๊ดปล่อยลงบ่อละ 100 ตัว ให้

อากาศผ่านหัวทรายบ่อละ 1 ชุด ให้อาหารส าเร็จรูปชนิดเม็ดบดละเอยีดส าหรับสัตวน์้ าวัยออ่นโปรตนีไมน่้อยกว่าร้อยละ 40 

ในปริมาณมากเกินพอ (Satiation) วันละ 3 คร้ัง เวลา 9.00, 12.00 และ 16.00 น. ดูดตะกอนและเตมิน้ าใหม่ทุก ๆ 3 วัน 

การวางแผนการทดลอง 

การศึกษานีแ้บ่งออกเป็น 2 การทดลอง ดังนี ้

การทดลองที่ 1 ผลของการลดระดับน้ าท่ีสง่ผลตอ่การเจรญิเตบิโต และอัตรารอดของลูกอ๊อดอึ่งเพา้ 

ท าการทดสอบความแตกตา่งระหว่างค่าเฉลี่ยสองค่าท่ีได้จากกลุ่มตัวอยา่งท่ีเป็นอิสระจากกัน (Independent 

sample) ทดสอบโดย t-test แต่ละชุดการทดลองประกอบด้วย 3 ซ้ า ศึกษาในลูกอ๊อดอึ่งเพ้าอายุ 3 วัน (หลังจากฟัก

ออกเป็นตัว) ดังนี้ 

ชุดการทดลองท่ี 1 ไมม่กีารลดระดับน้ าตลอดการทดลอง 

ชุดการทดลองท่ี 2 ลดระดับน้ า 0.04 เมตร ทุก 3 วัน 

การทดลองที่ 2 อิทธิพลของระดับความหนาแน่นท่ีต่างกันของลูกอ๊อดอึ่งเพ้าท่ีส่งผลต่ออัตราการ

เจรญิเตบิโตและอัตรารอดตาย 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design; CRD) มี 4 ชุดการทดลอง (Treatments) 

ชุดการทดลองละ 3 ซ้ า (Replications) ศกึษาในลูกอ๊อดอึ่งเพ้าอายุ 5 วัน (หลังจากฟักออกเป็นตัว) ใชร้ะดับความหนาแน่น

ท่ีอนุบาลแตกตา่งกันในแตล่ะชุดการทดลอง ดังนี้ 

ชุดการทดลองท่ี 1 อนุบาลลูกอ๊อดอึ่งเพา้ที่ความหนาแนน่ 6 ตัวต่อลิตร 

ชุดการทดลองท่ี 2 อนุบาลลูกอ๊อดอึ่งเพา้ที่ความหนาแนน่ 12 ตัวต่อลิตร 

ชุดการทดลองท่ี 3 อนุบาลลูกอ๊อดอึ่งเพา้ที่ความหนาแนน่ 18 ตัวต่อลิตร 

ชุดการทดลองท่ี 4 อนุบาลลูกอ๊อดอึ่งเพา้ที่ความหนาแนน่ 24 ตัวต่อลิตร 

 การเก็บข้อมูล 

 การทดลองท่ี 1 ท าการวัดความยาวเหยียด (Total length) ของลูกอ๊อดอึ่งเพ้าจากปลายปากถึงก้น ตอน

เร่ิมตน้ และสิน้สุดการทดลอง บันทึกระยะเวลาท่ีลูกอ๊อดมพีัฒนาการจนเหมอืนตัวเต็มวัยท่ีมี 4 ขา และขึน้ฝั่ง  

 การทดลองท่ี 2 ท าการสุ่มชั่งน้ าหนักตัวของลูกอ๊อดอึ่งเพ้า วัดความยาวเหยียด ตอนเร่ิมต้นและสิ้นสุด 

การทดลอง สิ้นสุดการทดลองเมื่อลูกอ๊อดอ่ึงเพ้ามีลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยท่ีมี 4 ขา และขึ้นฝั่ง โดยการวัดความยาว
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เหยียดของลูกอึ่งเพ้าวัดจากปลายปากถึงก้น และบันทึกจ านวนลูกอ๊อดอึ่งเพ้าท่ีตายทุกวัน รวมท้ังนับและบันทึกจ านวน

ลูกอึ่งเพา้ท่ีมลีักษณะเหมอืนพอ่แมพ่ันธ์ุตลอดการทดลอง 

 การวิเคราะห์ข้อมูล  

การทดลองท่ี 1 น าข้อมูลท่ีได้มาวเิคราะห์ผลการเจรญิเตบิโต และอัตราการรอดตาย โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

 ความยาวเพิ่มเฉลี่ยตอ่วัน (Daily length gain; DLG)  

   

 = 

 
  

 อัตราการรอดตาย (survival rate) 

=     x 100 

 

 

น าข้อมูลท่ีได้จากการทดลองท้ังหมดมาเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความยาวเหยียด และอัตรา

รอดของลูกอึ่งเพา้ ท้ัง 2 กลุ่ม โดยใชส้ถิต ิIndependent t-test ท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 

การทดลองท่ี 2 น าข้อมูลท่ีได้มาวเิคราะห์ผลการเจรญิเตบิโต และอัตราการรอดตาย โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

ความยาวเพิ่มเฉลี่ยตอ่วัน (Daily length gain; DLG)  

   

 

 

น้ าหนักเพิ่มเฉลี่ยตอ่วัน (daily weight gain, DWG)   

  

  

 

 อัตราการเจรญิเตบิโตจ าเพาะดา้นน้ าหนัก (Specific growth rat e; SGR) 
 

   
      

อัตราการรอดตาย (Survival rate) 

     

 = 

 

น าข้อมูลท่ีได้จากการทดลองท้ังหมดมาวิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยวิธี  one way analysis of variance 

(one-way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของชุดการ  ทดลองด้วยวิธี Du nc an’s new 

multiple range test ท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95  

 

 

 
 

 
 

 

 

x 100 

x 100 

=

  

=

  

=
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ผลและวิจารณ์การศึกษา 

 การทดลองที่ 1 ผลของการลดระดับน้ าที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต และอัตรารอดของลูกอ๊อดอึ่งเพ้า 

 การอนุบาลลูกอ๊อดอ่ึงเพ้าอายุ 3 วัน (หลังจากฟักออกเป็นตัว) ความยาวเร่ิมต้นเฉลี่ย 2.35±0.28 มิลลิเมตร  

ในบ่อคอนกรีตทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร สูง 0.80 เมตร เติมน้ าลึกประมาณ 0.20 เมตร ปล่อยลูกอ๊อด 

อึ่งเพ้าบ่อละ 100 ตัว อนุบาลลูกอ๊อดอ่ึงเพ้าในสภาวะท่ีแตกต่างกัน คือ ไม่มีการลดระดับน้ าตลอดการทดลอง และลด

ระดับน้ า 0.04 เมตร ทุก 3 วัน ท าการทดลองนาน 25 วัน พบวา่ เมื่อสิน้สุดการทดลองลูกอึ่งเพา้ท่ีอนุบาลโดยไม่ลดระดับ

น้ าตลอดการทดลองมีขนาดใหญ่กว่า (12.29±1.00 มิลลิเมตร) ลูกอึ่งเพ้าท่ีอนุบาลแบบลดระดับน้ า 0.04 เมตร ทุก 3 วัน 

(11.39±0.39 มิลลิเมตร) อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) (ตารางท่ี 1) สอดคล้องกับการศึกษาในลูกอ๊อดของ Pleurodema 

dliplolister และ Rhinella granulosa ท่ีพบว่าลูกอ๊อดท่ีอนุบาลในสภาวะระดับน้ าคงท่ีจะมีขนาดตัวโตกว่าลูกอ๊อดท่ีอนุบาล

แบบลดระดับน้ า อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) (Maciel and Juncá, 2009) ท้ังนี้การลดระดับน้ าในช่วงท่ีอนุบาลลูกอ๊อดของ

สัตวส์ะเทินน้ าสะเทินบกจะส่งผลให้มีขนาดตัวขนาดเล็กลง (Székely et al., 2010; Mogali et al., 2011) นอกจากนี้ยังพบว่า 

ลูกอ๊อดอึ่งเพ้าท่ีอนุบาลแบบลดระดับน้ า มพีัฒนาการเป็นลูกอึ่งเพ้า 4 ขา เร็วกว่าลูกออ๊ดอึ่งเพา้ท่ีอนุบาลโดยไม่ลดระดับ

น้ าตลอดการทดลอง โดยเฉพาะเมื่อลูกอึ่งเพา้มีอายุ 22 วันหลังจากฟักออกเป็นตัว พบวา่มจี านวนตัวท่ีพัฒนาการจนเป็น

ลูกอึ่งเพ้า 4 ขา มากกว่าลูกอ๊อดอึ่งเพ้าท่ีอนุบาลโดยไม่ลดระดับน้ า อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) (ภาพท่ี 1) สอดคล้องกับ

การศึกษาของ Maciel and Juncá (2009) ท่ีรายงานว่า ลูกอ๊อดของ Pleurodema dliplolister ท่ีอนุบาลโดยการลดระดับน้ า

ส่งผลให้มีพัฒนาการจนเป็น 4 ขา เร็วกว่าลูกอ๊อดท่ีอนุบาลแบบไม่ลดระดับน้ าอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) นอกจากนี้ยัง

พบในลูกอ๊อดของ Pelobates syriacus (Székely et al., 2010) และ Sphaerotheca breviceps (Mogali et al., 2011) ท่ีให้ผล

การทดลองเช่นเดียวกัน ท้ังนี้การลดลงของระดับน้ าถือเป็นการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก  

โดยจะช่วยกระตุ้นพัฒนาการของลูกอ๊อดสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกให้เร็วขึน้ แต่พัฒนาการท่ีเร็วขึน้นี้จะส่งผลให้มขีนาดตัว

เล็กกวา่กลุ่มสัตวส์ะเทินน้ าสะเทินบกท่ีอาศัยอยูใ่นแหล่งน้ าท่ีไมม่กีารลดระดับ (Semlitsch et al., 1990; Maciel and Juncá, 

2009; Mogali et al., 2011) ส าหรับอัตรารอดของลูกอึ่งเพา้เมื่อสิน้สุดการทดลองพบว่าไมม่คีวามแตกตา่งกันท้ัง 2 ชุดการ

ทดลอง (ตารางท่ี 1) ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษาใน Ambystoma talpoideum ท่ีรายงานวา่ระดับน้ าท่ีลดไมม่ผีลตอ่อัตรารอด

ของลูกออ๊ด (Semlitsch et al., 1990)  
 

ตารางที่ 1 อัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูดอ๊อดอึ่งเพ้าที่อนุบาลในสภาวะไม่ลดระดับน้ า และลดระดับน้ า

ในบ่อทดลอง 

ดัชน ี
                   ชุดการทดลอง 

ไม่ลดระดับน้ า ลดระดับน้ า 

ความยาวเร่ิมตน้การทดลอง (mm) 2.35±0.28 2.35±0.28 

ความยาวเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (mm) 12.29±1.00a 11.39±0.39 b 

ความยาวเพิ่มเฉลี่ยตอ่วัน (mm/day) 0.42±0.07 a 0.41±0.03 b 

อัตรารอด (%) 86.33±3.79 91.00±2.65 

หมายเหตุ:    ค่าเฉลี่ยในแนวนอน ที่มตีัวอักษรก ากับตา่งกัน มคีวามแตกตา่งกันทางสถิติ (p<0.05) 
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ภาพที่ 1 ชว่งเวลาและจ านวนของลูกอ๊อดอึ่งเพา้ที่พัฒนาจนม ี4 ขา ท่ีอนุบาลในสภาวะไมล่ดระดับน้ า และลดระดับน้ า

ในบ่อทดลอง  
 

 การทดลองที่ 2 อิทธิพลของระดับความหนาแน่นที่ต่างกันของลูกอ๊อดอึ่งเพ้าที่ส่งผลต่ออัตราการ

เจรญิเตบิโตและอัตรารอดตาย 

การอนุบาลลูกอ๊อดอ่ึงเพ้าอายุ 5 วัน (หลังจากฟักออกเป็นตัว) ความยาวเร่ิมต้นเฉลี่ย 5.860.01 มิลลิเมตร  

ในบ่อซีเมนต์ทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร สูง 0.80 เมตร เติมน้ าลึกประมาณ 0.20 เมตร ปล่อยในอัตราความ

หนาแนน่ท่ีต่างกัน คือ 6, 12, 18 และ 24 ตัวตอ่ลิตร เป็นระยะเวลา 30 วัน พบวา่ เมื่อสิน้สุดการทดลองลูกอึ่งเพ้าท่ีอนุบาล

ในอัตราความหนาแน่นทุกระดับมีอัตราการเจริญเติบโตท้ังความยาวและน้ าหนักไม่แตกต่างกัน (p>0.05) (ตารางที่ 2) 

สอดคล้องกับการศกึษาก่อนหนา้นี้ในสัตว์ทดลองชนดิเดียวกันของ สิริฉัตร และคณะ (2555) ท่ีรายงานวา่ ความหนาแน่นใน

การอนุบาลลูกอึ่งเพ้าไมส่่งผลต่อการเจริญเติบโตท้ังด้านความยาว น้ าหนัก และอัตราแลกเนื้อของลูกอ๊อดอึ่งเพ้า (p>0.05) 

และยังพบการศึกษาในลูกอ๊อดปาดชนิด Chirixalus eiffingeri ท่ีรายงานว่าอัตราการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของลูกอ๊

อดไม่มีความสัมพันธ์กับความหนาแน่นท่ีลูกอ๊อดอาศัยอยู่รวมกัน (Kam et al., 1997) แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาคร้ังนี้ถือ

เป็นรายงานของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกส่วนน้อย ซึ่งแตกต่างกับรายงานส่วนใหญ่ในลูกอ๊อดของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก

ชนดิอื่น ๆ ท่ีมีรายงานก่อนหนา้นี้ท่ีระบุว่า ความหนาแน่นท่ีน้อยจะส่งผลดีต่อการเปลี่ยนรูปร่าง (Metamorphosis) และอัตรา

การเจริญเติบโตของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก แตอ่ัตราความหนาแน่นท่ีสูงจะส่งผลให้การเจริญเติบโตและพัฒนาการตา่ง ๆ 

ของลูกอ๊อดลดลง ดังมีรายงานใน Rana perezi (Martínez et al., 1996), Rana temporaria (Loman, 2004; Pakkasmaa and 

Laurila, 2004) และ Rana catesbeiana (Provenzano and Boone, 2009) สาเหตุท่ีอึ่งเพ้ามีผลการศึกษาต่างจากสัตว์สะเทิน

น้ าสะเทินบกชนิดอื่น เนื่องจากพฤติกรรมการกินอาหารของลูกอ๊อดอึ่งเพ้าแตกต่างออกไป คือโดยปกติลูกอ๊อดอึ่งเพ้าใน

ธรรมชาติจะพบรวมตัวกันอยู่บริเวณพื้นท้องน้ าท่ีไม่ลึกมาก และหากินตามพื้นท้องน้ า โดยจะว่ายน้ ารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ 

คล้ายลูกบอลท่ีเคลื่อนท่ีไปใต้น้ า ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้ตะกอนของอินทรีย์สารบริเวณพื้นน้ าฟุ้งกระจาย จึงท าให้

ลูกอึ่งเพ้ามีอาหารกินเป็นปริมาณมากขึ้น ท้ังนี้พฤติกรรมดังกล่าวสามารถพบได้ในสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกในกลุ่มอึ่งอ่าง 

(Microhylids) เชน่เดียวกัน (สิริฉัตร และคณะ, 2555; Altig and Rowley, 2014)  

อัตรารอดของลูกอ๊อดอึ่งเพ้าท่ีอนุบาลในอัตราความหนาแน่นท่ีแตกต่างกันมีความแตกต่างกันทางสถิติ 

(p<0.05) โดยลูกอ๊อดอึ่งเพ้าท่ีอนุบาลท่ีความหนาแน่น 24 ตัวต่อลิตร (ร้อยละ 87.351.45) มีอัตรารอดสูงท่ีสุดแตกต่าง

กับชุดการทดลองท่ีอนุบาลที่ความหนาแน่น 6 และ 12 ตัวต่อลิตร อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างกับชุดการ

ทดลองท่ีอนุบาลท่ีความหนาแน่น 18 ตัวต่อลิตร (ร้อยละ 85.142.10) (p>0.05) และชุดการทดลองท่ีอนุบาลท่ีความ

หนาแน่น 12 ตัวต่อลิตร (ร้อยละ 80.093.21) มีอัตรารอดของลูกอึ่งเพ้าสูงกว่าชุดการทดลองท่ีอนุบาลท่ีความหนาแนน่ 
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6 ตัวต่อลิตร (ร้อยละ 72.201.36) อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) (ตารางที่ 2) สอดคล้องกับการศึกษาของ สิริฉัตร และ

คณะ (2555) ก่อนหนา้นี้ ท่ีรายงานวา่ ลูกอึ่งท่ีอนุบาลท่ีความหนาแน่นสูง (2,000 ตัวตอ่ตารางเมตร) มอีัตราการรอดตาย

สูงกวา่ลูกอึ่งท่ีอนุบาลท่ีความหนาแนน่ต่ ากวา่ (500, 1,000 และ 1,500 ตัวตอ่ตารางเมตร) อยา่งมนีัยส าคัญ (p<0.05) ซึ่ง

ถือว่าแตกต่างกับสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกชนิดอื่นก่อนหน้านี้ท่ีรายงานว่าความหนาแน่นท่ีสูงจะส่งผลให้ลูกอ๊อดของสัตว์

สะเทินน้ าสะเทินบกมีอัตรารอดท่ีต่ า ดังมีรายงานใน Rana perezi (Martínez et al., 1996), Rana temporaria (Loman, 

2004) และ Rana catesbeiana (Munguia-Fragozo et al., 2015) สาเหตุท่ีลูกออ๊ดอึ่งเพา้มีอัตรารอดสูงเนื่องจากลูกอ๊อดอึ่ง

เพ้าไม่มีพฤติกรรมการกินกัน ซึ่งจากการสังเกตในบ่อทดลองจะพบว่า ลูกอ๊อดอึ่งเพ้าท่ีตายจะไม่มีร่องรอยการถูกกัดกิน

เลย ต่างจากพฤตกิรรมของลูกอ๊อดสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกชนิดอื่น ๆ ท่ีพบพฤตกิรรมของผู้ลา่ (Predator) และพฤตกิรรม

การกินกันเอง (Carnbalism) ดังมีรายงานใน Rana catesbeiana (Provenzano and Boone, 2009; Munguia-Fragozo et al., 

2015) และ Fejervarya limnocharis (Mahesh, 2015) นอกจากนี้การศกึษาคร้ังนี้ยังให้อาหารเกินพอ และมกีารเปลี่ยนน้ าใน

บ่อทดลองอยา่งสม่ าเสมอ จึงส่งผลให้ลูกออ๊ดอึ่งเพา้มอีัตรารอดท่ีสูง 
 

ตารางที่ 2 อัตราการเจรญิเตบิโตและอัตรารอดของลูกอ๊อดอึ่งเพา้ที่เลีย้งท่ีความหนาแน่นท่ีต่างกัน ระยะเวลา 30 วัน 

การเจริญเติบโต 
ความหนาแน่น (ตัว/ลิตร) 

6 12 18 24 

ความยาวเร่ิมตน้ (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 

ความยาวเพิ่มเฉลี่ยตอ่วัน 

(mm/day) 

0.1590.013 0.1590.010 0.1610.011 0.1610.009 

น้ าหนักเร่ิมตน้ (mg) 0.01040.0003 0.01040.0004 0.01040.0003 0.01040.0003 

น้ าหนักสุดท้าย (mg) 0.21040.0043 0.21620.0033 0.21300.0040 0.21920.0038 

น้ าหนักเพิ่มเฉลี่ยตอ่วัน (mg/day) 0.00710.0002 0.00740.0001 0.00720.0002 0.00750.0002 

อัตราการเจ ริญเติบโตจ า เพาะ 

(%/day) 

10.740.09 10.840.10 10.780.11 10.890.08 

อัตรารอด (%) 72.201.36c 80.093.21b 85.142.10a 87.351.45a 

หมายเหตุ:  ค่าเฉลี่ยในแนวนอน ที่มตีัวอักษรก ากับตา่งกัน มคีวามแตกตา่งกันทางสถิติ (p<0.05) 
 

สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาอิทธิพลของการลดระดับน้ า และความหนาแน่นในการอนุบาลลูกอ๊อดอึ่งเพ้า ท่ีส่งผลต่ออัตราการ

เจรญิเตบิโต และอัตรารอดของลูกอ๊อดอึ่งเพา้ พบวา่ การลดระดับน้ าสง่ผลให้ลูกออ๊ดอ่ึงเพา้พัฒนาจนม ี4 ขา เร็วกว่า

ลูกอ๊อดท่ีอนุบาลแบบไม่ลดระดับน้ า แต่ขนาดตัวของลูกอึ่งเพ้าท่ีอนุบาลท่ีมี 4 ขาในชุดการทดลองท่ีลดระดับน้ ามี

ขนาดตัวเล็กกว่าลูกอ๊อดในชุดการทดลองท่ีไม่ลดระดับน้ าอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) ส าหรับการอนุบาลลูกอ๊อดอึ่ง

เพ้าท่ีระดับความหนาแน่นท่ีแตกต่างกัน (6, 12, 18 และ 24 ตัวต่อลิตร) พบว่า ความหนาแน่นท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผล

ต่ออัตราการเจริญเติบโตของลูกอึ่งเพ้า แต่ส่งผลต่ออัตรารอดของลูกอึ่งเพ้า ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาคร้ังนี้สามารถ

น าไปใช้วางแผนการเพาะขยายพันธ์ุอึ่งเพ้าเพื่อการอนุรักษ์ประชากรอึ่งเพ้าในธรรมชาติได้ต่อไปในอนาคต โดยในช่วง

เวลาการอนุบาลลูกออ๊ดอึ่งเพ้าควรอนุบาลท่ีความหนาแนน่ 24 ตัวต่อลิตร และควรมีการลดระดับน้ าในชว่งท่ีอนุบาล
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ลูกอ๊อดอึ่งเพ้าด้วยเพื่อช่วยเร่งให้ลูกอึ่งเพ้ามีพัฒนาการจนเป็นลูกอึ่งเพ้าท่ีมี 4 ขา เร็วขึ้น จากนั้นจึงน าลูกอึ่งเพ้าท่ีได้

ปล่อยคนืสูธ่รรมชาติต่อไป 
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บทบาทของการใช้ประโยชน์ท่ีดินและปริมาณน้ าท่าต่อสถานการณ์ของแข็งแขวนลอยรวมใน

พื้นท่ีลุ่มน้ าห้วยแม่ประจันต์ 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 

 ในการศึกษาคร้ังนี้มีเป้าหมายในการวิเคราะห์บทบาทการใช้ประโยชน์ท่ีดินและปริมาณน้ าท่าต่อการเกิดของแข็ง

แขวนลอยรวมในพื้นท่ีลุ่มน้ าห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี ด าเนินการออกส ารวจในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึง

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ท้ังหมด 4 คร้ัง ตามปริมาณน้ าท่าท่ีแตกต่างกันตามเวลา ผลการศึกษาพบว่า การใช้ประโยชน์

ท่ีดินพบว่าในบริเวณกิโลเมตรท่ี 40-56 ของแม่น้ ามีพื้นท่ีป่าไม้ลดลง ในส่วนการศึกษาปริมาณน้ าท่า พบว่ามีระดับสูง

ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 (48.66-85.45 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ส าหรับปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมพบว่ามีการ

เปลี่ยนแปลงตามเวลา โดยช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 มีปริมาณของแข็งแขวนลอยสูงสุดเท่ากับ 99.60 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ซึ่งปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในระดับสูงส่งผลต่อคุณภาพน้ า โดยเฉพาะปริมาณออกซิเจนละลายน้ า แตย่ังอยูใ่นเกณฑ์

ท่ีดี นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณน้ าท่า (Inf; m3/s) มีบทบาทต่อการเกิดของแข็งแขวนลอยรวม (TSS; mg/L) ตามสมการ TSS 

= 8.2972In(Inf) + 21.61 (r=0.74) ในขณะท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินไม่มีบทบาทต่อการเกิดของแข็งแขวนลอยรวม อย่างไรก็

ตามในพื้นท่ีมีป่าไม้ปกคลุมน้อยมีแนวโน้มในการเกิดของแข็งแขวนลอยมากกว่าพื้นท่ีท่ีมีป่าไม้ปกคลุมอย่างหนาแน่น 

การศกึษาในคร้ังนี้ช้ีให้เห็นวา่ปริมาณน้ าท่ามีบทบาทตอ่การเกิดของแข็งแขวนลอยรวมในพื้นท่ีลุ่มน้ าห้วยแม่ประจันต ์ดังนัน้

การให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ โดยการให้ความส าคัญกับการไหลของน้ า จะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมระดับ

ของแข็งแขวนลอยรวมในระดับท่ีเหมาะสมและส่งผลดีต่อการอนุรักษ์สมดุลของระบบนิเวศในแหล่งน้ าต่อไปได้   

ค าส าคัญ:   ของแข็งแขวนลอยรวม, ปริมาณน้ าท่า การใชป้ระโยชนท่ี์ดนิ, ลุ่มน้ าห้วยแมป่ระจันต์  
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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  

บทน า 

พื้นท่ีชายฝั่งทะเล นับเป็นพื้นท่ีท่ีมีความแตกตา่งจากระบบนิเวศอื่น ๆ ท้ังในเชงิลักษณะของโครงสร้าง และปัจจัย

สิ่งแวดล้อมทางน้ าตามอิทธิพลของลมมรสุมท่ีได้รับ ซึ่งลมมรสุมในประเทศไทยประกอบด้วยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ [1] ลักษณะเฉพาะของพื้นท่ี (พื้นท่ีรับลม หรือ เวิ้งอ่าว) มีส่วนท าให้เกิดความอุดม

สมบูรณ์ของแหล่งอาหารสัตว์น้ าได้แตกต่างกัน พื้นท่ีชายฝั่งทะเลจังหวัดหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นท่ีชายฝั่งหนึ่งท่ีมี

ความส าคัญตอ่การเกิดของทรัพยากรประมงในอ่าวไทย ด้วยการเป็นเส้นทางในการเคลื่อนท่ีของปลาเศรษฐกิจชนิดตา่ง ๆ 

[2] ซึ่งเป็นทรัพยากรสัตว์น้ าเศรษฐกิจท่ีสร้างรายได้ให้แก่ชาวประมงอย่างมหาศาล [3] ท้ังนี้ ลักษณะการเคลื่อนท่ีเข้ามา

ของฝูงปลาเศรษฐกิจในพื้นท่ีชายฝั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นั้นสืบเนื่องมาจากการมีแหล่งอาหารท่ีอุดมสมบูรณ์ หรือ

สภาวะแวดล้อมทางน้ าท่ีมีความพอเหมาะตอ่การเคลื่อนตัวของฝูงปลาเศรษฐกิจชนดิตา่ง ๆ อาทิ ปลาทู  

ผลผลิตขั้นต้น มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า เนื่องจากการเป็นแหล่งอาหารท่ีส าคัญของผู้บริโภค

ขั้นต้น (primary consumer) กลุ่มสัตว์น้ าวัยอ่อน รวมถึงกลุ่มสัตว์น้ าท่ีกินแพลงก์ตอนพืชเป็นหลัก [4,5] ส าหรับผลผลิต

ขั้นต้นในพื้นท่ีชายฝั่ง จังหวัดประจวบนั้น มีความแตกต่างพื้นท่ีแหล่งน้ าอื่น ๆ (อาทิ แม่น้ า ปากแม่น้ า เป็นต้น) เนื่องจาก

การได้รับอิทธิพลจากคลื่นลม ในแต่ละช่วงของลมมรสุมท่ีเข้ามาเป็นปัจจัยหลัก ซึ่งส่งผลปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้ าใหเ้กิด

การเปลี่ยนแปลง ท้ังนี้ ปัจจัยท่ีมีบทบาทต่อการเติบโตของผู้ผลิตขั้นต้น (แพลงก์ตอนพืช) โดยเฉพาะด้านการเคลื่อนตัว

ของน้ า แสง อุณหภูมิ แร่ธาตุอาหาร และ ความขุ่น จึงนับเป็นปัจจัยตน้ท่ีส าคัญ โดยการศกึษาท่ีผ่านมาพบวา่ การเคลื่อน

ตัวของน้ ามีบทบาทต่อการเคลื่อนท่ีของผู้ผลิตขั้นต้น [6,7] อุณหภูมิ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับแสงท่ีส่องลงในน้ า [8] 

นอกจากนี้ แร่ธาตุอาหาร โดยเฉพาะในกลุ่มของออร์ฟอสเฟต ซึ่งเป็นสารประกอบท่ีมีความส าคัญต่อการเติบโตของ

แพลงก์ตอนพืช เนื่องจากสามารถน าไปใช้ได้โดยตรง [9,10,11] ปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้แต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่างของ

ผลผลิตขั้นตน้ ท้ังการรวมกลุ่ม หรือการกระจายตัว ท่ีสามารถเกิดขึน้ในแตล่ะฤดูกาล  
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การศึกษาในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทของปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้ าท่ีมีผล

ต่อการเปลี่ยนตามเวลาของผลิตขั้นต้นในพื้นท่ีชายฝั่ง เพื่อการประเมินแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกี่ยวกับ

ทรัพยากรสัตว์น้ าต่อไปได้ นอกจากนี้ จะท าให้เข้าใจถึงความต่างของสถานการณ์คุณภาพน้ าในแต่ละพื้นท่ีตาม

ชว่งเวลา ท้ังนี ้ผลจากการศึกษาดังกล่าวท าให้สามารถเข้าใจถึงช่วงเวลาท่ีพืน้ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในระดับของผลผลิต

ขั้นตน้ รวมถึงศักยภาพในการเป็นแหล่งอาหารท่ีเหมาะสมตอ่ทรัพยากรสัตวน์้ าตามระยะเวลาตา่ง ๆ ได้ตอ่ไป  
 

วิธีการศึกษา 

 ท าการตรวจวัดคุณภาพน้ า คุณภาพน้ าเฉพาะทาง ผลผลิตขั้นต้น และความเร็วน้ า ในพื้นท่ีชายฝั่ง จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ โดยพื้นท่ีศึกษาแบ่งตามลักษณะเฉพาะของพื้นท่ี ได้แก่ ต าบลทับสะแก เป็นตัวแทนในพื้นท่ีอ่าวเปิด 

(ภาพท่ี 1 a) และต าบลบางสะพาน เป็นตัวแทนในพื้นท่ีอ่าวกึ่งเปิด (ภาพท่ี 1 b) ซึ่งก าหนดเวลาในการศึกษาเป็น 4 

ฤดูกาล ได้แก่ เร่ิมฤดูมรสุม (เดือนกันยายน พ.ศ. 2559) ปลายฤดูมรสุม (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559) หลังฤดู

มรสุม (เดอืนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) และฤดูร้อน (เดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2560)  

การศึกษาคุณภาพน้ าท่ัวไป (อุณหภูมิ ความเค็ม และ ออกซิเจนละลายน้ า) ด าเนินการด้วยเคร่ือง Multi-

parameter (รุ่น YSI 600QS) ส าหรับการศึกษาทิศทางและความเร็วของกระแสน้ า ด าเนินการตรวจวัดด้วยเคร่ืองวัด

กระแสน้ า (current meter; Alec รุ่น Compact-EM) ในภาคสนาม 

 

     
 

ภาพที่ 1 พื้นท่ีศึกษาติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ าและบทบาทของปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงตามเวลา

ของผลผลิตขั้นตน้ในพื้นท่ีชายฝั่ง ต าบลทับสะแก (บน) และต าบลบางสะพาน (ลา่ง) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

การศึกษาคุณภาพน้ าเฉพาะทาง (ออร์โธฟอสเฟต) โดยกรองน้ าตัวอย่างผ่าน Filter set และกระดาษกรอง 

ใยแกว้ชนดิ GF/F เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 25 มิลลเิมตร โดยใชห้ลอดพลาสติกขนาด 10 มลิลลิิตร และเก็บท่ีอุณหภูมิ

ไมเ่กิน 4 °C จากนั้นน ากลับมาวิเคราะห์ทางเคมใีนหอ้งปฏบัิตกิาร การวเิคราะห์หาปริมาณออร์โธฟอสเฟต ด าเนนิการ

โดยใชเ้ครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารอัตโนมัติ (nutrient auto-analyzer ของ Skalar) ในหอ้งปฏบัิตกิารสิ่งแวดลอ้ม

ทางทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บางสะพาน 

ทับสะแก 

อ่าวไทย 
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การศึกษาผลผลิตขั้นต้น (คลอโรฟิลล์ เอ) ด าเนินการโดยน าตัวอย่างน้ า กรองผ่านกระดาษกรอง  GF/F 

(Whatman) และสกัดด้วยอะซีโตน 90% ปริมาตร 5 มิลลิลิตร เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิต่ ากว่า 4 °C 

จากนัน้น าไปวเิคราะห์หาปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ด้วยวธีิ Spectrophotometric method [12]  
 

ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา 

 1. สถานการณ์คณุภาพน้ า 

 การศึกษาติดตามสถานภาพคณุภาพน้ า ประกอบด้วย อุณหภูมขิองน้ า ความเค็ม ออกซิเจนละลายน้ า และ

ออร์โธฟอสเฟต ของพื้นท่ีชายฝั่งต าบลทับสะแก และต าบลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

ตารางที่ 1 ค่าพสิัยและคา่เฉลี่ย (median±SD) ของปัจจัยสิ่งแวดลอ้มทางน้ าท่ีตรวจวัดได้ในช่วงเร่ิมฤดูมรสุม ปลายฤดู

มรสุม หลังฤดูมรสุม และฤดูรอ้น บริเวณชายฝั่งต าบลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ปัจจัยสิ่งแวดลอ้มทางน้ า 

พื้นท่ีชายฝั่งต าบลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขนัธ ์

เริ่มฤดูมรสุม 

(กันยายน 2559) 

ปลายฤดูมรสุม 

(พฤศจิกายน 2559) 

หลังฤดูมรสุม 

(กุมภาพันธ์ 2560) 

ฤดูร้อน 

(มถิุนายน 2560) 

Temperature (°C) 
29.0-30.0 

(29.4±0.3) 

29.9-30.2 

(30.0±0.1) 

28.2-29.0 

(28.7±0.3) 

30.0-30.3 

(30.1±0.1) 

Salinity (psu) 
33.9-33.9 

(33.9±0.0) 

30.3-31.0 

(30.7±0.3) 

32.5-32.7 

(32.6±0.1) 

32.7-32.9 

(32.8±0.1) 

Dissolved oxygen (mg/L) 
6.2-7.2 

(6.7±0.4) 

5.6-6.1 

(5.7±0.2) 

5.4-6.4 

(5.7±0.4) 

5.4-7.2 

(5.6±0.6) 

Orthophosphate (µM) 
0.18-0.52 

(0.26±0.09) 

0.15-0.28 

(0.20±0.04) 

0.07-0.12 

(0.11±0.02) 

0.09-0.15 

(0.14±0.02) 

 

ตารางที่ 2 ค่าพสิัยและค่าเฉลี่ย (median±SD) ของปัจจัยสิ่งแวดลอ้มทางน้ าท่ีตรวจวัดได้ในช่วงเร่ิมฤดูมรสุม ปลายฤดู

มรสุม หลังฤดูมรสุม และฤดูรอ้น บริเวณชายฝั่งต าบลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ปัจจัยสิ่งแวดลอ้มทางน้ า 

พื้นท่ีชายฝั่งต าบลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

เริ่มฤดูมรสุม 

(กันยายน 2559) 

ปลายฤดูมรสุม 

(พฤศจิกายน 2559) 

หลังฤดูมรสุม 

(กุมภาพันธ์ 2560) 

ฤดูร้อน 

(มถิุนายน 2560) 

Temperature (°C) 
29.2-29.6 

(29.4±0.1) 

29.6-30.7 

(29.9±0.4) 

29.9-32.1 

(30.7±0.6) 

30.1-32.0 

(30.3±0.7) 

Salinity (psu) 
33.9-34.0 

(33.9±0.0) 

30.9-31.0 

(31.0±0.1) 

31.9-32.2 

(32.1±0.1) 

32.4-32.9 

(32.7±0.1) 

Dissolved Oxygen (mg/L) 
6.0-7.0 

(6.8±0.4) 

5.2-5.9 

(5.7±0.2) 

5.0-6.5 

(5.6±0.5) 

3.9-6.7 

(5.0±0.9) 

Orthophosphate (µM) 
0.21-0.37 

(0.26±0.05) 

0.13-0.18 

(0.16±0.02) 

0.07-0.14 

(0.12±0.02) 

0.06-0.21 

(0.13±0.05) 
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 อุณหภูมขิองน้ า 
ผลการศึกษาติดตามค่าอุณหภูมขิองน้ าในพื้นท่ีชายฝั่งต าบลทับสะแก พบว่า อุณหภูมิของน้ าตลอดระยะเวลาท่ี

ศกึษามคี่าอยูใ่นช่วง 28.2-30.3 °C โดยในชว่งหลังฤดูมรสุม (เดอืนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560; 28.2 °C) มคี่าอุณหภูมิของน้ า

ต่ าสุด ส่วนในช่วงฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560; 30.3 °C) มีค่าสูงสุด ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของ 

ค่าอุณหภูมิของน้ า พบว่าค่าอุณหภูมิของน้ าระหว่างช่วงเร่ิมฤดูมรสุม (เดือนกันยายน พ.ศ. 2559) และปลายฤดูมรสุม 

(เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559) นั้น มีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งอุณหภูมิของน้ ามีค่าอยู่ในช่วง 29.0-30.0°C และ29.9-30.2°C 

ตามล าดับ ซึ่งแตกตา่งจากในช่วงปลายฤดูมรสุม (เดอืนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) ท่ีเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน โดยจะพบค่าอุณหภูมิ

ของน้ าท่ีมีแนวโนม้เพิ่มสูงขึน้ โดยค่าอุณหภูมิของน้ ามคี่าอยูใ่นชว่ง 28.2-29.0°C และ 30.0-30.3°C ตามล าดับ 

ค่าอุณหภูมิของน้ าในพื้นท่ีชายฝั่งบางสะพาน ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 29.2-32.0 °C  

ซึ่งในช่วงเดือนเร่ิมมรสุม (เดือนกันยายน พ.ศ. 2559; 29.2°C) มีโอกาสพบค่าอุณหภูมิของน้ าท่ีต่ ากว่าช่วงหลังฤดูมรสุม 

(เดอืนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560; 32.0°C) สามารถพบค่าอุณหภูมิน้ าสูงสุด ท้ังนี้ แนวโนม้การเปลี่ยนแปลงของค่าอุณหภูมิของ

น้ าระหว่างช่วงเร่ิมฤดูมรสุม (เดือนกันยายน พ.ศ. 2559; 29.2-29.6°C) ถึงช่วงปลายฤดูมรสุม (เดือนพฤศจิกายน  

พ.ศ. 2559; 29.6-30.7°C) มีค่าท่ีค่อนข้างใกล้เคียงกัน และในช่วงหลังฤดูมรสุม (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560; 29.9-

32.1°C) ถึงชว่งฤดูร้อน (เดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2560; 30.1-32.0°C) พบค่าอุณหภูมิของน้ ามแีนวโนม้ท่ีเพิ่มสูงขึน้ ประมาณ 2 °C 

 

ตารางที่ 3 ค่าอุณหภูมิอากาศ (°C) บริเวณพื้นท่ีชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในช่วง 7 วันก่อนการออกส ารวจ

ภาคสนาม ของแต่ละฤดูกาล (เร่ิมมรสุม ปลายฤดูมรสุม หลังฤดูมรสุม และฤดูรอ้น) 

ช่วงวันก่อนการส ารวจ 

อุณหภูมิอากาศ (°C) 

เริ่มฤดูมรสุม 

(กันยายน 2559) 

ปลายฤดูมรสุม 

(พฤศจิกายน 2559) 

หลังฤดูมรสุม 

(กุมภาพันธ์ 2560) 

ฤดูร้อน 

(มถิุนายน 2560) 

7 วัน 30.4 28.6 24.1 26.4 

6 วัน 29.8 28.9 24.0 27.0 

5 วัน 29.6 28.5 25.0 26.7 

4 วัน 30.0 28.4 26.7 27.5 

3 วัน 28.7 27.6 25.8 28.1 

2 วัน 28.9 27.6 25.3 27.5 

1 วัน 28.2 28.2 25.3 27.3 

ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิอากาศ  

ในช่วง 7 วัน ก่อนการส ารวจ (x̄± SD) 
29.6±0.8 28.4±0.5 25.3±0.9 27.3±0.6 

ที่มา: รายงานสภาพอากาศ กรมอุตุนิยมวทิยา, 2560 

การประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ าจากผลการศึกษาในด้านอุณหภูมิของน้ า พบว่า สถานการณ์คุณภาพน้ าใน

พื้นท่ีชายฝั่งทะเลต าบลทับสะแกและต าบลบางสะพานนั้น อยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า 

[13] ท้ังนี้ ค่าอุณหภูมิของน้ ามแีนวโนม้เพิ่มสูงขึ้นในชว่งฤดูร้อน ซึ่งสอดคล้องกับค่าอุณหภูมิของอากาศ [1] ท่ีมีคา่สูงสูงขึ้น

จากในช่วงหลังฤดูมรสุม (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) เข้าสู่ช่วงฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560) โดยเป็นปัจจัยท่ี

เหนี่ยวน าให้สิ่งมชีีวติในน้ าเกิดกระบวนการเมตาบอลิซึม  และยังมีผลดีตอ่การสังเคราะห์ด้วยแสงของแพลงก์ตอนพืช [8] 

อยา่งไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงค่าอุณหภูมิของน้ า ±2°C จะส่งผลตอ่ความเป็นอยูข่องสัตวน์้ า [7] 
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 ความเค็มของน้ า 

ผลการศึกษาติดตามค่าความเค็มของน้ า ในพื้นท่ีชายฝั่งทับสะแก ตลอดระยะเวลาท่ีท าการศึกษามีค่าอยู่

ในช่วง 30.3-33.9 psu โดยในช่วงปลายฤดูมรสุม (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559; 30.3 psu) มีค่าความเค็มของน้ า

ต่ าสุด ส่วนในช่วงเร่ิมฤดูมรสุม (เดือนกันยายน พ.ศ. 2559; 33.9 psu) อนึ่ง ค่าความเค็มของน้ าเมื่อเปรียบเทียบตาม

การเปลี่ยนแปลงตามเวลา พบว่า ในช่วงเร่ิมฤดูมรสุม (เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ; 33.9-33.9 psu) เข้าสู่ช่วงปลาย

ฤดูมรสุม (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559; 30.3-31.0 psu) นั้น มีค่าท่ีค่อนข้างใกล้เคียงกัน และในช่วงหลังฤดูมรสุม 

(เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560; 32.5-32.7 psu) เข้าสู่ช่วงฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560; 32.7-32.9 psu) มีค่า

ใกล้เคียงกัน (ดังตารางที่ 1) 

ส าหรับค่าความเค็มของน้ า ในพื้นท่ีบางสะพาน ตลอดระยะเวลาท่ีท าการศึกษา พบว่า ค่าความเค็มของน้ า  

มีค่าอยู่ในช่วง 30.9-34.0 psu โดยในช่วงปลายฤดูมรสุม (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559; 30.9 psu) มีค่าความเค็มของน้ า

ต่ าสุด ส่วนในช่วงเร่ิมฤดูมรสุม (เดือนกันยายน พ.ศ. 2559; 34.0 psu) มีค่าความเค็มของน้ าสูงสุด ท้ังนี้ เมื่อเปรียบเทียบ

ตามการเปลี่ยนแปลงตามเวลา พบว่า ค่าความเค็มของน้ าในช่วงเร่ิมฤดูมรสุม (เดือนกันยายน พ.ศ. 2559; 33.9-34.0 psu) 

เข้าสู่ช่วงปลายฤดูมรสุม (เดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560; 30.9-31.0 psu) ค่าความเค็มของน้ ามีแนวโน้มลดลงเพียงเล็กน้อย 

และค่าความเค็มของน้ าในช่วงหลังฤดูมรสุม (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560; 31.9-32.2 psu) เข้าสู่ข่วงฤดูร้อน (เดือน

มถิุนายน พ.ศ. 2560; 32.4-32.9 psu) มคี่าใกล้เคียงกัน (ดังตารางท่ี 2) 

การประเมนิสถานการณ์คุณภาพน้ าจากผลการศกึษาในด้านความเค็มของน้ า พบวา่ สถานการณ์คุณภาพน้ าใน

พื้นท่ีชายฝั่งต าบลทับสะแก และต าบลบางสะพาน อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานคุณภาพน้ าชายฝั่ง แสดงให้เห็น

ได้ว่าความเค็มของน้ าในพื้นท่ีชายฝั่งต าบลทับสะแก และต าบลบางสะพานนั้น ไม่ใช่ปัจจัยจ ากัดต่อการเติบโตของผู้ผลิต

ขั้นต้น ซึ่งจากการศึกษาท่ีผ่านมาค่าความเค็มของน้ ามีความเหมาะสมต่อการเติบโตของกลุ่มของผู้ผลิตขั้นต้น อาทิ 

Chaetoceros sp. และ Cylindrotheca sp. ท่ีสามารถเตบิโตได้ดีในความเค็มของน้ าท่ีคอ่นข้างสูง (33 psu; [14,15]) 

 ออกซิเจนละลายน้ า 

การศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของปริมาณออกซิเจนละลายน้ า ในพื้นท่ีชายฝั่งต าบลทับสะแก 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ตารางที่ 1) โดยคา่ออกซิเจนละลายน้ าตลอดระยะเวลาท่ีท าการศกึษา มคี่าอยู่ในช่วง 5.4-7.2 

mg/L ซึ่งชว่งหลังฤดูมรสุม (เดอืนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560; 5.4 mg/L) มีค่าออกซิเจนละลายน้ าต่ าสุด ส่วนในชว่งเร่ิมฤดู

มรสุม (เดอืนกันยายน พ.ศ. 2559) และช่วงฤดูร้อน (เดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2560) มีค่าออกซิเจนละลายน้ า ประมาณ 7 

mg/L ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของออกซิเจนละลายใน พบว่า แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของออกซิเจนละลาย

น้ าในช่วงเร่ิมฤดูมรสุม (เดอืนกันยายน พ.ศ. 2559; 6.2-7.2 mg/L) เขา้สู่ช่วง ปลายฤดูมรสุม (เดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. 

2559; 5.6-6.1) นั้น ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของออกซิเจนละลายน้ า ส าหรับในช่วงหลังฤดูมรสุม (เดือนกุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2560; 5.4-6.4 mg/L) เข้าสู่ช่วง ฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560; 5.4-7.2 mg/L) ไม่พบการเปลี่ยนแปลง

เชน่เดียวกัน 

พื้นท่ีชายฝั่งต าบลบางสะพาน (ตารางท่ี 2) ค่าออกซิเจนละลายน้ าตลอดระยะเวลาท่ีท าการศึกษามีค่าอยู่

ในช่วง 3.9-7.0 mg/L โดยช่วงเวลาท่ีพบค่าออกซิเจนละลายน้ าต่ าสุด คือ ช่วงฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560; 

3.9 mg/L) ส่วนในชว่งเร่ิมฤดูมรสุม (เดอืนกันยายน พ.ศ. 2559; 7.0 mg/L) มีค่าสูงท่ีสุด ท้ังน้ี การเปลี่ยนแปลงของค่า

ออกซิเจนละลายน้ าตามเวลา โดยไม่พบการเปลี่ยนแปลงของค่าออกซิเจนละลายน้ าในช่วงเร่ิมฤดูมรสุม เข้าสู่ช่วง
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ปลายฤดูมรสุม (เดือน แต่ในช่วงหลังฤดูมรสุม (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560; 5.0-6.5 mg/L) เข้าสู่ช่วงฤดูร้อน (เดือน

มถิุนายน พ.ศ. 2560; 3.9-6.7 mg/L) มีโอกาสความแปรปรวนของของคา่ออกซิเจนละลายน้ าในช่วงฤดูร้อน  

สถานการณ์คุณภาพน้ า โดยการประเมนิจากค่าออกซิเจนละลายน้ า พบวา่ อยูใ่นสถานการณ์ท่ีเหมาะสมต่อการ

ด ารงชีวิตของสัตว์น้ า (>4 mg/L; [13]) ท้ังนี้ ในช่วงฤดูร้อนมีค่าออกซิเจนละลายน้ ามีค่าท่ีลดลงเนื่องจากกระบวนการ

ภายในมวลน้ าท่ีมีการใช้ออกซิเจนละลายน้ า อาทิ กระบวนการย่อยสลาย กระบวนการหายใจ (สิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ) 

รวมถึงการมปีริมาณสารอนิทรีย์ท่ีคอ่นข้างมาก [7]  

 ธาตุอาหารในน้ า 

ผลการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณออร์โธฟอสเฟต ในพื้นท่ีชายฝั่งต าบลทับสะแก (ตารางที่ 1) 

โดยค่าออร์โธฟอสเฟตตลอดระยะเวลาท่ีท าการศกึษา มคี่าอยูใ่นชว่ง 0.07-0.52 µM ซึ่งชว่งท่ีพบปริมาณออร์โธฟอสเฟต

น้อยท่ีสุด คือ ช่วงหลังฤดูมรสุม (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560; 0.07 µM) ส่วนในช่วงเร่ิมฤดูมรสุม (เดือนกันยายน  

พ.ศ. 2559; 0.52 µM) เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของค่าออร์โธฟอสเฟตในแตล่ะฤดูกาล พบวา่ ในชว่งเร่ิมฤดูมรสุม 

(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) ดังตารางท่ี 1 

ส าหรับผลการศึกษาในพื้นท่ีชายฝั่งต าบลบางสะพาน (ตารางท่ี 2) มีค่าออร์โธฟอสเฟตในตลอดระยะเวลาท่ี

ท าการศึกษามีค่าอยู่ในช่วง 0.06-0.37 µM ซึ่งช่วงฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ; 0.06 µM) มีค่าออร์โธ

ฟอสเฟตท่ีค่อนข้างน้อย ซึ่งแตกต่างจากในช่วงเร่ิมฤดูมรสุม (เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ; 0.37 µM) ท่ีพบค่าออร์โธ

ฟอสเฟตท่ีเพิ่มสูงขึ้น ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของค่าออร์โธฟอสเฟตในช่วงเร่ิมฤดูมรสุม (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 (เดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2560; 0.06-0.21 µM) นัน้ มีคา่ เพิ่มขึ้นเพยีงเล็กน้อย ประมาณ 3 เท่า 

 ส าหรับการประเมินสถานการณ์จากการศึกษาในด้านของปริมาณธาตุอาหาร (ออร์โธฟอสเฟต) นั้น  

เป็นการศึกษาในเชิงสถานการณ์ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ี ซึ่งพบว่าในพื้นท่ีชายฝั่งต าบลทับสะแก และต าบลบาง

สะพาน มีสถานการณ์ความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับปานกลาง (Mesotrophic waters) ถึงระดับมาก (Eutrophic  

waters) [7] โดยในช่วงเร่ิมฤดูมรสุม มีโอกาสพบความอุดมสมบูรณ์ท่ีมากได้ ในภาพรวม ปริมาณของธาตุอาหารของ

ท้ังสองพื้นท่ีเพยีงพอต่อการเตบิโตของกลุ่มผู้ผลิตขัน้ต้น [11]  
 

 2. สถานการณ์ผลผลิตขัน้ต้น 

ผลการศกึษาตดิตามค่าคลอโรฟิลล์ เอ ตลอดระยะเวลาท่ีท าการศกึษา ในพื้นท่ีชายฝั่งต าบลทับสะแก อยูใ่นช่วง 

0.4-10.7 µg/L (ภาพท่ี 2) โดยในช่วงหลังฤดูมรสุม (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560; 0.4 µg/L) มีค่าต่ าสุด 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) และมีค่าคงท่ีเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายฤดูมรสุม 

(0.5-1.9 µg/L) ส่วนการเปลี่ยนแปลงในช่วงหลังฤดูมรสุม (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560; 0.4-2.7 µg/L) เข้าสู่ช่วงฤดูร้อน 

(เดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2560; 0.7-10.7 µg/L) นัน้ มแีนวโนม้เพิ่มสูงขึน้ 
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พื้นท่ีชายฝั่งบางสะพาน พบค่าคลอโรฟิลล์ เอ ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษามีค่าอยู่ในช่วง 0.5-7.5 µg/L (ภาพท่ี 3)

โดยช่วงท่ีพบค่าคลอโรฟิลล์ เอ น้อยท่ีสุด คือ ช่วงหลังฤดูมรสุม (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560; 0.5 µg/L) และในช่วง 

ฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560; 7.5 µg/L) มีค่าสูงท่ีสุด ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของคลอโรฟิลล์ เอ พบว่า 

ในช่วงเร่ิมฤดูมรสุม (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 (เดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2560; 1.1-7.5 µg/L) ซึ่งพบวา่ค่าคลอโรฟิลล์ เอ มแีนวโนม้เพิ่มสูงขึน้จากเดิมในฤดูร้อน 
 

      

      
 

ภาพที่ 2 ระดับความลึกของน้ า (แถบสี) และปริมาณผลผลิตขั้นตน้ (คลอโรฟิลล์ เอ; µg/L) ในชว่งเร่ิมฤดูมรสุม   ปลายฤดู

มรสุม หลังฤดูมรสุม และฤดูร้อน (ภาพ a-d) บริเวณพื้นท่ีชายฝั่งต าบลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 ส าหรับในด้านการกระจายของผลผลิตขั้นต้น โดยการพิจารณาที่ระดับความลึกของน้ าจากแนวในสู่แนวนอก 

โดยค่าความลึกของน้ าไมเ่กิน 5 เมตร ได้รับอทิธิพลจากแนวชายฝั่ง ผลการศกึษาในภาพรวม พบวา่ พื้นท่ีชายฝั่งต าบลทับ

สะแก (ภาพท่ี 2) การเปลี่ยนแปลงของค่าคลอโรฟิลล์ เอ ในช่วงเร่ิมฤดูมรสุม (เดือนกันยายน พ.ศ. 2559) ถึงช่วงหลังฤดู

มรสุม (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) ในภาพรวม มีค่าคลอโรฟิลล์ เอ อยู่ท่ีประมาณ 2 µg/L และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเมื่อ

เข้าสู่ช่วงฤดูร้อน (เดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2560) มีค่าประมาณ 10 µg/L เพิ่มขึน้ถึง 5 เท่า โดยเฉพาะในบริเวณแนวใกล้ฝั่ง 

ส่วนในพื้นท่ีชายฝั่งต าบลบางสะพาน การกระจายของผลผลิตขัน้ต้นน้ัน (ภาพท่ี 3) พบวา่ในช่วงเร่ิมฤดูมรสุม 

(เดือนกันยายน พ.ศ. 2559) และปลายฤดูมรสุม (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559) ในบริเวณใกล้แน วชายฝั่ง 

มีค่าคลอโรฟิลล์ เอ ท่ีค่อนข้างใกล้เคียงกัน ส าหรับในพื้นท่ีห่างแนวชายฝั่งมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ส่วนในช่วงหลัง  

ฤดูมรสุม (เดอืนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) และฤดูรอ้น (เดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2560) ในบริเวณใกล้แนวชายฝั่งมแีนวโน้ม

เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 3 เท่า แตกต่างจากบริเวณท่ีหา่งแนวชายฝั่งพบค่าท่ีใกล้เคียงกันท้ัง 2 ฤดูกาล 

(a) (b) 

(c) (d) 
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สถานการณ์ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีชายฝั่งต าบลทับสะแก และต าบลบางสะพาน อยู่ ในระดับ  

ต่ า-ปานกลาง  [16] ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ในช่วงฤดูร้อนนัน้ มแีนวโนม้เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการมปัีจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้ า

ท่ีเหมาะสมต่อการเติบโตของผู้ผลิตขั้นตน้ ท้ังด้านอุณหภูมิน้ า และอุณหภูมิอากาศ [1] และความเพียงพอของธาตุอาหาร 

โดยเฉพาะในบริเวณแนวชายฝั่งซึ่งเป็นบริเวณท่ีเพิ่มธาตุอาหาร ส่งผลให้คลอโรฟิลล์ เอ เพิ่มสูงขึ้นในบริเวณแนวชายฝั่ง

ของท้ัง 2 พื้นท่ี ส าหรับค่าออกซิเจนละลายน้ าซึ่งเป็นปัจจัยตามของผู้ผลิตขั้นต้น กลับไมม่คีวามสอดคล้องกัน โดยเฉพาะ

ในช่วงฤดูร้อน ที่พบค่าคลอโรฟิลล์ เอ เพิ่มสูงขึ้น แต่ค่าออกซิเจนละลายน้ ามีค่าท่ีต่ ากว่า ในช่วงท่ีมีคลอโรฟิลล์ เอ น้อย 

อาจเนื่องมาจากในมวลน้ ามีกระบวนการต่าง ๆ เกิดขึ้นท้ังการย่อยสลายสารอินทรีย์ หรือการมีผู้ใช้ออกซิเจนภายในมวล

น้ าท่ีมาก จึงส่งผลให้คา่ออกซิเจนละลายน้ าลดลง 

 

    

      
 

ภาพที่ 3  ระดับความลึกของน้ า (แถบสี) และปริมาณผลผลิตขั้นตน้ (คลอโรฟิลล์ เอ; µg/L) ในชว่งเร่ิมฤดูมรสุม ปลายฤดู

มรสุม หลังฤดูมรสุม และฤดูร้อน (ภาพa-d) บริเวณพื้นท่ีชายฝั่งต าบลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าพื้นท่ีท้ัง 2 มีระดับความอุดสมบูรณ์ท่ีต่ า-ปานกลาง แต่ยังสามารถให้ผลผลิตสัตว์น้ า

อย่างมากมาย แหล่งอาหารหลักจึงไมไ่ด้มาจากผลผลิตขั้นตน้เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น แต่อาจเป็นกลุ่มของตะกอนอนิทรีย์

ท่ีมีอยูใ่นมวลน้ า ซึ่งนา่จะเป็นแหล่งอาหารอกีแหล่งหนึ่งท่ีมีความส าคัญส าหรับผู้บริโภคขั้นตน้หรือสัตวน์้ าวัยอ่อน  

3. บทบาทสิ่งแวดล้อมทางน้ าต่อการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของผลผลิตขั้นต้น 

 การศึกษาบทบาทของปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้ าต่อการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของผลผลิตขั้นต้น ในพื้นท่ี

ชายฝั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งการศึกษาคร้ังนี้แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงมรุสม (ภาพท่ี 4) ประกอบด้วย ช่วงเร่ิม

มรสุม (เดือนกันยายน พ.ศ. 2559) และปลายมรสุม (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559) และช่วงหลังมรสุม (ภาพท่ี 5) 

(a) 

(c) 

(b) 

(d) 
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ประกอบด้วย ช่วงหลังมรสุม (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) และช่วงฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560) ตามล าดับ 

โดยการวเิคราะห์ปัจจัยทางด้านลักษณะของความเร็วน้ าและระดับของผลผลิตขั้นต้นท้ังในพื้นท่ีชายฝั่งต าบลทับสะแก 

และต าบลบางสะพาน      

                  
 

ภาพที่ 4 ลักษณะของความเร็วน้ า (cm/s) และระดับของผลผลิตขั้นต้น (µg/L) ในช่วงเร่ิมฤดูมรสุม (เดือนกันยายน 

พ.ศ. 2559) และช่วงปลายฤดูมรสุม (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559) บริเวณพื้นท่ีชายฝั่งต าบลบางสะพาน (ภาพ a) 

และต าบลทับสะแก (ภาพ b) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

                 
 

ภาพที่ 5  ลักษณะของความเร็วน้ า (cm/s) และระดับของผลผลิตขั้นต้น (µg/L) ในช่วงหลังฤดูมรสุม (เดือนกุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2560) และช่วงฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560) บริเวณพื้นท่ีชายฝั่งต าบลบางสะพาน (ภาพ a) และต าบล

ทับสะแก (ภาพ b) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ผลการวเิคราะห์ลักษณะความเร็วน้ าและระดับผลผลิตขั้นต้นในช่วงเร่ิมฤดูมรสุม (เดอืนกันยายน พ.ศ. 2559) 

และช่วงปลายฤดูมรสุม (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559) ของพื้นท่ีชายฝั่งต าบลทับสะแก (ภาพท่ี 4b) และบางสะพาน 

(ภาพท่ี 4a) โดยในพื้นท่ีชายฝั่งต าบลบางสะพาน ความเร็วน้ าเฉลี่ย จากเดิม 11 cm/s ในช่วงเดอืนกันยายน พ.ศ. 2559 

และเพิ่มขึ้นเป็น 21 cm/s ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 แต่ท าให้ค่าเฉลี่ยคลอโรฟิลล์ เอ มีแนวโน้มลดลงจากเดิม 

3.6 µg/L ลดลงมาเป็น 1.6 µg/L ในเดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559  

ในพื้นท่ีชายฝั่งต าบลทับสะแก จากภาพท่ี 4b นั้น มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับต าบลบางสะพาน 

โดยค่าเฉลี่ยความเร็วน้ าจากเดิม 29 cm/s เพิ่มขึ้นเป็น 38 cm/s ซึ่งท าให้ค่าเฉลี่ยคลอโรฟิลล์ เอ ลดลงจาก 2.6 µg/L 

ในเดอืนกันยายน พ.ศ. 2559 มาเป็น 1.1 µg/L ในเดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
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ผลการวเิคราะห์ในชว่งเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 พบว่าพื้นท่ีชายฝั่งต าบล

บางสะพาน (ภาพท่ี 5a) ค่าความเร็วของน้ าเพิ่มขึ้นโดยมีค่าเฉลี่ย 8 cm/s ในช่วงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และเพิ่มขึ้น

เป็น 20 cm/s ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่งท าให้ระดับของคลอโรฟิลล์ เอ เฉลี่ยลดลง (0.8 µg/L) จากเดือน

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มาเป็น 2.2 µg/L ในเดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2560  

พื้นท่ีชายฝั่งต าบลทับสะแก จากภาพท่ี 5b ค่าความเร็วของน้ าไม่แตกต่างกันโดยในเดือนกุมภาพันธ์  

พ.ศ. 2560 นั้น มีค่าความเร็วน้ าเฉลี่ย 13 cm/s เป็น 14 cm/s ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ส่วนค่าเฉลี่ย

คลอโรฟิลล ์เอ ของท้ัง 2 ช่วง มีค่าไม่แตกตา่งกัน (1.6 µg/L และ 2.1 µg/L ตามล าดับ) 

 ในภาพรวม จากการวเิคราะห์ลักษณะความเร็วน้ ากับระดับของผลผลิตขั้นต้นน้ัน แสดงให้เห็นได้วา่ความเร็ว

น้ าไม่ใช่ปัจจัยเดียวท่ีท าให้ผลผลิตขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้น แต่อาจมีปัจจัยอื่นท่ีเป็นตัวกระตุ้นท าให้เกิดผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้น  

จากการพิจารณาค่าอุณหภูมิของอากาศท่ีมีความสอดคล้องกับแสงท่ีส่องลงน้ า จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นค่าของ

อุณหภูมิอากาศท่ีเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อน (27.3±0.6°C) จากเดิม 25.3°C ในช่วงหลังฤดูมรสุม (เดือนกุมภาพันธ์  

พ.ศ. 2560) จึงอาจเป็นเหตุท่ีท าให้คา่คลอโรฟลิล ์เอ เพ่ิมสูงขึน้ได้ในชว่งฤดูร้อน  
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 สถานการณ์คุณภาพน้ า ในด้านอุณหภูมิของน้ า ความเค็มของน้ า และออกซิเจนละลายน้ า อยู่ในเกณฑ์ดี  

มคีวามเหมาะสมตอ่การด ารงชีวิตของสัตว์น้ าและการเตบิโตของแพลงกต์อนพืช อย่างไรก็ตาม ค่าอุณหภูมขิองน้ าและ

อุณหภูมอิากาศมแีนวโนม้ในทศิทางเดียวกัน โดยมีคา่สูงในช่วงฤดูร้อน (30.1°C และ 27.3°C ตามล าดับ) ส่วนค่าความ

เค็มของน้ านั้นไม่พบความแตกต่างในแต่ละฤดูกาล ส าหรับค่าออกซิเจนละลายน้ าอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่มีผลกระทบต่อ

ความเป็นอยูข่องสัตวน์้ า ซึ่งมีคา่มากกกว่า 4 mg/L   

 สถานการณ์ความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งประเมินจากระดับของธาตุอาหาร พบว่าอยู่ในระดับ ต่ า-ปานกลาง  

โดยพบค่าความอุดมสมบูรณ์ปานกลางในช่วงเร่ิมฤดูมรสุม (เดือนกันยายน พ.ศ. 2559) ส าหรับสถานการณ์ความ

อุดมสมบูรณ์ ซึ่งประเมินจากผลผลิตขั้นต้นพบว่าอยูใ่นระดับเช่นเดียวกัน ท้ังในพื้นท่ีชายฝั่งต าบลทับสะแก และต าบล

บางสะพาน อย่างไรก็ตาม ในบริเวณแนวชายฝั่งสามารถพบค่าท่ีสูงกว่าในบริเวณใกล้ฝั่ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน  

ท่ีแสดงถึงความต่างได้อย่างชัดเจนท้ังในพื้นท่ีชายฝั่งต าบลทับสะแกและต าบลบางสะพาน  

 ผลการศกึษาด้านบทบาทความเร็วน้ าตอ่การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของระดับผลผลิตขั้นต้น พบวา่ในพื้นท่ีชายฝั่ง

ต าบลทับสะแกและต าบลบางสะพาน ความเร็วน้ าเฉลี่ยท่ีเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูมรสุมประมาณ 1 และ 2 เท่า มีแนวโน้มท า

ให้ผลผลิตขั้นต้นลดต่ าลง อย่างไรก็ตาม เมื่อท้ังสองพื้นท่ีเข้าสู่ฤดูร้อน ผลิตขั้นต้นมีแนวโน้มท่ีเพิ่มมากขึ้น โดยได้รับ

อิทธิพลจากปัจจัยร่วมด้านอุณหภูมิของน้ า ผลการศึกษาในภาพรวมสะท้อนให้เห็นบทบาทของปัจจัยสิ่งแวดล้อมใน  

ด้านความเร็วน้ าและอุณหภูมิของน้ า ซึ่งนับเป็นปัจจัยทางกายภาพท่ีมผีลต่อการเกิดผลผลิตขั้นตน้ ดังนัน้ การเข้าใจความ

แตกตา่งของปัจจัยทางกายภาพ ตามพื้นท่ีและเวลา เป็นสิ่งท่ีมีความจ าเป็นส าหรับการประเมนิแนวโนม้หรือโอกาสการเข้า

มาของทรัพยากรสัตว์น้ า ซึ่งความรู้ความเข้าใจดังกล่าวนั้น สามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นดัชนีชี้วัดการเปลี่ยนแปลงใน

ทรัพยากรสัตวน์้ าท่ีเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลในลักษณะนี้ได้ต่อไป 
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และสิ่งแวดล้อมทางน้ า ภาควิชาชีววิทยาประมง และห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมทางทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์

ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการร่วมออกส ารวจภาคสนามและให้ความช่วยเหลือในการ

วเิคราะห์ตัวอยา่งเป็นอยา่งด ี
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สถานการณ์คุณภาพน้ าและบทบาทของปัจจัยสิ่ งแวดล้อมต่อการเปลี่ ยนแปลง 

ตามเวลาของผลผลติขั้นต้นในพื้นท่ีชายฝ่ัง จังหวัดประจวบครีีขันธ์ 

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 

การศึกษาติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ าและบทบาทของปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงตามเวลา

ของผลผลิตขั้นต้นในพื้นท่ีชายฝั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด าเนินการในช่วงเร่ิมฤดูมรสุม (เดือนกันยายน พ.ศ. 2559) 

ปลายฤดูมรสุม (พฤศจิกายน พ.ศ. 2559) หลังฤดูมรสุม (กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) และฤดูรอ้น (มถิุนายน พ.ศ. 2560) 

 ผลการศึกษาพบว่าสถานการณ์คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ดีเหมาะสมต่อความเป็นอยู่ของสัตว์น้ า โดยในพื้นท่ีชายฝั่ง

ต าบลทับสะแกและต าบลบางสะพาน มคี่าอุณหภูมขิองน้ าในชว่ง 28.2-30.3°C และ 29.2-32.1°C มคี่าความเค็มของ

น้ าในช่วง 30.3-33.9 psu และ 30.9-34.0 psu และค่าออกซิเจนละลายน้ าในช่วง 5.4-7.2 mg/L และ 3.9-7.0 mg/L 

ตามล าดับ ในพื้นท่ีมีระดับของออร์โธฟอสเฟตอยู่ในระดับต่ าถึงปานกลาง (0.07-0.52 µM และ 0.06-0.37 µM 

ตามล าดับ) ส่วนความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีจากการประเมินระดับของผลผลิตขั้นต้นนั้นพบว่าอยู่ในระดับต่ าถึงปาน

กลาง (0.4-10.7 µg/L และ 0.5-7.5 µM ตามล าดับ) ผลการศึกษาบทบาทความเร็วน้ าต่อการเปลี่ยนแปลงตามเวลา

ของระดับผลผลิตขั้นต้นพบว่าในพื้นท่ีชายฝั่งท้ังสองพื้นท่ี ความเร็วน้ าเฉลี่ยท่ีเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูมรสุมประมาณ   

2 เท่า มีแนวโน้มท าให้ผลผลิตขั้นต้นลดต่ าลงประมาณ 2 เท่า ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อท้ังสองพื้นท่ีเข้าสู่ฤดูร้อน 

ผลิตขั้นต้นมีแนวโน้มท่ีเพิ่มมากขึ้น โดยได้รับอิทธิพลจากปัจจัยร่วมด้านอุณหภูมิของน้ า ผลการศึกษาในภาพรวม

สะท้อนให้เห็นบทบาทของปัจจัยสิ่งแวดล้อมในด้านความเร็วน้ าและอุณหภูมิของน้ า ซึ่งนับเป็นปัจจัยทางกายภาพท่ีมี

ผลต่อการเกิดผลผลิตขั้นต้น และสามารถประยุกต์ใช้เป็นดัชนีชี้วัดการเปลี่ยนแปลงในทรัพยากรประมงท่ีเกี่ยวข้องใน

ห่วงโซ่อาหารของระบบนเิวศชายฝั่งทะเลในลักษณะนีไ้ด้ต่อไป  

 

ค าส าคัญ: ผลผลิตขั้นต้น, การเปลี่ยนแปลงตามเวลา, ความเร็วน้ า, อุณหภูมิของน้ า,  ชายฝั่งทะเลจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 
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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 

บทน า 

 ปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมเป็นปัจจัยคุณภาพน้ าท่ีส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ า (Eisma, 1993) โดยมี

ผลกระทบตอ่สิ่งมชีวีติในแหล่งน้ า เชน่ การมผีลตอ่การบดบังแสง ซึ่งเกิดผลกระทบตอ่การสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอน

พืช และพรรณไม้น้ าท่ีอยู่บริเวณพื้นท้องน้ า และการลดประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนก๊าชของปลา (Redding et al,. 

1987) ส่งผลท าให้มีปริมาณและจ านวนของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ าลดลง อย่างไรก็ตาม ปริมาณของแข็งแขวนลอยยังส่งผล

ในทางบวก ในกรณีท่ีปริมาณของแข็งแขวนลอยท่ีมีองค์ประกอบเป็นสารอินทรีย์ สามารถเป็นแหล่งอาหารท่ีดีให้แก่สัตว์

น้ า โดยเฉพาะสัตวน์้ าท่ีมีพฤตกิรรมในการกรองกินเพื่อการเจริญเตบิโต  

 ลุ่มน้ าห้วยแม่ประจันต์ จัดเป็นลุ่มน้ าสาขาหนึ่งของแม่น้ าเพชรบุรี มีพื้นท่ีประมาณ 1 ,152 ตารางกิโลเมตร 

เส้นทางของสายน้ าหว้ยแม่ประจันต์จะไหลรวมไปบรรจบในช่วงตอนกลางของแมน่้ าเพชรบุรี หรือบริเวณเขื่อนเพชรบุรี 

(สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร, 2555) ลุ่มน้ าห้วยแม่ประจันต์มีความส าคัญต่อการเป็นแหล่งน้ า 

เพื่อการเกษตรกรรม การอุปโภค-บริโภค การเพาะเลีย้งสัตว์น้ า ตลอดจนการเป็นแหล่งเก็บน้ าเพื่อบรรเทาภัยแล้งใน

พื้นท่ี นอกจากนี้ลุ่มน้ าห้วยแม่ประจันต์ยังเป็นลุ่มน้ าหลักที่ผันน้ าสู่แม่น้ าเพชรบุรี ซึ่งมวลน้ าดังกล่าวมีความส าคัญต่อ

การเกษตรกรรม ชลประทาน และการใช้ประโยชน์อื่น ๆ ในพื้นท่ีโดยรอบของแม่น้ าเพชรบุรี นอกจากนี้ ยังสามารถ

น าพาเอาตะกอนสารอินทรีย์ไปสูพ่ื้นท่ีปากแม่น้ าอีกดว้ย  

  

  



 
 

Proceedings  
1016 

ในปัจจุบันปัญหาการใช้ประโยชน์ท่ีดินจัดเป็นปัญหาต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นมากขึ้น เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 70 (ดลนภาวรรณ, 2556) ท า

ให้มีการรุกล้ าในส่วนพื้นท่ีของป่าไม้ โดยเฉพาะพื้นท่ีต้นน้ าและลุ่มน้ า เพื่อปรับปรุงเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม เกิดการ

เปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน และเป็นการใชป้ระโยชน์ท่ีดนิท่ีไม่เหมาะสม ส่งผลท าให้ดินมสีภาพ เสื่อมโทรม และ

เกิดการพังทลายของหนา้ดิน (นวิัต,ิ 2517) นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชนท่ี์ดนิยังมผีลตอ่การเกิดปริมาณ

น้ าท่า โดยการลดลงของพื้นท่ีป่าไม ้ท าให้ปริมาณน้ าท่าลดระดับลงด้วยเช่นกัน (พรทิพย์, 2541) ปัจจัยเหล่านี้ มีความ

เกี่ยวข้องกับการเกิดปริมาณของแข็งแขวนลอยในพื้นท่ีลุ่มน้ า (สัมพันธ์, 2545 และ วัชรีพร, 2540) ซึ่งอาจเกิด

ผลกระทบต่อคุณภาพน้ า และสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ าได้ (Wetzel, 2001) 

การศึกษาในคร้ังน้ี มเีป้าหมายในการศึกษาบทบาทของปัจจัยดา้นการใช้ประโยชนท่ี์ดนิ และปริมาณน้ าท่าท่ีมี

ผลต่อการเกิดของแข็งแขวนลอยรวมในพื้นท่ีลุ่มน้ าในช่วงฤดูกาลท่ีแตกต่างกันในรอบปี ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวจะ

เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในระบบนิเวศแม่น้ า และจะเป็น

ประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ดูแลคุณภาพน้ าในพื้นท่ีลุ่มน้ า ตลอดจนจัดการเพื่อวางแผนการใช้ประโยชนใ์นพื้นท่ีท้ายน้ าได้

อย่างเหมาะสมตอ่ไป  
 

วิธีการศึกษา 

พื้นที่และระยะเวลาในการศกึษา  

ท าการศึกษาปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม การใช้ประโยชน์ท่ีดิน และปริมาณน้ าท่า ท้ังหมด 3 สถานี ในพื้นท่ี

ลุ่มน้ าห้วยแมป่ระจันต ์โดยแบ่งตามเขตอ าเภอ ได้แก่ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง (PJ1), อ าเภอแก่งกระจาน (PJ2) และ อ าเภอ

ท่ายาง (PJ3) เป็นระยะทางท้ังหมดประมาณ 56 กิโลเมตร ดังภาพท่ี 1 ในการศกึษาด าเนินการออกส ารวจ ท้ังหมด 4 คร้ัง 

ได้แก่ ช่วงฤดูแล้ง (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) ช่วงปลายฤดูแล้ง (เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559) ต้นฤดูฝน  

(เดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2559) และกลางฤดูฝน (เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2559) ตามล าดับ 

การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 การศึกษาการใช้ประโยชน์ท่ีดิน (พื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีป่าไม้ พื้นท่ีชุมชนเมืองและสิ่งก่อสร้าง พื้นท่ีเบ็ดเตล็ด 

และพื้นท่ีน้ า) ได้ท าการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากกรมพัฒนาที่ดิน โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นแผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

จังหวัดเพชรบุรี มาตราส่วน 1:25,000 ท าการบันทึกในชว่งปี พ.ศ. 2558-2559  

ท าการวิเคราะห์ปริมาณและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ท่ีดินในบริเวณท่ีติดกับล าน้ าห้วยแม่ประจันต์ โดยการ

วิเคราะห์ข้อมูลภายในระยะทาง 2 กิโลเมตรติดกับบริเวณแม่น้ า เพื่อประเมินหาค่าสัดส่วนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

(ตารางกิโลเมตร) โดยโปรแกรม Quantum GIS (QGIS) ดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 1 พื้นท่ีศึกษาของแข็งแขวนลอยรวม การใช้ประโยชนท่ี์ดนิ และปริมาณน้ าท่าในพืน้ท่ีลุ่มน้ าห้วยแมป่ระจันต์   

ในเดอืนกุมภาพันธ์, เดอืนพฤษภาคม, เดอืนสิงหาคม และเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 ลักษณะการวเิคราะหส์ัดสว่นการใชป้ระโยชนท่ี์ดนิระยะห่าง 2 กิโลเมตรจากแม่น้ าในพื้นท่ีลุม่น้ าแม่ประจันต์

ในเดอืนกุมภาพันธ์, เดอืนพฤษภาคม, เดอืนสิงหาคม และเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2559 

  

ระยะห่างจากแม่น้ า 2 กโิลเมตร 

อ าเภอหนองหญ้า

ปล้อง 

อ าเภอแก่งกระจาน 

PJ

PJ

PJ

อ าเภอท่ายาง แม่น้ า

ลุ่มน้ าห้วยแม่
เขื่อนห้วยแม่ประจันต ์
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การศึกษาปริมาณน้ าท่า 

ในส่วนการศึกษาปริมาณน้ าท่า ท าการเก็บตัวอย่างความเร็วของมวลน้ า ในภาพตัดขวางของล าน้ า และ

ค านวณปริมาณน้ าท่ีไหลผ่านพื้นท่ีตัดขวางของล าน้ า ดังภาพท่ี 3 โดยการวัดความเร็วน้ าตรวจวัดจากเคร่ืองวัด

ความเร็วน้ า ด้วยCurrent meter (รุ่น COMPACT-EM) โดยการค านวณ ปริมาณน้ าท่า ใชส้มการ ดังนี้  

 

ปริมาณน้ าท่า (m3/s) = พืน้ท่ีตัดขวางแมน่้ า (m2) × ความเร็วน้ า (m/s) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ลักษณะการเก็บขอ้มูลพื้นท่ีภาคตัดขวาง และความเร็วของน้ า ในเดอืนกุมภาพันธ์, เดอืนพฤษภาคม,    

เดอืนสิงหาคม และเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2559 
 

การศึกษาปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม 

ส าหรับการศึกษาปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม ท าการเก็บตัวอย่างน้ าบริเวณจากภาคสนาม ท่ีระดับใกล้ผิวน้ า 

(ประมาณ 50 เซนติเมตร) น าน้ าตัวอย่างใส่ถุงน้ า Poly-bag ปริมาตร 5 ลิตร น ามากรองด้วยกระดาษ GF/C (Whatman) 

ขนาด 47 มลิลิเมตร เก็บไวท่ี้อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส หลังจากนัน้น าไปท าแห้งด้วยเคร่ืองท าแห้งด้วยความเย็น (Freeze 

dryer) และน ามาชั่งน้ าหนักแห้ง เพื่อหาปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในปริมาตรน้ าในหน่วยของมลิลิกรัมต่อลิตร (mg/L)  

การศึกษาคุณภาพน้ า 

การศึกษาระดับของปัจจัยคุณภาพน้ าท่ัวไป (อุณหภูมิ ความเค็ม ออกซิเจนละลายน้ า และความเป็นกรด-เบส) 

ท าการตรวจวัดด้วยเครื่อง Multi-parameter (รุ่น YSI 600QS) โดยตรวจวัดกลางล าน้ าท่ีระดับประมาณ 50 เซนติเมตร

จากผิวน้ า  

การวิเคราะห์หาปริมาณคลอโรฟิลล์เอในน้ า ด าเนินการโดยน้ ามากรองผ่านกระดาษกรอง GF/F (Whatman) 

แล้วสกัดส่วนท่ีกรองได้ด้วย Acetone 90 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 5 มิลลิลิตร เก็บรักษาไว้ท่ีอุณหภูมิ -4 องศาเซลเซียส 

24 ชั่วโมง จากนั้นน าไปวเิคราะห์หาปริมาณคลอโรฟลิล ์เอ ด้วยวธีิ Spectrophotometric method (Parson, 1984) 
 

ผลการศึกษา 

1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน   
 จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2559 พบว่าในช่วงกิโลเมตรท่ี 0-24 (Dam-PJ1, เร่ิมจาก

เขื่อนห้วยแม่ประจันต์) และ 24-40 (PJ1-PJ2) มีพื้นท่ีป่าไม้ใกล้เคียงกัน (0.64 และ 0.82 กิโลเมตร ตามล าดับ) ในส่วน

พื้นท่ีชุมชนเมืองและสิ่งก่อสร้างมีพื้นท่ีในระดับท่ีใกล้เคียงกันตั้งกิโลเมตรท่ี 0-24 แต่ในช่วงกิโลเมตรท่ี 40-56 (PJ2-PJ3) 

จะมีพื้นท่ีดังกล่าวมากขึ้น (0.17, 0.19 และ 0.26 กิโลเมตร ตามล าดับ ในขณะท่ีพื้นท่ีเบ็ดเตล็ดมีแนวโน้มท่ีเพิ่มมากขึ้น

ตั้งแต่กิโลเมตรท่ี 0-56 นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นท่ีเกษตรกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในบริเวณ 40-56  

จุดวัดความเร็วน้ า 

ความกว้างของแม่น้ า 

ความลึกของแม่น้ า 
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ท่ีมีพื้นท่ีเกษตรกรรมมากท่ีสุดประมาณ 2.21 กิโลเมตร อย่างไรก็ตามพื้นท่ีป่าไม้ในบริเวณ 40-56 มีพื้นท่ีลดลงอย่าง

ชัดเจน (ประมาณ 0.04 กิโลเมตร) และเป็นสัดส่วนพื้นท่ีท่ีมกีารเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุดในลุ่มน้ าห้วยแม่ประจันต ์โดยมีการ

เปลี่ยนแปลงจากพื้นท่ีต้นทาง (กิโลเมตรท่ี 0-40) ของล าน้ าประมาณ 20 เปอร์เซ็นต ์(ภาพท่ี 4)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 สัดสว่นการใชป้ระโยชนท่ี์ดนิของชว่งพื้นท่ีท่ีศึกษาต่าง ๆ ในบริเวณลุม่น้ าห้วยแมป่ระจันต์ 
 

2. ปริมาณน้ าท่า  

 จากการศึกษาปริมาณน้ าท่าพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามระยะทางและเวลาในช่วงฤดูแล้งจนถึงต้นฤดูฝน 

เดือนกุมภาพันธ์, เดือนพฤษภาคม และเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยปริมาณน้ าท่าที่วัดได้มีค่าอยู่ในช่วง 0.02-2.63 , 

0.21-6.65 และ 0.00-0.34 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตามล าดับ โดยในชว่งตอนบนบริเวณ PJ1 มปีริมาณน้ าท่าสูงสุด และ

ลดลงตามระยะทาง อย่างไรก็ตามในช่วงกลางฤดูฝน (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559) พบว่ามีปริมาณน้ าท่าในระดับท่ีสูงขึ้น

อย่างชัดเจน มีค่าอยู่ในช่วง 48.66-85.45 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยมีค่าสูงท่ีสุดในบริเวณ PJ3 (85.45 ลูกบาศก์เมตร

ตอ่วนิาที) นอกจากนี้ยังพบวา่ปริมาณน้ าท่าได้ลดลงตามระยะทางจากบริเวณ PJ2 ถึง PJ3 ดังภาพท่ี 5  
 

3. ปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม 

 จากการศึกษาปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงตามระยะทางและเวลาอย่างชัดเจน 

ในช่วงเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2559 ท่ีเป็นกลางฤดูฝน มปีริมาณของแข็งแขวนลอยรวมอยูใ่นชว่ง 60.00-99.40 มลิลกิรัม

ต่อลิตร โดยมีค่าสูงสุดในบริเวณ PJ3 (99.40 มิลลิกรัมต่อลิตร) ในขณะท่ีช่วงเดือนกุมภาพันธ์, เดือนพฤษภาคม และ

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 มีปริมาณของแข็งแขวนลอยอยู่ในระดับท่ีค่อนข้างต่ า มีค่าอยู่ในช่วง 2.28-8.55, 1.20-

14.35 และ 1.30-17.41 มลิลกิรัมตอ่ลติร ตามล าดับ โดยปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในช่วงเวลาดังกล่าว มปีริมาณ

สูงสุดในบริเวณ PJ1 ดังภาพท่ี 6 
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ภาพที่ 5 ลักษณะการเกิดปริมาณน้ าท่าตัง้แตส่ถานี PJ1 ถึง PJ3 ในพืน้ท่ีลุม่น้ าห้วยแมป่ระจันต์ เปรียบเทียบตามเวลา

ในเดอืนกุมภาพันธ์, เดอืนพฤษภาคม, เดอืนสิงหาคม และเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2559  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ลักษณะการเกิดปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมต้ังแต่สถาน ีPJ1 ถึง PJ3 ในพืน้ท่ีลุม่น้ าห้วยแมป่ระจันต์ 

เปรียบเทียบตามเวลาในเดอืนกุมภาพันธ์, เดอืนพฤษภาคม, เดอืนสิงหาคม และเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2559   
 

4. บทบาทของการใช้ประโยชน์ที่ดินและปริมาณน้ าท่าต่อการเกดิปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม 

4.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมพบว่าไม่มี

ความสัมพันธ์กัน ในภาพของการใช้ประโยชน์ท่ีดินตลอดล าน้ ามีลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินในแต่ละพื้นท่ีค่อนข้าง

ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม ในพื้นท่ีปลายน้ า (PJ2-PJ3) พื้นท่ีป่าไม้มีแนวโน้มท่ีลดลงจากพื้นท่ีตอนบนของล าน้ า  (ภาพท่ี 4) 

ซึ่งพื้นท่ีป่าไมท่ี้ลดลงส่งผลให้มีแนวโน้มการเกิดของแข็งแขวนลอยรวมในพื้นท่ีมากกวา่พื้นท่ีท่ีมีป่าไม ้ปกคลุมมากกวา่  
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4.2 ปริมาณน้ าท่า 

ส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมและปริมาณน้ าท่า ในช่วงเดือน

กุมภาพันธ์ (ฤดูแล้ง) เดือนพฤษภาคม (ปลายฤดูแล้ง) เดือนสิงหาคม (ต้นฤดูฝน) และเดือนตุลาคม (กลางฤดูฝน)  

พ.ศ. 2559 พบวา่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันท่ีระดับ 87 เปอร์เซ็นต์  โดยพบวา่ปริมาณน้ าท่า (Inflow: Inf; m3/s) 

ท่ีเพิ่มมากขึ้นมีส่วนให้เกิดปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม (Total suspended solid: TSS; mg/L) ท่ีเพิ่มขึ้นด้วยตาม

สมการ TSS = 0.97 Inf + 7.23 (r=0.87) (ภาพท่ี 7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 บทบาทของปริมาณน้ าท่า (Inflow: Inf; m3/s) ต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม                   

(Total suspended solid: TSS; mg/L) (การศึกษาในเดอืนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 และเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2559)                                     

ในพืน้ท่ีลุ่มน้ าห้วยแมป่ระจันต์  
 

5. คุณภาพน้ าทั่วไป  

 จากการศกึษาอุณหภูมิของน้ าพบวา่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา โดยเฉพาะในช่วงเดอืนกุมภาพันธ์ และเดอืน

ตุลาคม พ.ศ. 2559 มอีุณหภูมคิ่อนขา้งต่ า มคี่าอยู่ในช่วงประมาณ 27-29 องศาเซลเซียส ในขณะช่วงเดอืนพฤษภาคม 

และสิงหาคม พ.ศ. 2559 มีอุณหภูมิสูงกว่า โดยเฉพาะในพื้นท่ี PJ2 ท่ีมีอุณหภูมิสูงสุดเท่ากับ 32.42 องศาเซลเซียส 

เนื่องจากเป็นบริเวณน้ าตื้น มวลน้ าจึงสัมผัสกับอุณหภูมิอากาศได้มาก (ตารางท่ี 1) 

ในส่วนของปริมาณออกซิเจนละลายน้ า พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงตามพื้นท่ีและเวลา และมีความแปรปรวน

ค่อนข้างสูง มีค่าอยู่ในช่วง 3.13-13.37 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559  

มีปริมาณออกซิ เจนละลายน้ าค่อนข้างสูง ในบริเวณสถานี  PJ1 (6.58-10.79 มิลลิกรัมต่อลิตร) และ PJ2                    

(10.24-13.37 มลิลิกรัมตอ่ลิตร) ในขณะท่ีบริเวณ PJ3 มปีริมาณค่อนข้างต่ ากวา่เล็กน้อยในช่วงเวลาดังกล่าว (3.13- 5.93 

มลิลิกรัมตอ่ลิตร) อยา่งไรก็ตาม ในชว่งเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2559 แนวโนม้ของออกซิเจนละลายน้ าอยู่ในระดับลดลงตลอด

ล าน้ า มคี่าอยูใ่นชว่ง 5.89-6.87 มลิลิกรัมตอ่ลิตร (ตารางท่ี 1)  
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ในการศกึษาความเป็นกรด-เบส พบวา่มคีวามแปรปรวนต่อการเปลี่ยนแปลงตามเวลา จากตารางท่ี 1 เห็นได้ว่า 

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 สภาพมวลน้ ามีค่าความเป็นกรด-เบสสูง (8.46-8.59 และ  

8.20-8.94 ตามล าดับ) ในขณะท่ีเดือนพฤษภาคม และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 มีสภาพน้ าท่ีเป็นกลางมากกว่า  

(7.59-7.76 และ 7.79-8.89 ตามล าดับ)  
 

ตารางที่ 1 คุณภาพน้ าท่ัวไปในพื้นท่ีลุ่มน้ าห้วยแม่ประจันต์ ประกอบด้วย อุณหภูมิของน้ า (Temperature; oC), 

ออกซิเจนละลายน้ า (DO; mg/L), ค่าความเป็นกรด-เบส (pH) และปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ (Chl a; µg/L) ในช่วงเดือน

กุมภาพันธ์ ถึงเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

ส าหรับการศึกษาคลอโรฟิลล์ เอ พบว่า ในพื้นท่ีลุ่มน้ าห้วยแม่ประจันต์มีความแปรปรวนค่อนข้างสูงมีค่าอยู่

ในชว่ง 5.21-87.38 ไมโครกรัมต่อลิตร และพบวา่ในบริเวณ PJ1 มกีารเปลี่ยนแปลงตามเวลาอยา่งชัดเจน โดยมแีนวโน้มท่ี

ลดลง แต่ในบริเวณดังกล่าวก็ยังมีค่าคลอโรฟิลล์ เอ ค่อนข้างสูงตลอดช่วงระยะการศึกษา โดยมีค่าสูงสุดช่วงเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2559 (87.38 ไมโครกรัมตอ่ลิตร) ในขณะท่ีบริเวณ PJ2 และ PJ3 จะมปีริมาณ คลอโรฟิลล์ เอ ในระดับท่ี

ต่ ากว่า และมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาท่ีไม่ชัดเจน โดยมีค่าอยู่ในช่วง 5.21-30.90 และ 5.61-16.31 ไมโครกรัมต่อลิตร 

ตามล าดับ  

จากผลการศึกษาคุณภาพน้ าท่ัวไป ในภาพรวมพบว่าคุณภาพน้ ามีการเปลี่ยนแปลงตามพื้นท่ีและเวลา 

โดยเฉพาะพื้นท่ีตอนบน (PJ1 และตอนกลาง (PJ2) ของแม่น้ า เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวค่อนข้างได้รับอิทธิพลจาก

มวลน้ าต้นทุนจากอ่างเก็บน้ าห้วยแม่ประจันต์ ในขณะท่ีพื้นท่ีปลายน้ า (PJ3) ท่ีมีระยะทางไกลจากต้นน้ า จึงได้รับ

อิทธิพลจากปัจจัยดังกล่าวน้อยกว่า ท าให้พื้นท่ีบริเวณนี้มีอัตราไหลของน้ าในระดับต่ ากว่า ส่งผลให้ คุณภาพน้ า

โดยเฉพาะปริมาณออกซิเจนละลายน้ าท่ีลดลง เนื่องจากโอกาสท่ีจุลินทรีย์ในน้ าน าไปใช้ในกระบวนการย่อยสลาย

มากกวา่ แตใ่นพืน้ท่ีดังกลา่วยังคงมปีริมาณออกซิเจนละลายน้ าในเกณฑ์ท่ีดี 

 

Month/Year Station Temp DO pH Chl a 

February 2016 

PJ1 27.39 10.79 8.59 66.66 

PJ2 28.89 13.37 8.58 30.90 

PJ3 28.25 5.93 8.46 5.64 

May 2016 

PJ1 31.39 10.80 7.76 87.38 

PJ2 32.42 10.24 7.59 5.21 

PJ3 30.37 3.13 7.65 14.10 

August 2016 

PJ1 30.03 6.58 8.20 28.69 

PJ2 30.49 10.96 8.39 5.24 

PJ3 29.62 3.65 8.94 5.77 

October 2016 

PJ1 27.78 6.87 7.79 9.83 

PJ2 28.54 6.53 7.86 24.53 

PJ3 29.12 5.89 7.89 16.31 

Average  29.72 7.63 8.10 21.24 
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วิจารณ์และสรุปผล 
 ในการส ารวจการใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณลุ่มน้ าห้วยแม่ประจันต ์ในภาพรวมพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงการใช้

ประโยชน์ท่ีดินตลอดตลอดล าน้ า โดยรูปแบบท่ีมีการใช้ประโยชนม์ากที่สุด คือ ด้านเกษตรกรรม และมีแนวโน้มท่ีเพิ่ม

มากขึ้นจากต้นน้ าสู่ปลายน้ า โดยในพื้นท่ีปลายน้ าจะมีลักษณะเป็นพื้นท่ีราบลุ่มมากขึ้น ซึ่งเหมาะสมกับ  

การเกษตรกรรมมากกว่าพื้นท่ีต้นน้ าท่ีมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา และความลาดชันสูง นอกจากนี้ยังพบว่าใน

บริเวณดังกล่าว พื้นท่ีป่าไม้มีแนวโน้มท่ีลดลง ซึ่งอาจเกิดจากการบุกรุกเนื่องจากเป็นบริเวณใกล้กับชุมชนท่ีมีขนาด

ใหญ่มากขึ้น เพื่อปรับปรุงเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศัย และเพื่อการเกษตรกรรม (ดรรณี, 2531 และสถิต, 2525) 

 ในส่วนการศึกษาปริมาณน้ าท่า พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงตามเวลามากกว่าการเปลี่ยนแปลงตามระยะทาง 

โดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นช่วงกลางฤดูฝน จะมีปริมาณน้ าท่าสูงตลอดล าน้ า และมีระดับสูง

มากกว่าช่วงฤดูแล้งถึงต้นฤดูฝน (เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559) ในส่วนพื้นท่ี PJ2 ท่ีมีปริมาณน้ า 

ท่าสูงสุด ในช่วงเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2559 อาจเกดิจากการระบายน้ าจากอ่างเก็บน้ าหลายแห่งในพื้นท่ีโดยรอบของลุ่ม

น้ า รวมถึงปริมาณน้ าฝนในลุ่มน้ ามีปริมาณสูงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาอื่น (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและ

การเกษตร, 2555) ซึ่งมีผลตอ่การเพิ่มปริมาณน้ าท่าในลุ่มน้ า 

 ในการศึกษาปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในลุ่มน้ าห้วยแม่ประจันต์ พบว่ารูปแบบมีการเปลี่ยนแปลงตาม

เวลาท่ีชัดเจนมากกวา่การเปลี่ยนแปลงตามระยะทาง โดยในช่วงกลางฤดูฝน (เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2559) จะพบปริมาณ

ของแข็งแขวนลอยรวมในระดับสูงตลอดล าน้ า ซึ่งเกิดจากปริมาณน้ าท่าท่ีมรีะดับสูงมากขึน้ ส่งผลให้มกีารกัดเซาะดิน

ตะกอนในบริเวณริมขอบฝั่งของล าน้ า ท าให้มีเกิดตะกอนลงไปสู่มวลน้ า (สัมพันธ์ , 2545 และจารุมาศ, 2558) 

นอกจากนี้ยังพบว่าในพื้นท่ีตอนล่างมีปริมาณของแข็งแขวนลอยค่อนข้างสูงมากกว่าพื้นท่ีอื่น ซึ่งเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดยในพื้นท่ีดังกล่าวมีพื้นท่ีป่าไม้ลดลงท าให้มีโอกาสเกิดของแข็งแขวนลอย

รวมสูง ในขณะท่ีต้นลุ่มน้ า มพีื้นท่ีป่าไม้ปกคลุมมากกวา่จึงมีปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในระดับท่ีต่ ากวา่ อย่างไรก็

ตามในการศึกษาบทบาทความสัมพันธ์ของการใช้ประโยชน์ท่ีดินและปริมาณน้ าท่าต่อการเกิดของแข็งแขวนลอยรวม 

พบวา่ปริมาณน้ าท่ามบีทบาทในการเกิดของแข็งแขวนลอยรวมมากกว่าการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของสัมพันธ์ (2545) ท่ีศึกษาในลุม่น้ าคลองบังอี่ โดยพบวา่การเกิดตะกอนในพืน้ท่ีดังกลา่วเกิดจากอทิธิพลของปริมาณ

น้ าทา่ที่เกิดขึ้นในลุม่น้ า 

ส่วนการศึกษาคุณภาพน้ าทั่วไปในลุม่น้ าห้วยแม่ประจันต์ พบวา่มีคุณภาพอยูใ่นเกณฑ์ท่ีด ีโดยเฉพาะปริมาณ

ออกซิเจนละลายน้ าท่ีมคี่าไม่ต่ ากวา่ 5 มลิลกิรัมตอ่ลติร อย่างไรก็ตามปริมาณของแข็งแขวนลอยท่ีเพิ่มสูงขึ้นสง่ผลต่อ

ปริมาณออกซิเจนละลายน้ าที่ลดลงตลอดล าน้ า แตย่ังคงอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี 

 ผลจากการศึกษาในภาพรวมท าให้ทราบถึง คุณภาพของลุ่มน้ าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ในเกณฑ์ท่ีดี และ

รูปแบบการเปลี่ยนแปลงตามพื้นท่ีและเวลาของการเกิดของแข็งแขวนลอยรวมในลุ่มน้ าห้วยแม่ประจันต์ โดยพบว่า

ปริมาณน้ าท่ามีบทบาทส าคัญต่อการเกิดของแข็งแขวนลอยรวม และพื้นท่ีป่าไม้ท่ีลดลงก็เป็นเหตุท่ีท าให้เกิดของแข็ง

แขวนลอยในลุ่มน้ าด้วยเช่นกัน ในภาพรวมชี้ให้เห็นว่า มวลน้ าจากลุ่มน้ าห้วยแม่ประจันต์มีความส าคัญต่อการพัดพา

ของแข็งแขวนลอยรวม ดังนั้นการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการไหลของน้ าจะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมระดับ

ของแข็งแขวนลอยรวมในระดับท่ีเหมาะสมตอ่การอนุรักษแ์ละความสมดุลของระบบนเิวศแหลง่น้ าต่อไป 
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 การศึกษานี้ ได้ รับการสนับสนุนด้านการวิจัยจากศูนย์วิจัย เพื่อการพัฒนาชายฝั่ ง  คณะประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมพัฒนาท่ีดินท่ีให้การอนุเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน จังหวัดเพชรบุรี 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณทมีนสิิตจากห้องปฏิบัติการวจิัยดินตะกอนและสิ่งแวดล้อมทางน้ า ภาควิชาชวีวทิยาประมง และ

ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมทางทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการ

ออกส ารวจภาคสนามและให้ความช่วยเหลอืในการวเิคราะห์ตัวอยา่งเป็นอยา่งดี 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้ได้มุ่งเน้นอธิบายสถานการณ์ปัญหาจากสภาะวะยูโทรฟิเคชันโดยเฉพาะลักษณะการเปลี่ยนแปลงระดับ

ผลผลิตขั้นตน้ (คลอโรฟิลล์เอ) ในมวลน้ า ตลอดจนผลกระทบด้านออกซิเจนละลายน้ า (DO) ในพื้นท่ีบริเวณต่าง ๆ  ของอ่าวไทยตอน

ใน ซึ่งครอบคลุมปากแม่น้ าสายหลัก 4 บริเวณ (รวมท้ังสิ้น 61 สถานี) ออกไปจนถึงพื้นท่ีใจกลางของอ่าวไทยตอนใน (รวมท้ังสิ้น 42 

สถานี) การศึกษาด าเนินการในช่วงฤดูแล้ง (เมษายน 2560) และต้นฤดูน้ าหลาก (กรกฎาคม 2560) ผลการศึกษาพบการเกิด

ปรากฏการณ์น้ าเปลี่ยนสีอยา่งรุนแรง พบปริมาณคลอโรฟิลล์เอระดับสูงสุดในเขตปากแม่น้ าตอนนอก พบระดับสูงสุดในพื้นท่ีปาก

แม่น้ าแม่กลอง ปากแม่น้ าท่าจีน ปากแม่น้ าเจ้าพระยา และปากแม่น้ าบางปะกง ที่ประมาณ 15, 85, 55, และ 30 ตามล าดับ 

และส่งผลให้ระดับ DO ในแตล่ะชว่งนัน้มคี่าสูงมากในเวลากลางวัน อยา่งไรก็ตาม ในมวลน้ าท่ีพัดพาลงมาจากแหล่งชุมชนปากแม่น้ า

ยังพบปัญหา DO ท่ีต่ ามาก นอกจากนี้ ยังพบวา่บริเวณตอนบนของพื้นท่ีอา่วไทยตอนใน ที่เป็นเขตรอยตอ่ของสภาพทะเลกับมวลน้ า

จากแผ่นดิน มคี่า DO ในน้ าชัน้ล่าง (ท่ีลกึมากกวา่ 10 เมตร) ต่ าลงอยา่งชัดเจน ผลการศกึษาในภาพรวมสะท้อนภาพปัญหาจากเพิ่ม

จ านวนของแพลงก์ตอนพืชอย่างต่อเนื่อง และแสดงให้เห็นถึงวิกฤติการณ์คุณภาพน้ าในพื้นท่ีซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ

ทรัพยากรทางน้ า ปัญหาจากสภาะวะยูโทรฟิเคชันดังกล่าว นับเป็นเร่ืองซึ่งทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องควรตระหนักถึงความส าคัญและ

หาทางแก้ไขร่วมกันตอ่ไป 
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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  
 

บทน า 
ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรแหล่งน้ าและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยได้เกิดขึ้นอย่าง

ตอ่เนื่องและทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีปากแม่น้ า ซึ่งเป็นพืน้ท่ี ๆ เป็นแหล่งรวมทรัพยากรสัตว์

น้ าท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นแหล่งรองรับมลพิษทางน้ าขนาดใหญ่ท่ีไหลมารวมกันก่อนจะถูกถ่ายเทไปสู่

เขตพื้นท่ีทะเลด้านนอก จากกรณีศึกษางานวิจัยบริเวณพื้นท่ีแมน่้ าท่าจีนโดยเฉพาะพื้นท่ีตอนลา่ง พบวา่คุณภาพน้ าจัด

อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม [1] เนื่องจากพื้นท่ีดังกล่าวจ าต้องรองรับภาระมลพิษในรูปของอนินทรีย์ไนโตรเจน (DIN) และ

ออร์โธฟอสเฟตฟอสฟอรัส (P) สูงถึง 145.54 และ 36.14 ตันตอ่วัน ตามล าดับ [2] รวมถึงปรากฏการณ์การสะพร่ังของ

แพลงกต์อนพืชอย่างตอ่เนื่องตลอดท้ังปี 

ปัญหายูโทรฟิเคชันนับเป็นปัญหาส าคัญท่ีสร้างผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีปากแมน่้ าและทรัพยากรทางน้ า [1] 

ท่ีเราควรให้ความสนใจในการศกึษาตดิตาม ท้ังนี้ เพื่อสามารถหาทางป้องกันหรือบรรเทาเบาบางปัญหาได้อยา่งเหมาะสม ผล

การประมวลและสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ในด้านสาเหตุของกระบวนการยูโทรฟิเคชันพบว่าสาเหตุหลักมาจากการท่ีแหล่งน้ า

ได้รับแร่ธาตุอาหารประเภทฟอสฟอรัสและไนโตรเจนท่ีมากเกินสมดุล ซึ่งผู้ผลิตขั้นตน้ จะได้รับผลกระทบโดยตรง  

ผู้ผลิตขั้นตน้ในแหล่งน้ าจะมีรูปแบบของการตอบสนองในแหล่งน้ าประเภทต่าง ๆ ท่ีแตกตา่งกันไป ขึน้อยูก่ับปัจจัย

ทางนเิวศอุทกวิทยา อาทิ อัตราการถ่ายเทมวลน้ า ความเร็วในการไหลของน้ า ปริมาณแร่ธาตุอาหารในน้ า องค์ประกอบทาง

ชีวภาพในระบบนิเวศ ปริมาณแสง และลักษณะจ าเพาะทางภูมิสัณฐานวิทยา ฯลฯ  ท้ังนี้ การพัฒนาประชากรของผู้ผลิต

ขั้นต้น โดยเฉพาะในกลุ่มของแพลงก์ตอนพืชในแหล่งน้ า นอกจากจะขึ้นอยู่กับปริมาณเซลล์ต้นทุนของแพลงก์ตอนพืชว่ามี

มากนอ้ยเพยีงใดแล้ว ยังขึน้อยูก่ับปัจจัยส าคัญ คือ อัตราการถ่ายเทมวลน้ า ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ ระยะเวลา ท่ีแพลงก์ตอน

พชืจะคงตัวอยูใ่นระบบน้ านั้น ๆ ด้วยเหตุท่ีกระบวนการอธิบายการเคลื่อนตัวของแร่ธาตุอาหารในระบบปากแมน่้ าไทยเรายัง

ไม่สมบูรณ์เท่าใดนัก การศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในลักษณะการเกิดและการแพร่กระจายของผู้ผลิตขั้นตน้ และบทบาท

ท่ีเกี่ยวข้องในระบบแหล่งน้ า จะยังผลให้เกิดการจัดการด้านการฟ้ืนฟูและการวางแผนเพื่อการอนุรักษ์ดูแลระบบนิเวศ

ดังกล่าวอยา่งเป็นรูปธรรมได้  
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 การศึกษาวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการวิจัย “การพัฒนานโยบายการจัดการประมงอย่างมี

ประสิทธิภาพบนพื้นฐานระบบนิเวศ-สังคมภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อความย่ังยนืทางการประมงในพื้นที่อ่าว

ไทยตอนใน” คณะผู้วิจัยมีเป้าหมายในการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาจากสภาวะยูโทรฟิเคชัน โดยเฉพาะ

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงระดับผลผลิตขั้นต้น (คลอโรฟิลลเ์อ) ในมวลน้ า ตลอดจนผลกระทบด้านออกซิเจนละลายน้ า 

ในพื้นท่ีบริเวณต่าง ๆ ของอ่าวไทยตอนใน ซึ่งข้อมูลความรู้เหล่านี้  เป็นสิ่งส าคัญท่ีจะต้องน าไปใช้ในการวิเคราะห์

สถานการณ์และแนวโน้มของพื้นท่ี และประยุกตใ์ชเ้พื่อก าหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมใน

พื้นท่ีปากแม่น้ า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรในพื้นท่ีปากแม่น้ าและในเขตทะเลอ่าวไทยท่ี

เชื่อมโยงตอ่กันได้ต่อไป 
 

วิธีการศึกษา 

ในการด าเนินการศึกษานี้ ได้ออกส ารวจลักษณะการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีปากแม่น้ า ตลอดจนลักษณะปัญหา 

การรับมลภาวะทางน้ าจากเขตแผ่นดิน ในพื้นท่ีบริเวณปากแม่น้ าสายหลัก 4 สาย ท่ีไหลลงสู่อ่าวไทยตอนใน ได้แก่  

ปากแม่น้ าแม่กลอง (13 สถานี) ปากแม่น้ าท่าจีน (15 สถานี)  ปากแม่น้ าเจ้าพระยา (15 สถานี) และแม่น้ าบางปะกง  

(15 สถานี) ท้ังนี้ ได้ก าหนดต าแหน่งของสถานีศึกษาตามลักษณะทางด้านสัณฐานวิทยาและให้ครอบคลุมการกระจายใน

ความเค็มของน้ าตามล าดับออกไปจนชนเขตทะเล) (ภาพท่ี 1-5) นอกจากเขตปากแมน่้ าแล้ว ในการศกึษานี้ยังส ารวจพื้นท่ี

เขตทะเลท่ีต่อเนื่อง ครอบคลุมเขตใกล้ฝั่งถึงเขตไกลฝั่งตอนกลางของอ่าวไทยตอนใน อีก 42 สถานี    (ภาพท่ี 1) ในแต่ละ

สถานี ท าการตรวจวัดคุณภาพน้ าพื้นฐาน และเก็บน้ าเพื่อน ามาวิเคราะห์ปริมาณผลผลิตขั้นต้น (ระดับความเข้มข้นของ

คลอโรฟิลล์เอ) จากระดับความลึกผิวน้ า  (50 เซนติเมตร) ในการออกส ารวจและเก็บตัวอย่างน้ าในภาคสนาม  

ได้ด าเนินการ 2 ครั้ง ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 (ช่วงต้นฤดูน้ าหลาก/ก่อนมรสุม) และในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 

(ชว่งกลางฤดูน้ าหลาก/เร่ิมเข้าชว่งมรสุม)  
 

 
 

ภาพที่ 1 สถานีศึกษาในบริเวณปากแม่น้ าสายหลัก ได้แก่ ปากแมน่้ าแม่กลอง (13 สถานี) ปากแมน่้ าทา่จีน (15 สถานี) 

ปากแม่น้ าเจ้าพระยา (15 สถาน)ี และแมน่้ าบางปะกง (15 สถาน)ี และในพื้นท่ีเขตทะเลท่ีต่อเนื่อง  

โดยครอบคลุมเขตใกล้ฝั่งถึงตอนกลางของอ่าวไทยตอนใน (42 สถาน)ี 
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การติดตามการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ าพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วยอุณหภูมิของน้ า ความเป็นกรด-เบส 

ปริมาณออกซิเจนละลายน้ า ด าเนินการโดยใช้เครื่องตรวจวัดภาคสนาม (YSI  model 650) วัดทุกชั้นความลึก 1 เมตร 

จากผิวน้ าถึงพื้นท้องน้ า ส่วนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับคลอโรฟิลล์เอ ในน้ า ท าโดยเก็บตัวอย่างน้ าท่ีระดับ 

50 cm จากผิวหนา้น้ า มากรองผ่านกระดาษกรอง GF/F (Whatman) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร แล้วสกัด

ด้วย Acetone เข้มข้น 90 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ในสภาพปราศจากแสง หลังจากนั้นจึงน าไปวิเคราะห์หา

ปริมาณคลอโรฟลิล ์เอ (ไมโครกรัมตอ่ลติร; g/L) ด้วยวิธี Spectrophotometric method [4] 
 

ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา 
 

พื้นที่ปากแม่น้ าแม่กลองและสถานการณ์ปัญหายูโทรฟเิคชัน 
ลักษณะจ้าเพาะของปากแม่น้้าแม่กลอง 

ปากแม่น้ าแม่กลองเป็นพื้นท่ีท่ีมีการใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย มวลน้ าท่ีไหลลงได้ผ่านบ้านเรือนชุมชน

ริมน้ าท่ีหนาแน่น มีลักษณะท้ังการเป็นท่าเทียบเรือประมงและโรงงานอุตสาหกรรมสลับกันไปท่ัวพื้นท่ี นอกจากนี้ยังมี

การเลี้ยงสัตว์น้ าโดยพบการสร้างกระชังเลี้ยงปลากระจายอยู่ทางตอนในของล าน้ า ในพื้นท่ีด้านนอกของปากแม่น้ ามี

ลักษณะการท าประมงท่ีหลากหลาย โดยเรือประมงพื้นบ้านขนาดเล็ก มกีารใช้อวนลอย และการงมหาหอยตลับซึ่งอยู่

บริเวณแนวเนนิทรายท่ีมีบริเวณกว้างใหญ่มากกว่าพื้นท่ีปากแม่น้ าอื่น ๆ  

 พื้นท่ีปากแม่น้ าแม่กลองมเีส้นทางน้ าออกขนาดใหญ่อยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใตแ้ทงลงมาดา้นล่าง (ทางทศิใต)้ 

ของปากแม่น้ า นับเป็นมวลน้ าหลักท่ีน้ าค่อนข้างจืด (ประมาณ 5 – 6 psu) ไหลลงมา ซึ่งตามขอบของร่องน้ าหลักนี้  

พบการปักเสาไม้ขนาดใหญ่ เป็นเสาโครงสร้างแข็งท่ีกระจายท่ัวไปหนาแนน่แทบเต็มพื้นท่ี โดยเฉพาะทางทิศตะวันตก

ของปากแม่น้ า ในเส้นทางฝั่งตะวันออกของปากแม่น้ าพบร่องน้ า กั้นพื้นท่ีดอนทรายออกเป็นเนินย่อย ๆ พบการปัก

แปลงหอยท่ีน้อยกว่าด้านทิศตะวันตก อย่างไรตาม นับว่าเป็นพื้นท่ีท่ีการใช้ประโยชน์ทางการประมงสูงมากเมื่อเทียบ

กับปากแม่น้ าอื่นๆ โดยเนน้การผลิตหอยแมลงภู่เป็นหลัก  

 ลักษณะของมวลน้า้และสถานการณป์ัญหามลภาวะในพื้นที่ปากแมน่้้าแม่กลอง 

 พื้นท่ีปากแม่น้ าแม่กลองทางตอนบนสุดในแนวล าน้ า มีลักษณะของมวลน้ าท่ีขุ่น เป็นสีน้ าตาลเหลือง โดยบริเวณ

สถานี MK1 มีลักษณะการไหลของน้ าที่แรงท่ีสุดเมื่อเทียบกับสถานีในสุดของปากแม่น้ าเจ้าพระยา บางปะกง หรือปาก 

แมน่้ าท่าจีน น้ าในเขตบนสุดนี้มีความเค็มของน้ าเพียงประมาณ 5 psu และมกีารปนเป้ือนของขยะ สิ่งปฏกิูลตา่ง ๆ นอ้ยกว่า

ปากแม่น้ าท่าจีนอย่างเห็นได้ชัด  ลักษณะความขุ่นของมวลน้ าจะมีมากขึ้นในบริเวณปากแม่น้ าตอนถัดลงไป เมื่อมวลน้ ามี

การถูกพัดวนไปมาและกระทบกับดินดอนใกล้แนวป่าชายเลน อาทิ สถานี MK4 ทางด้านหน้าของ “ดอนหน้าศาล” หรือ

สถานี MK6 ซึ่งอยู่ทางปีกขวาสุด หรือทางฝั่งตะวันออกของปากแม่น้ า การกระจายของความขุ่นจะเด่นชัดในแนวร่องน้ า

หลัก ซึ่งน ามวลน้ าไหลลงมาจากตัวล าน้ าแม่กลอง ลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวสถานี MK10, MK13 ซึ่งในพื้นท่ี

ภาพรวมยังพบความจืดของน้ ากระจายลงมายังพื้นท่ีตอนกลางของปากแมน่้ า 

 พื้นท่ีศึกษาทางตอนนอกสุด ท่ีเยื้องขึน้ไปทางฝั่งตะวันออกของปากแม่น้ า (อาทิ สถานี MK8, MK7 และ MK6) 

จะพบการผสมผสานของความเค็มจากเขตทะเลได้มากกว่าทางฝัง่ตะวันตก โดยบริเวณดังกล่าวพบค่าความเค็ม ตัง้แต ่

28 – 30 psu ซึ่งนับเป็นช่วงความเค็มท่ีมีค่าสูงท่ีสุดในพื้นท่ีศึกษา และเป็นบริเวณท่ีน้ ามีลักษณะใสและเขียวขึ้นอย่าง

เด่นชัด และในพื้นท่ีบริเวณสถานี MK5 และแนวใกล้เคียง นับเป็นบริเวณท่ีมีการกระจายของกระพรุนขนาดประมาณ 

10 เซนติเมตร อย่างท่ัวไปในบริเวณผิวน้ าเป็นท่ีสังเกตได้อยา่งชัดเจน 
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ภาพที่ 2 ลกัษณะการกระจายในระดับของผลผลิตขัน้ต้น (Chlorophyll a; µg/L) ในช่วงตน้ฤดูน้ าหลาก  

(เมษายน พ.ศ. 2560; ภาพซ้าย) และในช่วงกลางฤดูน้ าหลาก (กรกฎาคม พ.ศ. 2560; ภาพขวา)   

ในพืน้ท่ีปากแม่น้ าแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

การกระจายของผลผลิตขั้นต้นและปัญหายูโทฟิเคชันในพื้นที่ปากแม่น้้าแม่กลอง  

พื้นท่ีปากแม่น้ าแม่กลองมีระดับของผลผลิตขั้นต้นในช่วงต้นฤดูน้ าหลาก อยู่ระหว่าง 2.00- 14.35 µg/L  

(ภาพท่ี 2 ซ้าย) พบค่าผลผลิตขั้นต้นท่ีค่อนข้างต่ าในบางบริเวณของปากแม่น้ า และมีค่าท่ีค่อนข้างสูงในบริเวณตอนล่าง

ของพื้นท่ี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปริมาณของผลผลิตขั้นต้นในเขตทะเลด้านตะวันตกเฉียงใต้ ท่ีมีค่อนข้างมากกว่าทางเขต

ตะวันออกเฉียงเหนือ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตขั้นต้นในบริเวณปากแม่น้ าตอนในแล้ว พบว่าการเพิ่มของผลผลิต

ขั้นต้น น่าจะเกิดจากอิทธิพลของมวลน้ าจืดท่ีไหลลงมา ลักษณะการไหลของน้ าท่ีหมุนวนขึ้น และการมีสภาพแวดล้อมท่ี

เหมาะสมต่อการเติบโตในพื้นท่ีจ าเพาะต่าง ๆ ทางตอนนอก ในภาพรวมพบว่าผลผลิตขั้นต้นของพื้นท่ีปากแม่น้ าแม่กลอง

ในช่วงฤดูแล้ง (เดือนเมษายน พ.ศ. 2560) นี้ มีค่าแปรผันสูง อย่างไรก็ตาม มีระดับสูงสุดท่ีสะท้อนปัญหายูโทรฟิเคชันใน

ระดับปานกลาง (Eutrophic levels; [5], [6]) โดยมีการเพิ่มจ านวนของแพลงก์ตอนพืชในระดับปานกลาง และพบว่าระดับ

ของผลผลิตขั้นตน้ในชว่งกลางฤดูน้ าหลาก (ภาพท่ี 2 ขวา; ประมาณ 2-11 µg/) มแีนวโนม้ท่ีไมแ่ตกตา่งกัน 
 

พื้นที่ปากแม่น้ าท่าจนีและสถานการณ์ปัญหายูโทรฟิเคชัน 
ลักษณะจ้าเพาะของปากแม่น้้าท่าจีน 

พื้นท่ีปากแม่น้ าท่าจีน มีลักษณะของความกว้างปากแม่น้ าและล าน้ าภายในเขตแผ่นดินท่ีแคบกว่าปากแมน่้ า

เจ้าพระยาและปากแม่น้ าบางปะกงอย่างเด่นชัด อย่างไรก็ตาม นับเป็นพื้นท่ีท่ีเห็นความหนาแน่นของเรือประมง  

ท้ังขนาดกลางและขนาดใหญ่ท่ีจอดเรียงรายตามแนวขอบฝั่งได้มากและชัดเจน นอกจากนี้ ยังพบเรือเดินสมุทร เรือขน

ถ่ายสินค้า และเรือท าการประมงขนาดเล็ก มีการเคลื่อนตัวเข้าออกแทบจะตลอดเวลา และในบางพื้นท่ีทางแนวนอก

ออกไปประมาณ 5 กิโลเมตรจากฝั่ง (บริเวณสถานี TC8) และพื้นท่ีใกล้เคียง พบการท าประมงอวนรุนปลาด้วยเรือ

ขนาดกลางอยู่เป็นจ านวนมาก  
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พื้นท่ีปากแม่น้ าท่าจีนตอนบนสุดได้รับมวลน้ าจากคลองมหาชัย ซึ่งรับน้ าเสียน้ าท้ิงมาจากจังหวัด

กรุงเทพมหานคร น้ ามีลักษณะด าปนเขียวและผ่านบริเวณท่ีมีสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ าเบือ้งต้น อยู่เป็นจ านวน

มาก ทั้งในคลองมหาชัยและบริเวณสองฟากฝั่งของปากแม่น้ าท่าจีนทางตอนล่าง ในพื้นท่ีถัดลงมา พบว่ามีลักษณะ

ของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมักเป็นโรงงานแปรรูปสัตว์น้ า หรือกิจกรรมแปรรูปพืชผลทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมี

ตลาด ร้านค้า บ้านเรือนท่ีมีความหนาแน่นตลอดแนว จนถึงบริเวณปากแม่น้ าที่ต่อกับเขตทะเล อนึ่ง พื้นท่ีรอยต่อเขต

ปากแม่น้ ากับทะเลพบการมีแนวป่าชายเลนธรรมชาติเล็กน้อย อาทิ ใกล้ฝั่งตะวันตกของปากแม่น้ าท่าจีน อย่างไรก็

ตาม ฝืนป่าในภาพรวมได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นพื้นท่ีบ่อขนาดเล็ก /ใหญ่ต่าง ๆ เพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ า โดยเฉพาะทางฝั่ง

ตะวันออกท่ีเหลอืขอบป่าเพยีงไม่กี่เมตรและภายในเป็นลักษณะบอ่เลีย้งกุง้กระจายตัวอยูต่ลอดแนวชายฝั่ง  

ลักษณะของมวลน้า้และสถานการณป์ัญหามลภาวะในพื้นที่ปากแมน่้้าทา่จีน 

 สีของน้ าในพื้นท่ีปากแม่น้ าโดยเฉพาะในแนวร่องน้ าตั้งแต่บริเวณสถานี TC1, TC2 จะมีสีน้ าตาลปนด า ซึ่งมีสีด า

คล้ ากว่าปากแม่น้ าเจ้าพระยาและปากแม่น้ าบางปะกงอย่างชัดเจน มวลน้ าที่เคลื่อนในพื้นท่ีมีการไหล (ช่วงท่ีน้ าขึ้นลง) 

ค่อนข้างเร็ว และพบการมีตะกอนสีด าปนน้ าตาล รวมท้ังเศษซากขยะ สิ่งปฏิกูล พรรณพืชเน่าเป่ือยไหลปะปนลงมาเป็น

จ านวนมาก  

 น้ าบริเวณตอนนอกออกไปในระยะประมาณ 5 กิโลเมตร ยังพบการกระจายของตะกอนในมวลน้ าและน้ ามัก

มสีีเข้ม ซึ่งอาจเกิดจากปริมาณแพลงก์ตอนพชืในปริมาณมาก ซึ่งส่งผลให้ระดับของออกซิเจนละลายน้ าเพ่ิมปริมาณได้

ถึง 3 – 5 มิลลิกรัมต่อลิตร (จากระดับของออกซิเจนท่ีไหลลงมาจากน้ าต้นทุน ) นอกจากนี้ยังพบการพัดพาของใบ

โกงกางออกมาจนถึงพื้นท่ีแนว TC12 และในแนวตื้นท่ีใกล้เขตดอนใกล้ฝั่ง มักเกิดการฟุ้งกระจายของตะกอนจากพื้น

ท้องน้ า ท าให้มวลน้ ามสีีน้ าตาลขุน่มากกว่าในเขตตอนนอกออกไป  
 

 
 

ภาพที่ 3 ลกัษณะการกระจายในระดับของผลผลิตขัน้ต้น (Chlorophyll a; µg/L) ในช่วงตน้ฤดูน้ าหลาก  

(เมษายน พ.ศ. 2560; ภาพซ้าย) และในช่วงกลางฤดูน้ าหลาก (กรกฎาคม พ.ศ. 2560; ภาพขวา)   

ในพืน้ท่ีปากแม่น้ าทา่จีน จังหวัดสมุทรสาคร 
 

การกระจายของผลผลิตขั้นต้นและปัญหายูโทฟิเคชันในพื้นที่ปากแม่น้้าท่าจีน  

ในช่วงต้นฤดูน้ าหลาก (ภาพท่ี 3 ซ้าย) ผลผลิตขั้นต้นมีค่าอยู่ระหว่าง 1.67-23.36 µg/L โดยพื้นท่ีแนวร่องน้ าจะ

พบการแพร่กระจายของผลผลิตขั้นต้นมากกว่าบริเวณอื่น ๆ โดยพบค่าสูงสุดท่ี สถานี  TC4 และ TC5 ตามล าดับ 

นอกจากนี้ พื้นท่ีฝั่งตะวันออกและตะวันตก มคี่าของผลผลิตขั้นตน้ท่ีน้อย ซึ่งได้แก่ สถาน ีTC12 TC15 และ TC9 ตามล าดับ 
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โดยพื้นท่ีฝั่งตะวันออกของปากแม่น้ าท่าจีน มีค่าอยู่ระหว่าง 2.67-4.01 µg/l ส่วนพื้นท่ีฝั่งตะวันตกของปากแม่น้ าท่าจีน มี

ค่าประมาณ 1.67 µg/L  ในภาพรวมพบว่าปัญหายูโทฟิเคชันของพื้นท่ีปากแมน่้ าท่าจีน ในช่วงฤดูแล้ง (เดือนเมษายน พ.ศ. 

2560) นั้น มีการแปรผันสูง อย่างไรก็ตาม มีระดับสูงสุดท่ีสะท้อนปัญหายูโทรฟิเคชันอย่างชัดเจน (Eutrophic levels; [5], 

[6]) แตกต่างจากพื้นท่ีปากแม่น้ าแม่กลอง โดยมีการเพิ่มจ านวนของแพลงก์ตอนพืชในระดับสูงมาก และพบว่าระดับของ

ผลผลิตขั้นตน้ในชว่งกลางฤดูน้ าหลาก (ภาพท่ี 3 ขวา; ประมาณ 8-85 µg/) มแีนวโนม้ท่ีสูงขึน้อยา่งชัดเจน 

 

พื้นที่ปากแม่น้ าเจ้าพระยาและสถานการณ์ปัญหายูโทรฟิเคชัน 

ลักษณะจ้าเพาะของปากแม่น้้าเจ้าพระยา 

 พื้นท่ีปากแม่น้ าเจ้าพระยา สะทอ้นภาพความเป็นปากแม่น้ าที่มขีนาดใหญ่ท่ีสุดท้ังในดา้นความกว้างและความ

ลึกของร่องน้ าในแนวกลางของพื้นท่ี นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นท่ีท่ีมีการรายรอบด้วยบ้านเรือน และโรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่ๆอยู่ได้อย่างหนาแน่นตลอดแนวขอบฝั่ง ด้านในใกล้เขตชุมชนยังพบปัญหาของการสะสมของขยะประเภท

โฟม พลาสติก ของเหลือใช้หรือซากปฏิกูลต่าง ๆ จากบ้านเรือน และเศษซากพรรณไม้ขนาดใหญ่ปนลงมา และมัก

รวมตัวกันอยูใ่นพืน้ท่ีอับลมบางบริเวณ สะทอ้นปัญหาของการท้ิงขยะและสิ่งปฏกิูลในน้ าอย่างเด่นชัด 

ในแนวชายฝั่งเมื่อวิ่งเรือออกมาทางด้านนอกจะพบเห็นลักษณะของการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเป็นแนวยาว 

โอบล้อมไปทางด้านข้างของตลิ่ง และเมื่อออกมาทางด้านแนวกลางในระยะประมาณ 5 ถึง 10 กิโลเมตร จากสถานี 

ในสุด จะเร่ิมพบการปักไม้แนวหลักเพิ่มแปลงของหอยแมลงภูอ่ยู่ท่ัวไป จนเป็นลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นท่ีท่ีแทบจะ

เต็มบริเวณจนถึงระยะประมาณ 20 กิโลเมตร 

 ส าหรับในแนวนอกสุดท่ีได้วิ่งเรือออกไปท าการศึกษาเป็นแนวท่ีมีความเค็มของน้ าประมาณ 30 – 31 psu  

นัน้ เราจะพบวา่เป็นแนวท่ีมีการจอดพักของเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่อยูโ่ดยรอบบริเวณ มันเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความลกึเฉลี่ย

มากกวา่ 10 เมตร และเป็นบริเวณนอกสุดท่ีได้รับอทิธิพลจากมวลน้ าจืด  

 ลักษณะของมวลน้้าและสถานการณ์ปัญหามลภาวะในพื้นที่ปากแม่น้้าเจ้าพระยา 

 ปากแม่น้ าเจ้าพระยา เป็นพื้นท่ีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของสีน้ าได้อย่างมาก จากพื้นท่ีตอนในสุดท่ีจะ

พบวา่มวลน้ ามีตะกอนขุน่เป็นสนี้ าตาลออกเหลอืงปนกับการมลีักษณะเป็นสีครมี ซึ่งเป็นบริเวณท่ีอยูต่อนในเป็นมวลน้ า

ท่ีมีความเค็มในช่วง 15 – 18 psu แลว้จึงเร่ิมเปลี่ยนแปลงโดยมสีีท่ีจางลง และตะกอนขนาดใหญ่จะน้อยลง ซึ่งเมื่อเข้าสู่

พื้นท่ีหา่งฝั่งออกมาประมาณ 10 – 15 กิโลเมตร    

ในระยะที่ความเค็มของน้ าเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 25 psu (อาทิ ในสถาน ีCP7) น้ าจะเร่ิมใสขึน้และเห็นเป็นสีเขียว

ใบตอง หรือสีเขียวสดพัดมาเป็นร้ิวๆ สะท้อนให้เห็นการท่ีตะกอนจากส่วนของปากแม่น้ าได้ตกลงและเกิดการสะพร่ัง

ของแพลงก์ตอนพืช (โดยเฉพาะการพบ Dinoflagellate ชนิด Noctiluca sp.) อย่างหนาแนน่เกิดขึน้มาในพื้นท่ีตลอดแนว

ท่ีโอบล้อมปากแม่น้ า (บริเวณท่ีมีความหนาแน่นของลักษณะการสะพร่ังมากท่ีสุด พบอยู่บริเวณสถานี CP17 – CP18 

ซึ่งมีระยะทางจากแนวร่องน้ าในสุดประมาณ 20 – 25 กิโลเมตร และมีความเค็มของน้ าประมาณ 30 psu) 
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ภาพที่ 4 ลักษณะการกระจายในระดับของผลผลิตขัน้ต้น (Chlorophyll a; µg/L) ในช่วงตน้ฤดูน้ าหลาก  

(เมษายน พ.ศ. 2560; ภาพซ้าย) และในช่วงกลางฤดูน้ าหลาก (กรกฎาคม พ.ศ. 2560; ภาพขวา)   

ในพืน้ท่ีปากแม่น้ าเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ 
 

การกระจายของผลผลิตขั้นต้นและปัญหายูโทฟิเคชันในพื้นที่ปากแม่น้้าเจ้าพระยา  

ในพื้นท่ีนี้ พบว่าในช่วงต้นฤดูน้ าหลาก (ภาพท่ี 4 ซ้าย) ผลผลิตขั้นต้นมีค่าอยู่ระหว่าง 1.91-52.51 µg/L  

โดยสถานีท่ีมีค่าของผลผลิตขั้นต้นสูงท่ีสุด คือ สถานี CP16 และสถานี CP9 คือ สถานีท่ีมีค่าผลผลิตขั้นต้นต่ าท่ีสุด 

แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของผลผลิตขั้นต้นในพื้นท่ีปากแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งบริเวณฝั่งตะวันออกของพื้นท่ีพบ

ปริมาณของผลผลิตขั้นตน้ท่ีคอ่นข้างสูงกวา่บริเวณฝั่งตะวันตก โดยฝั่งตะวันออกของพื้นท่ีปากแม่น้ าเจ้าพระยามีค่าอยู่     

5.61-52.51 µg/L พบปัญหาการเกิดปรากฏการณ์น้ าเปลี่ยนสีอย่างรุนแรงจากแพลงก์ตอนพืช ชนิด Noctiluca  

แผ่กระจายคลุมพื้นท่ีปากแม่น้ า โดยเฉพาะทางตอนนอก เป็นบริเวณท่ีกวา้งมาก 

ส่วนฝั่งตะวันตกของปากแม่น้ าเจ้าพระยา มีค่าอยู่ระหว่าง 1.91-8.39 µg/L ซึ่งในภาพรวมพบว่าความอุดม

สมบูรณ์ของพื้นท่ีปากแม่น้ าเจ้าพระยา ในช่วงฤดูนี้ (เดอืนเมษายน พ.ศ. 2560) มคี่าแปรผันสูง  อย่างไรก็ตาม มรีะดับ

สูงสุดท่ีสะท้อนปัญหายูโทรฟิเคชันอยา่งชัดเจน (Eutrophic levels; [5], [6]) แตกต่างจากพื้นท่ีปากแม่น้ าแมก่ลอง และ

คล้ายกับพื้นท่ีปากแม่น้ าทา่จีน โดยพบการเพิ่มจ านวนของแพลงก์ตอนพชืได้สูงมาก และพบวา่ระดับของผลผลิตขัน้ต้น

ในช่วงกลางฤดูน้ าหลาก (ภาพท่ี 4 ขวา; ประมาณ 3-35 µg/) มีแนวโน้มท่ีสูงเช่นเดิม แต่ได้กระจายออกไปครอบคลุม

ในบริเวณท่ีกวา้งขึ้นอย่างชัดเจน 
 

พื้นที่ปากแม่น้ าบางปะกงและสถานการณ์ปัญหายูโทรฟเิคชัน 

         ลักษณะจ้าเพาะของปากแม่น้้าบางปะกง 

 ปากแม่น้ าบางปะกง มีการใช้ประโยชน์โดยรอบท าเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัย และพื้นท่ีทางด้านอุตสาหกรรมท่ี

หลากหลายเหมือนพื้นท่ีปากแม่น้ าเจ้าพระยา น้ าทางตอนในมีลักษณะขุ่นเป็นสีน้ าตาลและมีตะกอนละเอียดเจือปน

มากเช่นเดียวกับปากแม่น้ าเจ้าพระยา อย่างไรก็ตามบริเวณแนวรอยต่อของแม่น้ ากับเขตทะเลมีการใช้พื้นท่ีเพื่อการ

เลีย้งปลาในกระชังเป็นจ านวนมาก และกระจายอยู่เป็นหย่อม ๆ ท้ังทางขวาและทางซ้ายของตัวล าน้ า พื้นท่ีโดยรอบยัง

เป็นท่ีขนถ่ายสนิค้าสัตวน์้ า โรงงานแปรรูปสัตว์น้ าขนาดเล็ก และเป็นท่ีจอดของเรือประมงขนาดกลางอยู่จ านวนหนึ่ง   
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ลักษณะเด่นทางปกีขวาหรอืทางตะวันออกของปากแม่น้ า คือ การท่ีมีการใชพ้ื้นท่ีในการปักแปลงจัดสร้างเป็น

แหล่งเลี้ยงหอยแมลงภู่ในปริมาณมหาศาล ในภาพรวมมีความหนาแน่นสูงมากกว่าในพื้นท่ีปากแม่น้ าเจ้าพระยา และ

ท าให้เกิดขอ้จ ากัดในการเข้าออกของเรือ ซึ่งลักษณะดังกล่าวนา่จะมีผลต่อการเคลื่อนตัวของมวลน้ าในระดับหนึ่ง 

 ลักษณะของมวลน้้าและสถานการณ์ปัญหามลภาวะในพื้นที่ปากแม่น้้าบางปะกง 

 มวลน้ าในพื้นท่ีมีลักษณะท่ัวไปเป็นมวลน้ าท่ีมีตะกอนละเอียดเจือปนอยู่ค่อนข้างมาก น้ าท่ีไหลลงมาจากตัว

แม่น้ าเป็นสีน้ าตาลปนเขียว โดยในบริเวณท่ีอยูใ่กล้ร่องน้ าซึ่งน้ าแรง หรือในช่วงน้ าขึน้ลงในเขตตื้นใกล้ฝั่งจะพบมวลน้ า

เปลี่ยนเป็นสนี้ าตาลเข้มขึน้ ซึ่งจะเกิดจากการฟุง้กระจายของตะกอนจากผิวหนา้ดินท่ีได้รับอทิธิพลจากการพัดพา และ

การท าให้หมุนวนขึ้นมาโดยแรงน้ า  

พื้นท่ีทางตอนนอกของปากแมน่้ าที่มีระยะห่างจากตอนในออกไปประมาณ 10 กิโลเมตร จะพบการท่ีตะกอน

เร่ิมตกลง และมวลน้ าใสขึน้เป็นสนี้ าตาลปนเขียว ซึ่งพบวา่มีค่าความเค็มใกล้เคียงกับน้ าทะเล (ประมาณ 29 – 30 psu) 

ขณะท่ีในเขตตอนใน (อาทิ BK1, BK2) จะพบว่ามีค่าความเค็มท่ีต่ าลงท่ีระดับประมาณ 26 – 27 psu ซึ่งพบว่ายังไมต่่ า

เท่ากับพื้นท่ีทางตอนในของปากแม่น้ าเจ้าพระยา ลักษณะสะท้อนของค่าความเค็มเช่นนี้แสดงให้เห็นว่ามีมวลน้ าจืด

ตน้ทุนท่ีไหลลงมานอ้ยกว่า 

 นอกจากนี้ พื้นท่ีโดยรวมน่าจะมีความลาดชันต่ า ท่ีส่งผลให้การผสมผสานของน้ าเค็มจากเขตทะเลขึ้นไปได้

ไกลในเขตแผ่นดิน ลักษณะดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าปากแม่น้ าบางปะกง เป็นพื้นท่ีท่ีมีความเค็มค่อนข้างสูง และอาจ

เปลี่ยนแปลงจนมวลน้ าท่ีลงได้น้อยกว่าอาจเกี่ยวข้องกับเสถียรภาพของพื้นท่ีในการใช้เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้

อย่างเหมาะสมตอ่ไป 

การกระจายของผลผลิตขั้นต้นและปัญหายูโทฟิเคชันในพื้นที่ปากแม่น้้าบางปะกง  

ในปากแม่น้ าบางปะกง ในช่วงต้นฤดูน้ าหลาก (ภาพที่ 5 ซ้าย) พบค่าผลผลิตขั้นต้นอยู่ระหว่าง 2.67-31.27 µg/L  

โดยสถานีท่ีมีคา่ผลผลิตขัน้ต้นสูงท่ีสุด คือ สถาน ีBK16 และ สถานี BK1 มคี่าผลผลิตขัน้ต้นต่ าท่ีสุด แสดงให้เห็นถึงการ

กระจายของผลผลิตขั้นต้นในพื้นท่ีปากแม่น้ าบางปะกง โดยสถานท่ีีอยูใ่กล้แนวร่องน้ า (สถานี BK1 BK2 และ BK3) นั้น

จะมีค่าผลผลิตขั้นต้นท่ีต่ า ส่วนในพื้นท่ีบริเวณดอนบางสถานีจะสามารถพบค่าผลผลิตขั้นต้นท่ีสูงได้ อาทิเช่น สถานี  

BK16 ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของพื้นท่ี (ใกล้แนวรอยต่อกับพื้นท่ีปากแม่น้ าเจ้าพระยา) และ สถานี  BK7 ท่ีพบค่าสูง

ทางด้านตะวันออกของพื้นท่ีปากแม่น้ า 
 

  
 

ภาพที่ 5 ลักษณะการกระจายในระดับของผลผลติข้ันต้น (Chlorophyll a; µg/L) ในชว่งต้นฤดูน้ าหลาก  

(เมษายน พ.ศ. 2560; ภาพซา้ย) และในช่วงกลางฤดูน้ าหลาก (กรกฎาคม พ.ศ. 2560; ภาพขวา)   

ในพื้นที่ปากแม่น้ าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ในภาพรวมพบว่าปัญหายูโทรฟิเคชันของพื้นท่ีปากแม่น้ าบางปะกง ในช่วงฤดูนี้ มีค่าแปรผันสูง อย่างไรก็ตาม  

มีระดับสูงสุดท่ีสะท้อนปัญหายูโทรฟิเคชันได้ (Eutrophic levels; [5], [6]) โดยพบการเพิ่มจ านวนของแพลงก์ตอนพืชได้

ค่อนข้างสูงในบางบริเวณ อย่างไรก็ตาม พบว่าระดับของผลผลิตขั้นต้นในช่วงกลางฤดูน้ าหลาก (ภาพท่ี 5 ขวา; ประมาณ 

2-15 µg/) มแีนวโนม้ท่ีกระจายตัวออก และเบาบางลงไป   
 

ตารางที่ 1  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยคุณภาพน้ า จากสถานีตอนในของพื้นท่ีปากแม่น้ า ออกไปยังสถานีตอน

นอกสุด (ตัวอย่างของพื้นท่ีปากแม่น้ าเจ้าพระยา จากสถานี CP1 ไปตามแนวร่องกลาง สู่สถานี CP6 ทางตอนนอก 

ในช่วงกลางฤดูน้ าหลาก; เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2560) 

สถาน ี

ส ารวจ 

อุณหภูมิ

น้ า (C) 

ความเค็ม 

(psu) 

ออกซิเจน

ละลายน้ า (%) 

ออกซิเจนละลาย

น้ า (mg/L) 

ความเป็น 

กรด-เบส 

 ความโปร่ง

แสง (cm) 

CP1 30.61 0.17 33.7 2.52 7.55 15 

CP2 30.40 1.12 29.8 2.23 7.36 15 

CP3 31.04 6.20 69.9 5.02 7.67 30 

CP4 30.50 22.94 129.2 8.52 8.60 100 

CP5 30.33 25.68 130.6 8.52 8.54 140 

CP6 29.88 25.92 114.2 7.49 8.24 280 
 

คุณภาพน้ าทั่วไปและการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ปากแม่น้ าเมื่อเข้าสู่ช่วงกลางฤดูน้ าหลาก 

พื้นท่ีปากแมน่้ าแตล่ะแห่งในชว่งตน้ฤดูน้ าหลาก (เดอืนเมษายน 2560) มรีะดับของออกซิเจนละลายน้ าในมวลน้ า

ท่ีไหลลงมาแตกต่างกันออกไปเล็กน้อย โดยออกซิเจนละลายน้ ามีการเปลี่ยนแปลงตามความลึกน้ าโดยมีแนวโน้มท่ีลด

ต่ าลง พบระดับของออกซิเจนละลายน้ าในมวลน้ าของสถานีตอนบนสุดท่ีไหลลงในพื้นท่ีปากแม่น้ าแม่กลอง ปากแม่น้ า 

ท่าจีน ปากแม่น้ าเจ้าพระยา และปากแม่น้ าบางปะกง เท่ากับ 4.34, 2.76,  2.34, และ 3.33 mg/L ตามล าดับ ในพื้นท่ี

ดังกล่าว เมื่อได้รับอิทธิพลจากการเพิ่มของมวลน้ าท่ีไหลลงจากแผ่นดินในช่วงกลางฤดูน้ าหลาก (เดือนกรกฎาคม 2560) 

พบการลดต่ าในระดับของออกซิเจนละลายน้ าท่ีมีเช่นดังเดิม (ตารางท่ี 1) อย่างไรก็ตาม พบว่าระดับของออกซิเจนละลาย

น้ ามีแนวโน้มเพิ่มขึน้ (จากประมาณ 2 mg/L ไปเป็น 8 mg/L) โดยได้รับอิทธิพลจากการเพิ่มของผลผลิตขั้นต้นในมวลน้ าใน

ระหว่างท่ีเคลื่อนตัวออกสู่ตอนนอกของปากแม่น้ าออกไปเร่ือย ๆ ทั้งนี้ จะสังเกตเห็นค่าความเค็มของน้ าที่ค่อย ๆ สูงขึ้น

จากบทบาทการผสมผสานด้วยการขึ้นลงของน้ าทะเล (จากประมาณ 0 psu ไปเป็น 26 psu) ซึ่งในภาพรวมเป็นการสะท้อน

สภาพการเจริญอยา่งมากของแพลงก์ตอนพืชในเขตทะเลแนวนอก ท่ีเป็นผู้ผลิตขั้นตน้ชนดิหลักในทุกพื้นท่ีปากแมน่้ า [7] 
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ภาพที่ 6 ลักษณะการกระจายของผลผลิตขัน้ต้น (Chlorophyll a; µg/L) ในช่วงต้นฤดูน้ าหลาก  

(เดอืนเมษายน พ.ศ. 2560) ในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน 

 

ลักษณะการกระจายของผลผลิตขั้นต้นในพื้นที่แนวกลางของอ่าวไทยตอนใน  

จากการศึกษาปริมาณผลผลิตขั้นต้นในพื้นท่ีแนวกลางของอ่าวไทยตอนใน ช่วงต้นฤดูน้ าหลาก (เดือนเมษายน 

พ.ศ. 2560; ภาพท่ี 6) พบวา่มคี่าผลผลิตขั้นตน้อยู่ระหวา่ง 0.13-3.09 µg/L ซึ่งปริมาณผลผลิตขั้นตน้ในพื้นท่ีอ่าวไทยตอน

ในท่ีพบนี้ไม่สะท้อนปัญหายูโทรฟิเคชัน และอาจประเมินได้ว่ามีระดับความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชท่ีค่อนข้างต่ า 

(Oligotrophic condition; OEDC 1982) ในภาพรวมเราพบว่า ผลผลิตขั้นตน้นัน้ได้มีการแพร่กระจายในบริเวณใกล้ปากแม่น้ า

ท้ัง 4 โดยเฉพาะในบริเวณเขตพื้นท่ีปากแม่น้ าเจ้าพระยาและปากแม่น้ าบางปะกง ซึ่งถึงแม้ระยะทางหรือพื้นท่ีในการ

แพร่กระจายของปริมาณผลผลิตขั้นต้นในพื้นท่ีขยายวงกว้างออกไปสู่เขตทะเลทางตอนนอกได้มากกว่า เมื่อเปรียบเทียบ

กับปริมาณผลผลิตขั้นต้นท่ีพบ ในพื้นท่ีบริเวณปากแม่น้ าท่าจีนและปากแม่น้ าแม่กลอง อย่างไรก็ตาม ปริมาณดังกล่าว 

ไมไ่ด้เกิดไปท่ัวบริเวณอา่วไทยตอนใน โดยแพลงก์ตอนพืชท่ีเกิดน่าจะมีการตายลง และตกทับถมลงสู่พื้นท้องน้ าในแนวน้ า

ชน หรือในบริเวณท่ีกระแสน้ าอ่อนตัวลง ก่อนท่ีเข้าสู่เขตในกลางอ่าว อาทิ ในบริเวณสถานี 23 และ สถานี 24 แนวกลาง

อา่วไทยตอนบน ท่ีพบลักษณะการลดต่ าลงในระดับออกซิเจนละลายน้ าในชว่งกลางฤดูน้ าหลากได้อยา่งชัดเจน (ภาพท่ี 7) 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 7 ลกัษณะการลดลงของระดับออกซิเจนละลายน้ าตามความลึกน้ า เปรียบเทียบในช่วงต้นฤดูน้ าหลาก  

(เดอืนเมษายน พ.ศ. 2560) และกลางฤดูน้ าหลาก (เดอืนเมษายน พ.ศ. 2560) ในสถานี 23 (ภาพซ้าย) และ  

สถานี 24 (ภาพขวา) บริเวณแนวกลาง ของพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน 

ความ

ลึก 

ของ

น้ า 

ระดับออกซิเจนละลาย
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การท่ีปริมาณของผลผลิตขั้นต้นในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน สามารถพบปริมาณท่ีสูงกว่าเฉพาะในบริเวณใกล้แนว

ปากแมน่้ า ท้ังนี้ อาจเนื่องจากการได้รับอทิธิพลของแร่ธาตุอาหารท่ีมาจากการไหลลงของมวลน้ าจืด [1], [3] อยา่งไรก็ตาม 

ในพื้นท่ีเขตกลางอ่าว หรือในเขตบริเวณชายฝั่งท่ัวไปท่ีห่างปากแม่น้ าต่าง ๆ พบว่ามีปริมาณของผลผลิตขั้นต้นท่ีค่อนข้าง

นอ้ยลงไปตามล าดับ ซึ่งท้ังนี้ นา่จะเกี่ยวข้องกับการท่ีมีปริมาณธาตุอาหารในเขตทะเลท่ีคอ่นข้างนอ้ยลงไปนั่นเอง  

อนึ่ง ยูโทรฟิเคชัน (Eutrophication) เป็นค าท่ีแสดงถึงการเพิ่มความเข้มข้นของแร่ธาตุอาหารท่ีพืชใช้ในพื้นท่ี

แหล่งน้ านิ่งและแหล่งน้ าอื่น ๆ ซึ่งผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตามมาในระบบนิเวศทางน้ า ก็คือการเพิ่มปริมาณของพืชน้ า 

รวมท้ังแพลงก์ตอนพืชและสาหร่ายท่ีอยู่ในน้ า และส่งผลถึงการเพิ่มทางปริมาณตลอดจนการเปลี่ยนแปลง

องคป์ระกอบทางชนิดของผู้ผลิตขั้นต้นชนดิท่ีมีความสามารถในการดึงเอาแร่ธาตุอาหารมาใช ้เกิดกระบวนการพัฒนา

ประชากร การแข่งขันการเจริญเติบโต (ซึ่งได้รับอิทธิพลจากท้ังระดับของธาตุอาหารและความเข้มแสงท่ีจ าเพาะ

ส าหรับแต่ละชนิด) และการเกิดทดแทนท่ีของชนิดท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใหม่นั้น ๆ ผลท่ีเกิดขึ้นตามมาคือการ

เปลี่ยนแปลงภายในหว่งโซ่อาหาร และผลในทางอ้อม คือ ความผันแปรของระดับออกซิเจนท่ีละลายน้ าซึ่งเกิดจากการ

ยอ่ยสลายของซากพชืและ/หรือแพลงกต์อนพืชท่ีตายลง [3] 

การประมวลผลการศกึษาด้านยูโทรฟิเคชันท่ีผ่านมา [3] พบวา่ในการศึกษาติดตามแหล่งน้ าท่ีมีการเกิดยูโทร

ฟิเคชันพบว่าปัญหาท่ีรุนแรง คือ การท าให้เกิดสภาวะขาดออกซิเจนในแหล่งน้ า (Oxygen-deficient condition) 

โดยเฉพาะในบริเวณใกล้พื้นท้องน้ า ซึ่งท าให้ระดับของก๊าซอื่น ๆ อาทิ Nitrous oxide และ Methane ถูกปลดปล่อย

ออกมาสู่บรรยากาศของโลกมากขึ้น นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์การแลกเปลี่ยนถ่ายเทอิเลคตรอน 

ของระบบการย่อยสลายท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของค่า Reduction–oxidation potential ภายในระบบนิเวศ ซึ่งส่งผล

ตอ่การเคลื่อนย้ายหรือการเปลี่ยนรูปของมลพษิท่ีเป็นสารประกอบอินทรียแ์ละโลหะต่าง ๆ นับเป็นผลกระทบท่ีเกิดกับ

กระบวนการทางชวีเคมีและนิเวศวทิยาภายในแหล่งน้ านัน้ ๆ  

จากภาพรวมดังกล่าวจะเห็นได้ว่าปัญหายูโทรฟิเคชัน ซึ่งเกิดเป็นปัญหาท่ีต่อเนื่ อง จะมีบทบาทต่อการ

เปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ และสามารถเกิดผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจสังคมของชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้

ประโยชนจ์ากแหล่งน้ าในภาพกว้างได้ตอ่ไป 
 

สรุปผลการศึกษา 
การศกึษาสถานการณ์ปัญหาปัจจุบันจากสภาวะยูโทรฟิเคชันโดยเฉพาะลักษณะการเปลี่ยนแปลงระดับผลผลิตขั้นตน้ 

(คลอโรฟิลล์เอ) ในมวลน้ าและออกซิเจนละลายน้ าท่ีเปลี่ยนแปลงในพื้นท่ีบริเวณต่าง ๆ  ของอ่าวไทยตอนใน ซึ่งครอบคลุมปาก

แมน่้ าสายหลัก 4 บริเวณ ออกไปจนถึงพื้นท่ีใจกลางของอา่วไทยตอนใน ในชว่งต้นฤดูน้ าหลาก (เมษายน 2560) และกลางฤดูน้ า

หลาก (กรกฎาคม 2560) พบการเกิดปรากฏการณ์น้ าเปลี่ยนสีอยา่งรุนแรง ซึ่งเกิดได้ต้ังแตใ่นชว่งตน้ฤดูน้ าหลาก จนถึงกลางฤดู

น้ าหลาก โดยมักพบปริมาณคลอโรฟิลล์เอระดับสูงในเขตปากแม่น้ าทางตอนนอกหรือนอกแนวร่องน้ า และพบระดับสูงสุดใน

พื้นท่ีปากแมน่้ าแม่กลอง ปากแมน่้ าท่าจีน ปากแม่น้ าเจ้าพระยา และปากแม่น้ าบางปะกง ท่ีประมาณ 15, 85, 55, และ 30 µg/L 

ตามล าดับ การเพิ่มของคลอโรฟิลล์เอส่งผลให้ระดับออกซิเจนละลายน้ าในช่วงกลางวันมีค่าเพิ่มสูงมาก อย่างไรก็ตาม จะมี

ผลกระทบในทางลบในชว่งท่ีไมม่แีสงหรือในเวลากลางคืน เกิดปัญหาตอ่สิ่งมชิวีติในพื้นท่ีได้ 

ผลการศกึษายังพบวา่มวลน้ าท่ีพัดพาลงมาจากล าน้ าตอนบน มปัีญหาออกซิเจนละลายน้ าท่ีต่ ามาก และท าให้น้ า

ในชั้นล่างท่ีมีแพลงก์ตอนพืชน้อยในพื้นท่ีปากแม่น้ า มีระดับของออกซิเจนในระดับต่ า นอกจากนี้ พื้นท่ีแนวนอกท่ีเป็นช่วง

รอยต่อกับเขตทะเล มี มีระดับของออกซิเจนในน้ าชั้นท่ีลึกมากกว่า 10 เมตร ต่ าลงอย่างชัดเจน ผลการศึกษาในภาพรวม

สะท้อนภาพการย่อยสลายของอินทรีย์สารจากซากของแพลงก์ตอนพืชท่ีเกิด นับเป็นปัญหาต่อเนื่องสู้พื้นท่ีทางตอนนอก 
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แสดงให้เห็นถึงวกิฤตกิารณ์คุณภาพน้ าปัจจุบันซึ่งสามารถสง่ผลกระทบตอ่ความเป็นอยู่ของทรัพยากรพื้นท้องน้ าในทุกพื้นท่ี

ปากแมน่้ าได ้ 
 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา  
 ข้อมูลความรู้จากการศึกษาครั้งนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งท่ีสะท้อนความเสื่อมโทรมในคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ า

ในพื้นท่ีปากแม่น้ าหลักท่ีมีความส าคัญต่อสถานการณ์การประมงของประเทศไทย ซึ่งจัดว่ามีความรุนแรงและถูก

กระตุ้นให้เกิดปัญหาได้เร็วขึ้นจากอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศ ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายน 

2560 เป็นต้นมา สภาวการณ์ดังกลา่วเป็นประเด็นท่ีทุกภาคส่วนควรตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ และหาทาง

แก้ไขปอ้งกนั ท้ังดา้นการแก้ไขปัญหาน้ าเสียท่ีมีการปนเป้ือนของแร่ธาตุอาหารและสารอินทรียส์ูง ท่ีไหลลงสูพ่ื้นท่ีปาก

แม่น้ า และการวางแผนบริหารจัดการปริมาณการไหลของน้ า เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบ าบัดหรือบรรเทาเบาบาง

มลภาวะทางน้ า และชว่ยแก้ปัญหาการสะสมของตะกอนอินทรีย์ท่ีจะเป็นปัญหาในระบบนเิวศปากแม่น้ าได้ต่อไป  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์ตอ่การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาผึ่งแห้งของพื้นทะเลภายในระบบนิเวศ

หญ้าทะเลบริเวณหาดเนินฆ้อ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้ด าเนินการในเดือนกันยายน พ .ศ. 2560 เพื่อพิจารณา

การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพหญ้าทะเลและระยะเวลาการผึ่งแห้งของพื้นทะเลโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลทุติยภูมกิาร

วิจัยในอดีต พบว่า มวลชีวภาพส่วนเหนอืดิน มวลชีวภาพส่วนใต้ดิน พื้นท่ีการแพร่กระจาย และพื้นท่ีปกคลุมของหญ้า

ทะเลชนิด Halodule pinifolia มีแนวโน้มลดลง ในขณะท่ีความสูงของพื้นทะเลซึ่งเป็นระบบนิเวศหญ้าทะเลมีแนวโน้ม

สูงขึ้น จนเป็นผลให้ระยะเวลาผึ่งแห้งตอนกลางวันและช่วงเวลาวิกฤติของแหล่งหญ้าทะเลตั้งแต่เวลาท่ีระดับน้ าลง

ต่ าสุดถึงเวลาท่ีระดับน้ าขึ้นเต็มพื้นท่ีมีค่าอยู่ระหว่าง 413 ถึง 1,813 และ 323 ถึง 1,121 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งมากเกินกว่า

ระยะเวลาการผึ่งแห้งท่ีเหมาะสมตอ่หญ้าทะเลชนิดนี้ ในการศึกษานีย้ังพบวา่ ความเสื่อมโทรมของหญา้ทะเลบริเวณนี้

เร่ิมปรากฏตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ซึ่งสอดคล้องกับการขุดลอกคลองพังหักท่ีเป็นคลองบริเวณทิศตะวันตก

เฉียงใต้ของหาดเนินฆ้อและเร่ิมด าเนินการตั้งแต่ปี พ .ศ.2554 มาเป็นประจ าทุก ๆ 2 ปี จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น การขุด

ลอกคลองดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุเบื้องต้นของความเสื่อมโทรมของหญ้าทะเล และนับว่าเป็นตัวอย่างผลกระทบจาก
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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 

 

บทน า 

หญ้าทะเล เป็นพืชกลุ่มหนึ่งในหมู่พฤกษชาติพื้นทะเลมีล าต้น ใบ ล าต้นใต้ดินหรือเหง้า ดอก และผลท่ีแท้จริง  

มีการพัฒนาลักษณะของล าต้น ใบ ดอก ผล และรากให้เหมาะแก่การเจริญเติบโตและแพร่พันธ์ุ มีความทนทานต่อความ

รุนแรงของคลื่นและลมได้ดี เป็นแหล่งทรัพยากรทางทะเลท่ีอุดมสมบูรณ์ มีความส าคัญต่อระบบนิเวศวิทยาทางทะเล  

เป็นแหล่งอนุบาลวางไข่ แหล่งอาหาร เป็นท่ีหลบภัยของสัตว์น้ าท้ังยังช่วยป้องกันการพังทลายของชายฝั่งได้เป็นอย่างดี 

หญ้าทะเลมีการแพร่กระจายตลอดแนวชายฝั่งท่ัวโลกท้ังเขตร้อนและเขตอบอุ่นพบประมาณ 60 ชนิด (Short et al., 2001)  

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบ 16 ชนิด (จิตติมา, 2544) ในประเทศไทยพบ 13 ชนิด แพร่กระจายท้ังบริเวณอ่าวไทย 

12 ชนิด และฝั่งทะเลอันดามัน 12 ชนิด (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน, 2559) 

นอกจากนี้ สถานภาพแหล่งหญ้าทะเลในประเทศไทย พ.ศ. 2554–2556 พบพื้นท่ีรวมของหญ้าทะเลประมาณ 118,665 ไร่ 

แบ่งออกเป็นฝั่งอ่าวไทย 32,565 ไร่ และฝั่งทะเลอันดามัน 86,100 ไร่ (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง

ทะเล และป่าชายเลน, 2554; 2556) ส่วนหญ้าทะเลในพื้นท่ีศึกษาคร้ังนี้คือชนิด Halodule pinifolia (Fiber-strand grass) หรือ

หญ้าผมนาง เป็นหญ้าทะเลท่ีพบการแพร่กระจายอยู่ท่ัวไปตามชายฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน (กาญจนภาชน์และคณะ, 

2534) จัดอยู่ในครอบครัว Potamogetonaceae (den Hartog, 1970) ล าต้นตั้งตรงเกิดจากเหง้า 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 มรีอยหยักเป็นฟันเลื่อย ขอบใบเรียบเห็นเส้นกลางใบได้อยา่งชัดเจนบริเวณปลายใบ (ชัชรี, 2543) 

ลักษณะแหล่งท่ีอยู่อาศัยของหญ้าทะเลแต่ละชนิดท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการแพร่กระจายของชนิดหญ้าทะเล 

ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิ ความเค็ม คลื่น กระแสน้ า ความลึกของพื้นท่ีอยู่อาศัย และระยะเวลา

ของชว่งวันท่ีควบคุมกิจกรรมทางสรีระของหญ้าทะเล นอกจากนี้ ฤดูกาลยังจ ากัดความสามารถในการสังเคราะห์แสงของ

พชืในเร่ืองความเข้มแสง ปริมาณธาตุอาหาร จ านวนอพิไิฟต ์และการเกิดโรคด้วย นอกจากนี้ การรบกวนโดยของกิจกรรม
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มนุษย์ (Anthropogenic impacts) ก็เป็นส่วนส าคัญท่ีส่งผลต่ออัตราการตกตะกอนและคุณภาพพื้นดินตะกอนบริเวณพื้น

ทะเลของแหล่งหญ้าทะเลให้มกีารเปลี่ยนแปลงซึ่งมอีิทธิพลต่อการอยูร่อดของหญ้าทะเลเป็นอยา่งยิ่ง (Short et  al., 2001) 

ในท่ีนี้ ความลาดชัน ซึ่งเป็นลักษณะทางกายภาพบริเวณชายฝั่งแต่ละบริเวณท่ีได้รับอิทธิพลจากการขึ้นลงของน้ าทะเลท่ี

แตกต่างกัน ซึ่งในน่านน้ าไทยมีชนิดการขึ้นลงของระดับน้ า 3 ชนิด คือ น้ าเด่ียว (อ่าวไทยฝั่งตะวันออก) น้ าคู่ (อ่าวไทย

ตอนล่างและทะเลอันดามัน) และน้ าผสม (อ่าวไทยตอนบนและตอนกลาง) (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล 

ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน, 2555; กรมอุทกศาสตร์, 2560) ส่งผลให้ความรุนแรงของกระแสน้ า ความขุ่นใส ความเข้ม

แสง อุณหภูมิ ความเค็ม และปริมาณธาตุอาหารตามช่วงเวลาต่าง ๆ แต่ละบริเวณนั้นแตกต่างกัน ท้ังนี้ ปัจจัยท่ีส าคัญ

ท่ีสุดจากอทิธิพลของการขึ้นลงของน้ าทะเลและเป็นปัจจัยจ ากัดการอยู่อาศัยของหญ้าทะเลแตล่ะชนิด คือ ระยะเวลาการ

ผึ่งแห้งของหญ้าทะเลขณะน้ าลง (ชาคริต, 2558) เนื่องจากการผึ่งแห้งจะท าให้หญ้าทะเลเกิดการสูญเสียน้ า (Disiccation) 

เช่น หญ้าทะเลชนิด Halodule wrightii และ Enhalus acoroides จะยังคงสามารถฟื้นกิจกรรมการสังเคราะห์แสงได้ภายใต้

การสูญเสียน้ าไม่เกินร้อยละ 40 และ 45 ของน้ าหนักใบ ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม หากระยะเวลาการผึ่งแห้งของหญ้า

ทะเลท้ัง 2 ชนิด มีค่ามากกว่า 14 ± 2 และ 37 ± 5 นาที ตามล าดับ จะเป็นผลให้ใบมีการสูญเสียน้ าเกินร้อยละ 50 ของ

น้ าหนักใบ ซึ่งจะเป็นเหตุให้ประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงของหญ้าทะเลลดลง หรือหมดประสิทธิภาพในท่ีสุด (Björk 

et al., 1999) ในท านองเดียวกัน ระยะเวลาท่ีเหมาะสมของการผึ่งแห้งนั้นนับว่าเป็น “หน้าต่างแห่งโอกาส (The window of 

opportunity)” ส าหรับเปิดให้หญ้าทะเลได้เพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงในบริเวณท่ีมวลน้ ามีความขุ่นสูง 

(Chartrand et. al., 2012) อย่างไรก็ตาม หญ้าทะเลท่ีได้รับแสงอาทิตย์จากการผึ่งแห้งตั้งแต่ 200 – 800 mol photons m-

2s-1 จะมผีลยับยัง้อัตราการส่งผ่านอิเลคตรอน (Realative electron transport rate) ในกระบวนการสังเคราะห์แสง และหาก

ความเข้มแสงมากกว่า 1,000 mol photons m-2s-1  ( E m-2s-1) จะส่งผลให้มวลชีวภาพของหญ้าทะเลลดลง  ขณะท่ี

สภาวะค่าความเข้มแสงเฉลี่ยท่ีท าให้อัตราการสังเคราะห์แสงมีค่าเท่ากับอัตราการหายใจ (Compensation irradiance; Ic) 

ในหญ้าทะเลบริเวณเขตอบอุ่นและเขตร้อนเท่ากับ 28.5 ± 3.3 และ 38.5 ± 7.6 mol photons m-2s-1  ( E m-2s-1) 

ตามล าดับ (Touchette and Burkholder, 2000) ซึ่งหญ้าทะเลในเขตร้อน เชน่ Halodule pinifolia ตอ้งการปริมาณแสงร้อยละ 

14 ของความเข้มแสงผิวหน้าน้ า (Longstaff and Dennison, 1999) นอกจากนี้ ยังพบว่า ระยะเวลาการผึ่งแห้งในตอนกลาง

วันท่ีเหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของหญ้าทะเลชนิด H. pinifolia ในช่วงเวลากลางวัน (6:00-18:00 น.) และช่วงเวลาวิกฤติ 

(9:00-15:00 น.) มคี่าเท่ากับ 60-244 และ 45-154 ชั่วโมงตอ่ปี ตามล าดับ (ชาคริต, 2558) 
จากข้อมูลการศึกษาแหล่งหญ้าทะเลบริเวณหาดเนินฆ้อ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 

2552-2556 (ชาคริต, 2558) พบหญ้าทะเล 2 ชนิด คือ หญ้าผมนาง (Halodule pinifolia) และหญ้าใบมะกรูด (Halophila 

ovalis) แพร่กระจายครอบคลุมพื้นท่ีมากกว่า 80,000 ตารางเมตร ทว่า ผลการศึกษาตลอดระยะเวลา 5 ปี ชี้ให้เห็นว่า 

พื้นท่ีและความสมบูรณ์ของแหล่งหญ้าทะเลมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ซึ่งปัจจัยหลักของความ

เสื่อมโทรม คือ การเปลี่ยนแปลงระดับความสูงของพื้นทะเลบริเวณแหล่งหญ้าทะเล ส่งผลให้พื้นท่ีดังกล่าวมีระยะเวลา

การผึ่งแห้งในช่วงกลางวันเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของหญ้าทะเล ท้ังนี้ สาเหตุเบื้องต้นอาจมา

จากการขุดลอกคลองพังหักซึ่งเป็นคลองท่ีอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหาดเนินฆ้อ และเร่ิมด าเนินการตั้งแต่ปี  

พ.ศ. 2554 เป็นประจ าทุก ๆ 2 ปี จนถึงปัจจุบัน โดยการขุดลอกดังกล่าวไม่เพียงท าให้ดินตะกอนและธาตุอาหารบริเวณ

พื้นท้องน้ าฟุ้งกระจาย แต่การน าตะกอนท่ีผ่านการขุดลอกมาถมบริเวณปากคลองใกล้หาดเนินฆ้อเป็นการเปลี่ยนแปลง

กระแสน้ าจนท าให้เกิดการตกตะกอนบริเวณระบบนิเวศแหล่งแหญ้าทะเล ซึ่งนับว่าเป็นผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งหญ้า

ทะเลท่ีเกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย์ และหากแหล่งหญ้าทะเลถูกท าลายไม่ว่าจะเป็นสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงทาง

ธรรมชาติหรือจากกิจกรรมของมนุษย์ก็ตาม ประชากรสัตว์น้ าที่อาศัยระบบนิเวศหญ้าทะเลนั้น ๆ ก็จะได้รับผลกระทบ 
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โดยการเปลี่ยนแปลงหรือสูญหายไปด้วย การกลับคืนสู่สภาวะปกติของแหล่งหญ้าทะเลตามธรรมชาตินั้นอาจเกิดขึ้นได้ 

แตอ่าจตอ้งอาศัยระยะเวลานาน ดังนัน้ การศกึษาผลกระทบจากกิจกรรมมนุษยต์่อการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาผึ่งแห้งของ

พื้นทะเลบริเวณหาดเนินฆ้อ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง คร้ังนี้ จึงเป็นการศึกษาผลกระทบจากกิจกรรมดังกล่าว  

ณ สภาวการณ์ปัจจุบันด้วยการเปรียบเทียบกับข้อมูลทุติยภูมิของชาคริต (2558) และใช้เป็นกรณีศึกษาส าหรับ 

การบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลของหนว่ยงานภาครัฐและงานภาคการศึกษาในแง่ของการตระหนักถึงผลกระทบ

จากกิจกรรมมนุษยท่ี์อาจส่งผลเสียตอ่ระบบนิเวศทางทะเลสืบไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
ด าเนนิการเก็บข้อมูลและตัวอยา่งในพื้นท่ีแหล่งหญ้าทะเลบริเวณหาดเนนิฆ้อ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง (ภาพท่ี 1) 

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ท้ังนี้ ได้จ าแนกวิธีการออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย การศึกษาคุณภาพหญ้าทะเลชนิด  

H. pinifolia  การศกึษาการแพร่กระจายและพื้นท่ีปกคลุมของหญ้าทะเลชนิด H. pinifolia และการศกึษาระยะเวลาการผึ่งแห้ง

ของระบบนเิวศแหล่งหญ้าทะเล ดังนี้ 

1. การศึกษาคุณภาพหญ้าทะเลชนิด H. pinifolia   

 ปัจจัยท่ีเป็นคุณภาพหญ้าทะเลชนิด H. pinifolia ประกอบด้วย ความหนาแน่นของล าต้น ความยาวใบ และ

มวลชีวภาพส่วนเหนือดินและใต้ดิน ซึ่งท าการสุ่มเก็บตัวอย่างด้วยท่ออะคลิลิกใสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.3 เซนติเมตร

จ านวน 15 ซ้ า บนผืนหญ้าทะเล ตามวิธีของ Dennison (1990) 

2. การศึกษาการแพร่กระจายและพื้นที่ปกคลุมของหญ้าทะเลชนิด H. pinifolia 

 การศึกษาการแพร่กระจายและพื้นท่ีปกคลุมของหญ้าทะเลชนิด H. pinifolia ด าเนินการได้โดยการพิกัด

ต าแหนง่ขอบผืนหญ้าทะเลด้วยเครื่อง Handheld-GPS ของ Garmin รุ่น e-trex summit จากนั้นจึงน าไปสร้างแผนท่ีดจิทัิล

เพื่อพิจจารณาการแพร่กระจายและค านวณพื้นท่ีปกคลุมของหญ้าทะเลด้วยโปรแกรม Surfer version 8 ตามวิธีของ

ชาคริต (2558) และ Ruengsorn (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 พื้นท่ีศึกษาบริเวณแหลง่หญ้าทะเลหาดเนนิฆ้อ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
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3. การศึกษาระยะเวลาการผึ่งแห้งของระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเล 

 ด าเนินการแกะรอย (Tracking) แนวชายน้ าลงด้วยเคร่ือง Handheld-GPS ของ Garmin รุ่น e-trex summit  

ในพื้นท่ีขณะระดับน้ าก าลังขึ้นหรือลงบริเวณหาดเนินฆ้อตามระยะเวลาจ านวน 3 คร้ัง จากนั้นจึงน าไปสร้างแผนท่ีดิจิทัล

เพื่อพิจารณาลักษณะการแพร่กระจายของน้ าทะเลขณะขึน้ลงบนพื้นท่ีแหล่งหญ้าทะเล และค านวณระยะเวลาผึ่งแห้งของ

พื้นท่ีด้วยโปรแกรม Surfer version 8 ร่วมกับข้อมูลมาตราน้ าน่านน้ าไทยบริเวณปากแม่น้ าระยองในปี พ.ศ. 2560  

(กรมอุทกศาสตร์, 2560) ตามวิธีของชาคริต (2558) และ Ruengsorn (2015) ท้ังนี้ 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. ตามล าดับ 

 4. การวิเคราะห์ผลการศกึษา 

 น าข้อมูลท่ีได้จากการศกึษาคุณภาพหญ้าทะเลชนิด H. pinifolia การแพร่กระจายและพื้นท่ีปกคลุมของหญ้าทะเล

ชนิด H. pinifolia และการศึกษาระยะเวลาการผึ่งแห้งของระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเลในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560  

มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิของชาคริต (2558) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์ต่อการเปลี่ยนแปลง

ระยะเวลาผึ่งแห้งของพื้นทะเลภายในระบบนเิวศหญ้าทะเลบริเวณหาดเนินฆอ้ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 

ผลการศึกษา 

1. การเปลี่ยนแปลงคุณภาพหญ้าทะเลชนิด H. pinifolia   

 จากการวเิคราะห์คุณภาพหญา้ทะเลชนดิ H. pinifolia ประกอบด้วย ความยาวใบ ความหนาแนน่ของล าตน้ และ

มวลชีวภาพส่วนเหนือดินและใต้ดินในเดือนกันยายน พ .ศ. 2560 ร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิในเดือนกันยายน พ.ศ. 2552, 

2553, 2555 และ 2556 มรีายละเอยีด ดังนี้ 

 1.1 ความยาวใบ (Leaf length)  

 ค่าเฉลี่ยความยาวใบ (Average ±SD, n=15) ของหญ้าทะเลชนิด H. pinifolia ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2552, 

2553, 2555, 2556 และ 2560 มีค่าอยู่ระหว่าง 39 ±10 ถึง 69 ±18 มิลลิเมตร โดยพบค่าต่ าสุดและสูงสุดในปี  

พ.ศ. 2552 และ 2560 ตามล าดับ (ภาพท่ี 2a) 

 1.2 ความหนาแนน่ของล าตน้ (Shoot density)  

 ค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของล าต้น (Average ±SD, n=15) ของหญ้าทะเลชนิด H. pinifolia ในเดือนกันยายน 

พ.ศ. 2552, 2553, 2555, 2556 และ 2560 มคี่าอยู่ระหว่าง 7,469 ±2,745 ถึง 15,843 ±2,964 ต้นต่อตารางเมตร โดย

พบค่าต่ าสุดและสูงสุดในปี พ.ศ. 2555 และ 2560 ตามล าดับ (ภาพท่ี 2b) 

 1.3 มวลชีวภาพสว่นเหนอืดนิและใต้ดนิ (Above and below ground biomass)  

 จากการศึกษาค่าเฉลี่ยมวลชีวภาพส่วนเหนือดินและใต้ดิน (Average ±SD, n=15) ของหญ้าทะเลชนิด  

H. pinifolia ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2552, 2553, 2555, 2556 และ 2560 พบว่า ค่าเฉลี่ยมวลชีวภาพส่วนเหนือดินม ี

ค่าอยู่ระหว่าง 38.31 ±15.33 ถึง 74.54 ±11.87 กรัมน้ าหนักแห้งต่อตารางเมตร โดยพบค่าต่ าสุดและสูงสุดในปี  

พ.ศ. 2560 และ 2553 ตามล าดับ (ภาพท่ี 2c) ส่วนค่าเฉลี่ยมวลชีวภาพส่วนใต้ดินมีค่าอยู่ระหว่าง 144.44 ±64.65  

ถึง 226.74 ±33.70 กรัมน้ าหนักแห้งต่อตารางเมตร โดยพบค่าต่ าสุดและสูงสุดในปี พ .ศ. 2560 และ 2553 ตามล าดับ 

(ภาพท่ี 2d) 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

ภาพที่ 2 ความยาวใบ (a) ความหนาแน่นของล าต้น (b) มวลชีวภาพสว่นเหนอืดนิ (c) และมวลชวีภาพส่วนใต้ดนิ (d)  

ในเดอืนกันยายน พ.ศ. 2552, 2553, 2555, 2556 และ 2560 
 

2. การศึกษาการแพร่กระจายและพื้นที่ปกคลุมของหญ้าทะเลชนิด H. pinifolia 

 จากการสร้างภาพแผนท่ีดิจิทัลเพื่อพิจจารณาการแพร่กระจายและค านวณพื้นท่ีปกคลุมของหญ้าทะเลชนิด  

H. pinifolia ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 โดยเปรียบเทียบกับภาพแผนท่ีดิจิทัลของหญ้าทะเลชนิด H. pinifolia ในเดือน

กันยายน พ.ศ. 2552, 2553, 2555 และ 2556 พบว่า การกระจายตัวของผืน (Patch) หญ้าทะเลในปี พ .ศ. 2560

ครอบคลุมพื้นท่ีน้อยกว่าการกระจายตัวในปีอื่น ๆ โดยพบผืหญ้าทะเลชนิด H. pinifolia ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2552, 

2553, 2555, 2556 และ 2560 เท่ากับ 58, 25, 24, 22 และ 6 ผืน ตามล าดับ (ภาพท่ี 3) ส่วนพื้นท่ีปกคลุมของหญ้า

ทะเลในเดือนกันยายน พ.ศ. 2552, 2553, 2555, 2556 และ 2560 มีค่าอยู่ระหว่าง 13,178 ถึง 61,135 ตารางเมตร  

โดยพบค่าต่ าสุดและสูงสุดในปี พ.ศ. 2555 และ 2552 ตามล าดับ (ภาพท่ี 4) 

3. ระยะเวลาการผึ่งแห้งของระบบนิเวศแหล่งหญ้าทะเล 

 จากการด าเนินการแกะรอย (Tracking) แนวชายน้ าลงด้วยเคร่ือง Handheld-GPS ของ Garmin รุ่น e-trex 

summit ในพื้นท่ีขณะระดับน้ าก าลังขึ้นบริเวณหาดเนินฆ้อตามระยะเวลา (Time) จ านวน 3 คร้ัง โดยเรียงล าดับจาก

ระดับน้ าลงต่ าท่ีสุดจนกระท่ังระดับน้ าขึ้นสูงท่วมเต็มพื้นท่ี ประกอบด้วย T1 ,T2 และ T3 ในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งสามารถ

เทียบเคียงระดับความสูงน้ าตามมาตราน้ าได้เท่ากับ 0.9, 1.1 และ 1.5 ตามล าดับ พ.ศ. 2555 สามารถเทียบเคียงระดับ

ความสูงน้ าตามมาตราน้ าได้เท่ากับ 1.0, 1.5 และ 1.8 ตามล าดับ และ พ.ศ. 2560 สามารถเทียบเคียงระดับความสูง
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น้ าตามมาตราน้ าได้เท่ากับ 0.9, 1.1 และ 1.5 ตามล าดับ ท้ังนี้ เมื่อจ าแนกชุดข้อมูลพร้อมวางพิกัดลงบนแผนท่ีดิจิทัล

แลว้ พบวา่ พื้นท่ีผึ่งแหง้ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2552 ถึง 2560 มแีนวโนม้เพิ่มมากขึ้นตามล าดับ (ภาพท่ี 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 การกระจายตัวของผืนหญ้าทะเลชนิด H. pinifolia ในเดอืนกันยายน พ.ศ. 2552 (a), 2553 (b), 2555 (c), 2556 

(d) และ 2560 (e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 4 พื้นท่ีปกคลุมของหญา้ทะเลชนดิ H. pinifolia ในเดอืนกันยายน พ.ศ. 2552, 2553, 2555, 2556 และ 2560 

 

 ส่วนผลการวิเคราะห์ระยะเวลาการผึ่งแห้งในปี พ.ศ. 25560 นั้น ได้แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท คือ 

การผึ่งแห้งตอนกลางวัน  (Day-time exposure)   และในช่วงเวลาวกิฤติ  (Crisis exposure)  ระหว่างเวลา 6:00-18:00 

น. และ 9:00-15:00 น. ตามล าดับ พบว่า การผึ่งแห้งตอนกลางวันและการผึ่งแห้งในช่วงเวลาวิกฤติของแหล่งหญ้า

ทะเลตัง้แตเ่วลาท่ีระดับน้ าลงต่ าสุด (T1) ถึงเวลาท่ีระดับน้ าน้ าขึ้นเต็มพืน้ท่ี (T3) มคี่าอยู่ระหว่าง 413 ถึง 1,813 และ 323 

ถึง 1,121 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งมากกว่าช่วงระยะเวลาการผึ่งแห้งท่ีเหมาะสมต่อหญ้าทะเลชนิด  H. pinifolia (ชาคริต, 2558) 

(ตารางที่ 1) 

(a) (b) (c) 

(d) (e) 

หญ้าทะเล 

พื้นทะเล 

แผ่นดนิ 
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ภาพที่ 5 แผนท่ีดิจิทัลพื้นท่ีผึ่งแห้งขณะระดับน้ าก าลังขึน้บริเวณหาดเนินฆอ้ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ตามระยะเวลา 

T1 ,T2 และ T3 พ.ศ. 2552, 2555 และ 2560 

 

ตารางที่ 1 ระยะเวลาผึ่งแห้งบริเวณหาดเนินฆ้อ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ตามระยะเวลา T1 ,T2 และ T3 พ.ศ. 2560 

และระยะเวลาการผึ่งแห้งท่ีเหมาะสมตอ่หญา้ทะเลชนดิ H. pinifolia จากการศกึษาของชาคริต (2558) 
 

ช่วงเวลาผึง่แหง้ 

ระยะเวลาผึ่งแห้ง (ชั่วโมงต่อปี) 

T1 (≤0.9 m ) 

(พ.ศ. 2560) 

T2 (≤1.1 m ) 

(พ.ศ. 2560) 

T3 (≤1.5 m ) 

(พ.ศ. 2560) 

ระยะเวลาเหมาะสม 

(พ.ศ. 2552 และ 2555) 

กลางคืน (18:00-6:00) 53 385 1,249 - 

กลางวัน (6:00-18:00) 413 775 1,813 60-244 

วกิฤต ิ(9:00-15:00) 323 545 1,121 45-154 

T2 

2552 
2555 

2560 

T3 T1 

แผ่นดนิ พื้นทะเลผึ่งแห้ง หญ้าทะเล พื้นท่ีน้ าทะเลท่วมถึง 

มาตราน้ า: 0.9 m มาตราน้ า: 1.1 m มาตราน้ า: 1.5 m 

มาตราน้ า: 1.0 m มาตราน้ า: 1.5 m มาตราน้ า: 1.8 m 

มาตราน้ า: 0.9 m มาตราน้ า: 1.1 m มาตราน้ า: 1.5 m 
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วิจารณ์และสรุปผล 
จากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาของคุณภาพหญ้าทะเลด้านมวลชีวภาพส่วนเหนือดินและส่วนใต้

ดิน (ภาพท่ี 2c และ 2d) โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นท่ีปกคลุมของหญ้าทะเล (ภาพท่ี 2) ต่างมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน 

ชี้ให้เห็นได้ว่า หญ้าทะเลบริเวณหาดเนินฆ้อก าลังอยู่ในสถานภาพเสื่อมโทรมในปี พ .ศ. 2560 ถึงแม้ว่าแนวโน้มของ

ความยาวใบและความหนาแน่นของล าต้นจะเพิ่มขึ้น  (ภาพท่ี 2a และ 2b) ซึ่งอาจบ่งชี้ได้ว่าเป็นความสมบูรณ์อันเกิด

จากหญ้าทะเลอาศัยอยูใ่นพืน้ท่ีท่ีเหมาะสม แตก่็เป็นพืน้ท่ีเพยีงส่วนน้อยเมื่อพิจารณาจากความสามารถในการกระจาย

ตัวท่ีอยูใ่นวงจ ากัดเม่ือเปรียบเทียบกับพืน้ท่ีการกระจายตัวของหญา้ทะเลในอดตีดังภาพท่ี 3 

ความเสื่อมโทรมของแหล่งหญ้าทะเลท่ีเกิดขึ้นเป็นผลมาจากการยกตัวของพื้นทะเลหรือพื้นดินตะกอนท่ีเกิด

จากการทับถมของดินตะกอนจากการขุดลอกคลองพังหักซึ่งตั้งอยูบ่ริเวณทิศตะวันตกเฉียงใตข้องพื้นท่ีศึกษา การขุด

ลอกคลองอย่างตอ่เนื่องทุก ๆ 2 ปี ตัง้แต ่พ.ศ. 2554 ก่อให้เกิดสันดอนปากคลองดังปรากฏดังภาพท่ี 5 เนื่องจากมิได้

น าดินตะกอนท่ีเกิดจากการขุดลอกออกจากระบบ สันดอนดังกล่าวจึงอาจเปลี่ยนความเร็วและทิศทางของกระแสน้ า

บริเวณดา้นหลังสันดอนในทิศตะวันออกเฉียงเหนอืของพื้นท่ีศึกษาซึ่งเป็นแหล่งหญา้ทะเล จึงท าให้พืน้ทะเลบริเวณใกล้

สันดอนยกตัวสูงขึ้นจากการตกตะกอนประมาณ 3o เซนติเมตร (พิจารณาจากความแตกต่างตามมาตราน้ า ณ เวลา

ระดับน้ าทะเลเข้าท่วมเต็มพืน้ท่ีระหวา่ง พ.ศ. 2552 และ 2555 ซึ่งมีคา่เท่ากับ 1.5 และ 1.8 เมตร ตามล าดับ) ด้วยเหตุ

นี้ ระยะเวลาการผึ่งแห้งของพื้นท่ีจึงเพิ่มขึน้จนแหล่งหญ้าทะเลตกอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม นอกจากนี้ ผลจากสันดอนท่ี

เกิดขึ้นทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของชายหาดไม่เพียงแตย่กระดับความสูงของพื้นท้องทะเลขึน้เท่านั้น แต่ยังอาจเป็นเหตุ

ให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นท่ีศึกษาดังปรากฏในภาพท่ี 5 ซึ่งมีพืน้ทะเลผึ่งแห้ง ณ 

เวลา T1 ลดลงตามระยะเวลา ประกอบกับพบการก่อสร้างก าแพงไม้ไผ่กั้นคลื่นของภาครัฐในบริเวณดังกล่าวท่ีเร่ิม

ก่อสร้างประมาณต้น พ.ศ. 2560 และแล้วเสร็จก่อนเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 เป็นระยะทางมากกว่า 1.5 กิโลเมตร 

ตลอดแนวชายหาด อันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ส าหรับสนับสนุนความเปลี่ยนแปลงพื้นท้องท้องทะเลท่ีเกิดขึ้นจริง 

(ภาพท่ี 6) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 6 ก าแพงไมไ้ผก่ั้นคลื่นบริเวณชายฝั่งทศิตะวันออกเฉียงเหนอืของหาดเนนิฆ้อ 

คลองพงัหัก 

แหลง่หญา้

ทะเล 

ก าแพงกัน้คลืน่ 
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ผลกระทบด้านลบตอ่ระบบนเิวศแหลง่หญ้าทะเลท่ีอาจก่อเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ดังท่ีได้กลา่วข้างตน้ ได้

เปลี่ยนแปลงพื้นท่ีปกคลุมและความหลากหลายภายในแหล่งหญ้าทะเล จาก พ .ศ.2552 ซึ่งพบหญ้าทะเล 2 ชนิด คือ 

หญ้าผมนาง (Halodule pinifolia) และหญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) มีลักษณะการแพร่กระจายเป็นหย่อมหรือผืน 

(patchy distribution) ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 1.5 ตารางกิโลเมตร โดยมีปริมาณหนาแน่นในบริเวณฝั่งตะวันออก

เฉียงใต้ของหาด พบผืนหญ้าผมนางปกคลุมจ านวนรวมท้ังสิ้น 66 ผืน มีขนาดตั้งแต่ 7 ตารางเมตร ถึง 51,141 ตาราง

เมตร ส่วนหญ้าใบมะกรูดพบท้ังสิ้น 4 ผืน มีขนาดตั้งแต่ 1 ตารางเมตร ถึง 40 ตารางเมตร นอกจากนี้ ยังพบผืนผสม

ระหว่างหญ้าทะเลท้ังสองชนิดอยู่ 9 ผืน มีขนาดตั้งแต่ 1 ตารางเมตรถึง 82 ตารางเมตร รวมพื้นท่ีปกคลุม 80,549 

ตารางเมตร (ชาคริต, 2558) ทว่า ปัจจุบันลดลงเหลือเพียงหญ้าผมนางเพียงชนิดเดียวและมีพื้นท่ีปกคลุมเพียง 

22,266 ตารางเมตร โดยมีระยะเวลาการผึ่งแห้งเป็นปัจจัยหลักที่จ ากัดชนิดของหญ้าทะเลท่ีสามารถอาศัยอยู่ในเขตน้ า

ขึ้นน้ าลง (Intertidal zone) และเขตท่ีตื้นชายฝั่ ง  (Subtidal zone) ให้มีความแตกต่างกัน ท้ังนี้  เ ป็นผลมาจาก

ความสามารถในการปรับตัวและความทนทานของหญ้าทะเลแต่ละชนิด (Seddon and Cheshire, 2001) จาก

ความสามารถในการป้องกันการสูญเสียน้ าท่ีแตกตา่งกัน ส่งผลให้หญ้าทะเลชนิดท่ีมีท่ีอยู่อาศัยบริเวณเขตท่ีตื้นชายฝั่ง

ซึ่งมีน้ าทะเลท่วมถึงตลอดเวลา เช่น ชนิด Z. marina, Posidonia oceanica และ Cymodocea nodosa สามารถอยู่อาศัย

ในเขตท่ีไม่มกีารผึ่งแห้งและมักพบในบริเวณน้ าลกึ โดยปรับขนาดใบให้มขีนาดใหญ่และบางลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การสังเคราะห์แสง (Bintz and Nixon, 2001; Olesen et al., 2002) ในทางตรงข้าม หญ้าทะเลชนดิท่ีอาศัยอยูใ่นเขตน้ า

ขึ้นน้ าลงมีการผึ่งแห้ง เช่น ชนิด Syringodium isoetifolium Z. capricorni และ Cymodocea serrulata ใบจะมีความหนา

มากกว่าเพื่อป้องกันส่วนประกอบต่าง ๆ ของใบซึ่งไวต่อรังสีอัลตร้าไวโอเลต (Abal et al., 1994; Dawson and 

Dennison, 1996) อย่างไรก็ดี หญ้าทะเลท่ีอาศัยอยู่ในท่ีตื้นชายฝั่งหากอยู่ในสภาวะแสงน้อยอัตราการสังเคราะห์แสง

ลดลง ส่งผลให้ผลผลิตออกซิเจนท่ีส่งผ่านไปยังรากและเหง้ามีปริมาณลดลง  (Hemminga and Duarteg 2000) 

ออกซิเจนในดินตะกอนบริเวณ Rhizosphere มีปริมาณจ ากัด เกิดการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาเคมีก่อให้เกิดการสะสม

ซัลไฟดใ์นดนิตะกอนท าให้อัตราการดูดซึมธาตุอาหารของหญา้ทะเลลดลงด้วย (Mateo et al., 2006)  

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติมักเกิดขึน้ตามฤดูกาลหรือมีการเปลี่ยนแปลงแบบ

ค่อยเป็นค่อยไป ในทางตรงข้าม การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของมนุษย์มักเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลั นและ

ถาวร จนท าให้เกินขดีความสามารถในการปรับตัวเพื่อความอยูร่อดของหญ้าทะเล 
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สถานการณ์มลภาวะของดินพื้นท้องน้ าในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน: กรณีศึกษาผลกระทบในช่วง

กลางฤดูน้ าหลากบริเวณพื้นท่ีปากแม่น้ าแม่กลอง ปากแม่น้ าท่าจีน ปากแม่น้ าเจ้าพระยา และ

ปากแม่น้ าบางปะกง 

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  

ธัญชนก จนิดาศรี1 จารุมาศ เมฆสัมพันธ์2* และเชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์3 

Thanchanok Jindasre1 Charumas Meksumpun2* and Shettapong Meksumpun3 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาในคร้ังนี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์สถานการณ์มลภาวะของดินพื้นท้องน้ าในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนในท่ีเป็น

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจากช่วงต้นฤดูน้ าหลาก (เดือนเมษายน 2560) มาในช่วงกลางฤดูน้ าหลาก (เดือนกรกฎาคม 

2560) บริเวณพื้นท่ีปากแม่น้ าแม่กลอง ปากแม่น้ าท่าจีน ปากแม่น้ าเจ้าพระยา และปากแม่น้ าบางปะกงจากผลการศึกษา

ปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอนท่ีระดับผิวดิน (0-1 cm) พบว่าในบริเวณปากแม่น้ าแม่กลองมีปริมาณซัลไฟด์รวมในดิน

ตะกอนเพิ่มขึ้นสูงสุดในช่วงกลางฤดูน้ าหลาก 34 เท่า จากช่วงต้นฤดูน้ าหลากท่ีมีค่าเฉลี่ย 0.011 ± 0.089 มิลลิกรัมต่อกรัม

ของน้ าหนักดินแห้ง ปากแม่น้ าแม่ท่าจีนมีปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอนเพิ่มขึ้นสูงสุด138เท่า จากค่าเฉลี่ย 0.193 ± 

0.607 มิลลิกรัมต่อกรัมของน้ าหนักดินแห้ง ปากแม่น้ าแม่เจ้าพระยามีปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอนเพิ่มขึ้นสูงสุด 28 

เท่า จากค่าเฉลี่ย 0.017 ± 0.398 มิลลิกรัมต่อกรัมของน้ าหนักดินแห้ง และปากแม่น้ าบางปะกงมีปริมาณซัลไฟด์รวมในดิน

ตะกอนเพิ่มขึ้นสูงสุด 35เท่า จากค่าเฉลี่ย 0.122 ± 0.284 มิลลิกรัมต่อกรัมของน้ าหนักดินแห้ง ในภาพรวมพบว่าปากแม่

น้ าท่าจีนมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณซัลไฟด์ในดินตะกอนอย่างชัดเจนท่ีสุดและจัดเป็นบริเวณปากท่ีมีการสะสมมลพิษสูงมาก 

(มรีะดับสูงสุด เท่ากับ 1.861 มลิลิกรัมตอ่กรัมของน้ าหนักดินแห้ง) ซึ่งเป็นอันตรายต่อความเป็นอยูข่องทรัพยากรพื้นท้องน้ า

ท้ังนี้ การเพิ่มของซัลไฟด์รวมในดินตะกอนท่ีสูงมักสอดคล้องกับระดับของสารอินทรียท่ี์มากขึ้น ผลการศกึษาในภาพรวมท า

ให้เห็นปัญหาความเสื่อมโทรมของดินพื้นท้องน้ าท่ีเกิดมากขึ้นตามเวลาหรือตามปริมาณมวลน้ าท่ีรับจากแผ่นดิน ดังนั้นจึง

ควรหาทางแก้ปัญหามลภาวะทางน้ าโดยเฉพาะการท่ีมสีารอินทรีย์ปนเป้ือนลงมา รวมท้ังปัญหายูโทรฟิเคชันท่ีมีบทบาทต่อ

การเกิดปรากฏการณ์น้ า เปลี่ยนสี ซึ่งเป็นสาเหตุของการเพิ่มปริมาณสารอินทรีย์อย่างต่อเนื่องภายในระบบและเกิดการตก

ทับถมลงสู่บริเวณพื้นท้องน้ าเป็นปัญหาได้อยา่งตอ่เนื่อง 

ค าส าคัญ:   สถานการณ์มลภาวะ, ดินพื้นท้องน้ า, ฤดูน้ าหลาก, พื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน  
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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 
 

บทน า 

บริเวณพื้นท่ีชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนในตั้งอยู่ตอนบนสุดของอ่าวไทย ซึ่งรียกกันติดปากว่า อ่าวรูปตัว ก 

ประกอบไปด้วยเขตจังหวัดชายฝั่งทะเล 7 จังหวัด คือ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพฯ สมุทรปราการ

ฉะเชิงเทรา และชลบุรี อ่าวไทยตอนในจัดว่าเป็นแหล่งท่ีมีความส าคัญและมีความอุดมสมบูรณ์สูง โดยมีแม่น้ าสายหลัก

ไหลลงสู่บริเวณอ่าวไทยตอนใน ได้แก่ แม่น้ าแม่กลอง แม่น้ าท่าจีน แม่น้ าเจ้าพระยา และแม่น้ าบางปะกง โดยพื้นท่ีปาก

แม่น้ าจัดเป็นแหล่งประมงพื้นบ้านและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจท่ีส าคัญ อาทิ หอยลาย หอยกระปุก และหอยตลับ  

(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2558) 

อย่างไรก็ตาม พื้นท่ีบริเวณปากแม่น้ าเป็นแหล่งรองรับปริมาณสารอนิทรีย์และมลภาวะจากแผ่นดิน โดยเฉพาะชว่ง

ตน้ฤดูน้ าหลากซึ่งเป็นตัวพาปริมาณธาตุอาหาร ปริมาณสารอนิทรีย์ รวมถึงมลภาวะจากแผ่นดินลงสู่บริเวณปากแมน่้ า ส่งผล

ให้เกิดประโยชน์และโทษในบริเวณปากแม่น้ า เช่น การเกิดกระบวนการภายในบริเวณปากแม่น้ า อาทิการปรากฏการณ์น้ า

ทะเลเปลี่ยนสี (Red Tides) ตามรายงานของอัจฉราภรณ์ (2552) พบว่าปรากฏการณ์น้ าทะเลเปลี่ยนสีท่ีเกิดขึน้ในอา่วไทยส่วน

ใหญ่เกิดในชา่งฤดูฝนมากกวา่ในฤดูแล้ง ในเดอืนสิงหาคมโดยเฉพาะบริเวณปากแมน่้ าและบริเวณอา่วไทยตอนบนเป็นบริเวณ

ท่ีมีความถี่ของการเกิดปรากฏน้ าทะเลเปลี่ยนสูงสุด ท้ังนี้บริเวณบริเวณชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาครโดยเฉพาะบริเวณปากแม่

น้ าท่าจีน เป็นบริเวณท่ีพบการเกิดปรากฏการณ์น้ าทะเลเปลี่ยนสีอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มขึ้นของปริมาณสารอินทรีย์ มี

ความสัมพันธ์ต่อความถีก่ารเกิดปรากกฎการณ์น้ าทะเลเปลี่ยนสี (สถาบันวทิยาศาสตร์ทางทะเล, 2549)  

 สภาวะมลพิษในปัจจุบันท่ีมีผลต่อสัตว์น้ า โดยเฉพาะปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอน ซึ่งเป็นเป็นอันตราย

ส าหรับสิ่งมชีวีติ เนื่องจากซัลไฟด์ท่ีมีความเข้มข้นสูงอาจมผีลตอ่ระบบหายใจและเมตาบอลิซึมในร่างกายของสัตวพ์ื้นท้อง

น้ าได้ ความเป็นพิษของซัลไฟด์จะส่งผลต่อปริมาณสัตว์หน้าดิน โดยเฉพาะสัตว์ท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ เช่น หอย
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ชนิดต่าง ๆ จะมีแนวโน้มลดลงเมื่อระดับความเข้มข้นของซัลไฟด์เพิ่มขึ้น (จารุมาศ, 2548) และตามรายงานของนิตยา 

(2554) พบค่าซัลไฟดร์วมในดินตะกอนอยูใ่นชว่ง 0.002-2.092 มลิลิกรัม/กรัมน้ าหนักดินแห้ง ในบริเวณปากแมน่้ าท่าจีน 

 ด้วยเหตุท่ีบริเวณปากแม่น้ าสายหลักในเขตพื้นท่ีอ่าวไทยตอนในเป็นเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีมีความส าคัญ ดังนั้น

การศกึษาในคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาสถานการณ์มลภาวะของดินพื้นท้องน้ าในพื้นท่ีอา่วไทยตอนใน: กรณีศึกษา

ผลกระทบในชว่งตน้ฤดูน้ าหลากบริเวณพื้นท่ีปากแมน่้ าแม่กลองปากแมน่้ าท่าจีน ปากแมน่้ าเจ้าพระยา และปากแมน่้ าบาง

ปะกงซึ่งในช่วงกลางฤดูน้ าหลากเป็นตัวพาปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนมายังบริเวณปากแม่น้ าและเป็นปัจจัย

อย่างหนึ่งท่ีก่อให้เกิดสารประกอบซัลไฟด์รวมในดินตะกอนซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ าบริเวณปากแม่น้ าสายหลักของ

ประเทศไทยผลจากการศกึษานี้จะท าให้ทราบถึงสถานการณ์การสะสมมลภาวะในดินตะกอนพื้นท้องน้ าบริเวณปากแม่น้ า

สายหลักในเขตพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน ในปัจจุบัน และน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการก าหนดพื้นท่ีในการเฝ้าระวังอย่าง

เร่งด่วนเพื่อเสนอแนะการบริหารจัดการน้ าท่ีเหมาะสมซึ่งเป็นประโยชน์ในการบ าบัดมลภาวะในบริเวณปากแม่น้ าท่ีส่งผล

ตอ่ทรัพยากรสัตวน์้ าได้อยา่งเหมาะสมตอ่ไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
 ในการด าเนินการเก็บตัวอย่างดินพื้นท้องน้ าวิเคราะห์คุณสมบัติด้านเคมี (ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดิน และ 

ซัลไฟด์ในดินตะกอน) ของพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน ซึ่งประกอบด้วย 4 ปากแม่น้ า ได้แก่ ปากแม่น้ าแม่กลอง จังหวัด

สมุทรสงคราม ปากแมน่้ าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ปากแมน่้ าเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ และปากแมน่้ าบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยก าหนดช่วงเวลาศึกษาออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงต้นฤดูน้ าหลาก (เดือนเมษายน พ.ศ. 2560) และ

กลางฤดูน้ าหลาก (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560) โดยเก็บตัวอย่างดินตะกอนพื้นท้องน้ าท่ีระดับ 0-1 เซนติเมตร ด้วย 

Gravity Corer ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 5 เซนตเิมตร  

ในการวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟด์รวมในดิน (acid volatile sulfides) ใช้วิธีการเปลี่ยนรูปซัลไฟด์ในดินตะกอนจาก 

รูปต่าง ๆ เช่น  HS-, S2-, FeS และ FeS2 ให้อยู่ในรูปของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ โดยใช้กรด Sulfuric 18 N หลังจากนั้นท า

การวัดปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นโดยการให้ไอระเหยของไฮโดรเจนซัลไฟด์ผ่าน Hedrotek column หรือ

เรียกวา่ Acid volatile sulfide test column แล้วท าการค านวณหาปริมาณซัลไฟด์รวมต่อหนึ่งหน่วยน้ าหนักแห้งของดินต่อไป 

(ดัดแปลงจาก Meksumpun and Meksumpun, 1999) การวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน (total organic 

matter) ด าเนนิการโดยใช้วิธีการเผาท่ีความร้อนสูงเพื่อให้สารอินทรียถ์ูกก าจัดออกไป โดยการน าตัวอย่างใส่ในภาชนะทน

ความร้อนท่ีทราบน้ าหนักแล้ว จากนั้นน าไปเผาที่อุณหภูมิประมาณ 550-600 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง หลังจาก 

เผาเสร็จปล่อยให้เย็นในโถดูดความชื้น แล้วน าไปชั่งน้ าหนักท่ีเหลืออีกคร้ัง น้ าหนักท่ีหายไปหลังจากการเผาก็คือปริมาณ

สารอนิทรีย์รวมในดิน (ดัดแปลงจาก Verardoet al., 1990) 
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ภาพที่ 1 สถานีเก็บตัวอย่างดินตะกอนพื้นท้องน้ า (พิกัด UTM) ในพื้นท่ีปากแม่น้ าแม่กลอง (a) ปากแม่น้ าท่าจีน (b) 

ปากแม่น้ าเจ้าพระยา (c) และปากแม่น้ าบางปะกง (d) ในช่วงตน้ฤดูน้ าหลาก (เดอืนเมษายา พ.ศ. 2560) และ

กลางฤดูน้ าหลาก (เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2560)  
 

ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา 

 การเปลี่ยนแปลงปริมาณซัลไฟด์บริเวณปากแม่น้ าแม่กลอง  

ผลการศกึษาปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอนระดับผิวดิน (0-1 cm) บริเวณปากแมน่้ าแมก่ลอง ในชว่งตน้ฤดูน้ า

หลาก (เดือนเมษายน พ.ศ. 2560) ช่วงกลางฤดูน้ าหลาก (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560) พบปริมาณซัลไฟด์รวมในดิน

ตะกอน โดยมีค่าเฉลี่ย 0.011 ± 0.089 มิลลิกรัมต่อกรัมของน้ าหนักดินแห้ง และค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 0.000-0.252 

มลิลิกรัมตอ่กรัมของน้ าหนักดินแห้ง ท้ังนี้ ปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอนตะกอนในช่วงกลางฤดูน้ าหลากเพิ่มขึ้น 0.00-

34.37 เท่า หรือ 0.00-75.25% จากตน้ฤดูน้ าหลาก โดยเฉพาะสถานีเก็บตัวอย่างท่ี M4 ซึ่งเป็นบริเวณดอนใกล้ฝั่งบริเวณ

ฝั่งตะวันออกของปากแม่น้ า เนื่องจากเป็นบริเวณดอนใกล้ฝั่งและเกิดกระแสน้ าวนซึ่งส่งผลให้ตะกอนมีการตกสะสมมาก

ในบริเวณนี้และส่งผลเกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์ไนดินตะกอนแบบไม่ใช้ออกซิเจน สอดคล้องกับรายงานการประชุม

รายงานผล 6 เดือนแรก ส านักงานพัฒนาการวิจัยเพื่อการเกษตร (2560) พบปริมาณคลอโรฟิลล์เอ ซึ่งแสดงค่าผลผลิต

ทางชีวภาพของแพลงก์ตอนพืชในมวลน้ า สูงสุดในต้นฤดูน้ าหลากและมีการตกตะกอนสะสมของซากแพลงก์ตอนพืชและ

เกิดการย่อยสลายสะสมของปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอน อย่างไรก็ตามบางสถานีเก็บตัวอย่างเช่น M7 มีปริมาณ

ซัลไฟด์รวมในดินตะกอนลดลงในฤดูน้ าหลากเนื่องจากในสถานีเก็บตัวอย่างนี้อยู่ในแนวร่องน้ าจึงได้รับมวลน้ าจืดจาก

แมน่้ าโดยตรง (ภาพท่ี 2a) 

 

(a) 

(b) 

(d) (c) 
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การเปลี่ยนแปลงปริมาณซัลไฟด์บริเวณปากแม่น้ าท่าจีน 

 บริเวณปากแม่น้ าแม่ท่าจีน พบปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอนเพิ่มสูงขึ้นในทุกสถานีในช่วงกลางฤดูน้ าหลาก

เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณซัลไฟด์รวมในบริเวณปากแม่น้ าแม่กลอง โดยมีค่าเฉลี่ย 0.193 ± 0.607 มิลลิกรัมต่อกรัม 

ขอน้ าหนักดินแห้ง และค่าพสิัยอยูร่ะหวา่ง 0.007-1.861 มลิลิกรัมตอ่กรัมของน้ าหนักดินแห้ง ท้ังนี้ ปริมาณซัลไฟด์รวมใน

ดินตะกอนตะกอนในช่วงกลางฤดูน้ าหลากเพิ่มขึ้น 1.86-138.06 เท่า หรือ 0.84-59.02 % จากต้นฤดูน้ าหลาก โดยพบ

ปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอนเพิ่มสูงมากในช่วงกลางฤดูน้ าหลากท้ังบริเวณตอนใน (T1,T3) ตอนกลาง (T5, T6 ) และ

บริเวณตอนนอกของปากแมน่้ า (T8, T10) สอดคล้องกับรายงานการประชุมรายงานผล 6 เดอืนแรก ส านักงานพัฒนาการ

วจิัยเพื่อการเกษตร (2560) พบปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ซึ่งแสดงค่าแสดงผลผลิตทางชีวภาพของแพลงก์ตอนพืชในมวลน้ า 

สูงสุดในฤดูน้ าหลากสูงถึง 85 ไมโครกรัมต่อลิตร และมกีารตกตะกอนสะสมของซากแพลงก์ตอนพืชส่งผลให้เกิดเกิดการ

ย่อยสลายสะสมของปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอน จากการศึกษาปริมาณซัลไฟด์ในภาพรวมพบว่าปริมาณซัลไฟด์

บริเวณปากแมน่า้ท่าจีน อยูใ่นระดับการสะสมพิษปานกลางถึงการสะสมพษิสูงมากและส่วนใหญ่พบการสะสมของซัลไฟด์

สูงในชว่งกลางฤดนู้ าหลาก ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษาของกาญจนา (2558) พบปริมาณซัลไฟด์ในดินตะกอนในพื้นท่ีปาก

แมน่้ าท่าจีนมกีารสะสมอยูใ่นระดับสูงและพบค่าสูงมากในชว่งปลายฤดูน้ าหลาก (ภาพท่ี 2b) 

 

 

ภาพที่ 2ปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอน ระดับ 0-1 cm ในบริเวณปากแม่น้ าแม่กลอง (a) และบริเวณปากแม่น้ า 

ท่าจีน (b) ในช่วงฤดูแล้ง (เดอืนเมษายน) ชว่งตน้ฤดูน้ าหลาก (เดอืนกรกฎาคม) 
 

การเปลี่ยนแปลงปริมาณซัลไฟด์บริเวณปากแม่เจ้าพระยา 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณซัลไฟด์ในบริเวณปากแม่เจ้าพระยา พบปริมาณซัลไฟด์รวมในดิน

ตะกอนโดยมีค่าเฉลี่ย 0.017 ± 0.398 มิลลิกรัมต่อกรัมของน้ าหนักดินแห้ง และค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 0.000-1.352 

มิลลิกรัมต่อกรัมของน้ าหนักดินแห้ง โดยปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอนในบริเวณปากแม่น้ าเจ้าพระยามีความ

คล้ายคลึงกันท่ัวบริเวณปากแม่น้ า ปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอนในช่วงกลางฤดูน้ าหลากเพิ่มขึ้น 1.11-28.31 เท่า 

หรือ 1.68-43.08 % จากต้นฤดูน้ าหลาก บางสถานีเก็บตัวอย่าง (C2, C5) มีปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอนเพิ่มสูง

อย่างชัดเจนในช่วงกลางฤดูน้ าหลากซึ่งอยู่ในบริเวณตอนในของปากแม่น้ า เนื่องจากมีการทับถมของสารอินทรีย์สูง 

และในบริเวณตอนนอกของปากแมน่้ า (C8 ,C9) มกีารปริมาณสารอินทรียร์วมในดินตะกอนสูงเชน่เดียวกันแตก่ลับพบ

ปริมาณซัลไฟด์รวมในดินรวมในดินตะกอนต่ า เนื่องจากมีปริมาณออกชิเจนละลายน้ าสูงส่งผลให้เกิดการย่อยสลาย

สารอินทรีย์แบบใชอ้อกชเิจนอย่างเพยีงพอจึงท าให้บริเวณนี้มีปริมาณซัลไฟด์รวมในดนิตะกอนไม่สูง (ภาพท่ี 3a) 

 

  

(b) 

(a) 
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การเปลี่ยนแปลงปริมาณซัลไฟด์บริเวณปากแม่บางปะกง 

ผลการการศึกษาเปลี่ยนแปลงปริมาณซัลไฟด์บริเวณปากแม่น้ าบางปะกง พบปริมาณซัลไฟด์รวมในดิน

ตะกอนโดยมีค่าเฉลี่ย 0.122 ± 0.284 มิลลิกรัมต่อกรัมขอน้ าหนักดินแห้ง และค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 0.000-0.955 

มิลลิกรัมต่อกรัมของน้ าหนักดินแห้ง ปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอนในช่วงต้นฤดูน้ าหลากเพิ่มขึ้น 0.00-34.52เท่า

หรือ 0.00-63.71 %จากต้นฤดูน้ าหลาก บางสถานีเก็บตัวอย่าง (B3, B4, B5) มีปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอนเพิ่ม

สูงอย่างชัดเจนในช่วงกลางฤดูน้ าหลาก และในบางสถานีเก็บตัวอย่างปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอนลดลงในช่วง

กลางฤดูน้ าหลาก ( B1, B2) ซึ่งอยู่ในบริเวณตอนในของปากแม่น้ าจึงได้รับอิทธิพลจากมวลน้ าจืดและรองรับมวลน้ า

ใหมเ่ป็นตัวช่วยในการบ าบัดมลพษิในดนิตะกอน (ภาพท่ี 3a) 
 

   
 

ภาพที่ 3 ปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอน ระดับ 0-1 cm ในบริเวณปากแม่น้ าเจ้าพระยา (a) และบริเวณปากแม่น้ า

บางปะกง (b) ในช่วงฤดูแล้ง (เดอืนเมษายน พ.ศ. 2560) ชว่งตน้ฤดูน้ าหลาก (เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2560) 
 

ตารางที่ 1 ปริมาณสารอินทรีย์รวม (Total organic matter content: TOM; %) ในดินตะกอนพื้นท้องน้ าบริเวณบริเวณ

พื้นท่ีปากแม่น้ าแม่กลองปากแม่น้ าท่าจีน ปากแม่น้ าเจ้าพระยา และปากแม่น้ าบางปะกง ช่วง ต้นฤดูน้ าหลาก  

(เดอืนเมษายน พ.ศ. 2560) และช่วงกลางฤดูน้ าหลาก (เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2560) 

Mae Klong 

 (M) 

 TOM (%) Tha 

Chin  

 (T) 

TOM (%) Chao 

Phraya  

 (C) 

TOM (%) Bang 

Pakong 

 (B) 

TOM (%) 

Early- 

 loading 

Mid- 

loading 

Early- 

 loading 

Mid- 

loading 

Early- 

 loading 

Mid- 

loading 

Early- 

 loading 

Mid- 

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 

   T9  14.8 C9 11.4 12.9 B9 13.1 16.9 

      T10 17.5 15.4             

 Mean ± SD 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 

Total  Mean ± SD 5.8±2.9   11.4±3.35   10.2±2.2   13.3±2.7 

(a) (b) 
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การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอนิทรีย์รวมในดินตะกอนบริเวณปากแม่น้ าแม่กลอง 

ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอินทรียร์วมในดินตะกอน บริเวณปากแม่น้ าแม่กลอง พบปริมาณ

สารอินทรีย์รวมในดินตะกอน โดยมีค่าเฉลี่ย  5.8 ± 2.9 เปอร์เซ็นต์ และค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 2.6-11.6 เปอร์เซ็นต์ 

สอดคล้องกับการศกึษาเสกสรร (2551) พบปริมาณสารอินทรีย์รวมในบริเวณปากแม่น้ าแมก่ลองต้ังแต่เดอืนมถิุนายน 

2547-พฤษภาคม 2548 อยู่ในช่วงระหว่าง 1.86-10.32 เปอร์เซ็นต์ ท้ังน้ีปริมาณสารอินทรีย์รวมในดนิตะกอนตะกอนบาง

สถานีเก็บตัวอย่าง (M4) มีปริมาณสารอินทรีย์เพิ่มในช่วงกลางฤดูน้ าหลาก 1.6 เท่า จากต้นฤดูน้ าหลาก ซึ่งสอดคล้อง

กับปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอนท่ีมีปริมาณเพิ่มให้ในช่วงกลางฤดูน้ าหลากเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม สถานีเก็บ 

M7 พบปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนลดลงในช่วงกลางฤดูน้ าหลาก ซึ่งสอดคล้องมีปริมาณซัลไฟด์รวมในดิน

ตะกอนลดลงในฤดูน้ าหลากเนื่องจากในสถานีเก็บตัวอย่างนี้อยูใ่นแนวร่องน้ าจึงได้รับมวลน้ าจืดจากแม่น้ าโดยตรง ใน

ภาพรวม พบว่าปริมาณสารอินทรียีรวมในบริเวณปากแม่น้ าแม่กลองไม่การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล เพียงแต่มี

แนวโนม้เพิ่มมากขึน้และลดลงระหว่างฤดูกาลเพียงเล็กน้อย ไมถ่ึง 2.0 เปอร์เซ็นต์  

การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอนิทรีย์รวมในดินตะกอนบริเวณปากแม่น้ าท่าจีน 

บริเวณปากแม่น้ าแม่ท่าจีนพบปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนเพิ่มสูงขึ้นในทุกสถานีในช่วงกลางฤดูน้ า

หลากเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณสารอินทรีย์รวมในบริเวณปากแม่แม่กลองเช่นเดียวกับปริมาณซัลไฟด์รวมในดิน

ตะกอน โดยมีค่าเฉลี่ย 11.4 ± 3.3 เปอร์เซ็นต์ และค่าพิสัยอยู่ระหว่าง 5.3-17.5 เปอร์เซ็นต์ท้ังนี้ปริมาณสารอินทรีย์

รวมในดินตะกอนในช่วงกลางฤดูน้ าหลากเพิ่มขึน้ 0.6-2.7 เท่า จากต้นฤดูน้ าหลาก โดยเฉพาะสถานเีก็บตัวอย่างที่ T1 

ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดนิตะกอนเพิ่มเกิน 2 เปอร์เซ็นต์ซึ่งถอืว่ามคีวามแตกตา่งกันทางฤดูกาล  

การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอนิทรีย์รวมในดินตะกอนบริเวณปากแม่เจ้าพระยา 

บริเวณปากแม่เจ้าพระยาพบปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนโดยมีค่าเฉลี่ย 10.2 ± 2.2 เปอร์เซ็นต์และค่า

พิสัยอยู่ระหว่าง 6.4-13.0 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนในบริเวณปากแม่น้ าเจ้าพระยามีความ

คล้ายคลึงกันท่ัวบริเวณปากแม่น้ า ปริมาณสารอินทรีย์รวมรวมในดินตะกอนในช่วงต้นฤดูน้ าหลากเพิ่มขึ้น 0.7-1.6 เท่า 

จากฤดูแล้งซึ่งถือวา่ปริมาณสารอนิทรียไ์มม่คีวามแตกตา่งกันตามฤดู แสดงให้เห็นวา่ในบริเวณปากแม่น้ าเจ้าพระยามีการ

ตกสะสมของปริมาณสารอนิทรีย์อยา่งตอ่เนื่อง 

การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอนิทรีย์รวมในดินตะกอนบริเวณปากแม่บางปะกง 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน บริเวณปากแม่น้ าบางปะกง พบปริมาณ

สารอินทรีย์รวมในดนิตะกอนคลา้ยคลึงกับปริมาณสารอินทรีย์รวมในบริเวณปากแม่น้ าเจ้าพระยา โดยมีคา่เฉลี่ย 13.3 

± 2.71 เปอร์เซ็นต์ และค่าพิสัยอยูร่ะหว่าง 6.9-17.4 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณสารอนิทรียร์วมในดินตะกอนในชว่งกลางฤดู

น้ าหลากเพิ่มขึ้น 0.09-1.3 เท่า บางสถานีเก็บตัวอย่าง (B3, B4, B5) พบปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนเพิ่ม

สูงขึ้นเพียง 1.0-1.3 เปอร์เซ็นต์ในช่วงกลางฤดูน้ าหลาก ซึ่งถือได้ว่าไมค่วามแตกกันของปริมาณสารอินทรีย์รวมในดิน

ตะกอนอย่างชัดเจน แต่ท้ังนี้กับพบปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอนเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนสอดคล้องกับรายงานการ

ประชุมรายงานผล 6 เดอืนแรก ส านักงานพัฒนาการวจิัยเพื่อการเกษตร (2560) พบปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ซึ่งแสดง

ค่าแสดงผลผลิตทางชีวภาพของแพลงก์ตอนพืชในมวลน้ า สูงสุดในฤดูแล้งสูงถึง 31 ไมโครกรัมต่อลิตรและมีการ

ตกตะกอนสะสมของซากแพลงก์ตอนพืชสะสมประจวบกับในช่วงต้นฤดูน้ าหลากมีมวลน้ าจืดไหลลงสู่ปากแม่น้ ามาก 

(14 psu) ท าให้ปริมาณออกชเิจนละลายน้ าต่ าส่งผลให้เกิดการย่อยสลายสะสมของปริมาณซัลไฟด์รวมในดนิตะกอน 

 

  



 
 

Proceedings  
1057 

สรุปผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอนระดับผิวดิน (0-1 cm) บริเวณปากแม่น้ าสายหลักในเขต

พื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน ในช่วงต้นฤดูน้ าหลาก (เดือนเมษายน พ.ศ. 2560) ช่วงกลางฤดูน้ าหลาก (เดือนกรกฎาคม  

พ.ศ. 2560) พบว่าในบริเวณปากแม่น้ าแม่กลองมีปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอนเพิ่มขึ้นในช่วงกลางฤดูน้ าหลาก 

เพิ่มสูงขึ้นถึง 34 เท่า จากต้นฤดูน้ าหลาก บริเวณปากแม่น้ าแมท่่าจีนมีปริมาณซัลไฟด์รวมในดินตะกอนเพิ่มขึ้นในช่วง

กลางฤดูน้ าหลาก เพิ่มสูงขึ้นถึง 138 เท่า จากต้นฤดูน้ าหลาก บริเวณปากแม่น้ าแมเ่จ้าพระยามีปริมาณซัลไฟด์รวมใน

ดินตะกอนเพิ่มขึ้นในช่วงกลางฤดูน้ าหลากถึง 28 เท่า จากต้นฤดูน้ าหลาก และบริเวณปากแม่น้ าแม่บางปะกงมีปริมาณ

ซัลไฟดร์วมในดนิตะกอนเพิ่มขึ้นในช่วงกลางฤดูน้ าหลากถึงประมาณ 34 เท่า จากต้นฤดูน้ าหลาก  

ในการศกึษานี้พบวา่ในบริเวณท่ีมกีารตกตะกอนของสารอินทรีย์สูงและปริมาณออกซิเจนละลายน้ าต่ า ส่งผลให้

เกิดการย่อยสลายสารอนิทรีย์ในดินตะกอนในสภาพไร้ออกชิเจน (anaerobic condition) ก่อให้เกิดสารประกอบของซัลไฟด์

รวมสะสมอยู่ในดินตะกอนได้ (จารุมาศ,2548)อย่างไรก็ตามในบางสถานี (M7 C9 B1 B2) กลับพบปริมาณซัลไฟด์รวมใน

ดินตะกอนและปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอนลดต่ าลงในช่วงกลางฤดูน้ าหลาก แสดงให้เห็นว่ามีปัจจัยต่าง ๆ ท่ี

ส่งผลต่อการย่อยสลายของสารอินทรีย์รวมในตะกอน อาทิ ปัจจัยทางพื้นบริเวณปากแม่น้ า โดยบริเวณใกล้แนวร่องน้ า 

และปรากฏการการเกิด Red Tides การสะพร่ังของแพลงก์ตอนพชื ส่งผลให้ปริมาณออกชเิจนในน้ าสูงขึน้  

สถานการณ์มลภาวะของดินพื้นท้องน้ าในพืน้ท่ีอ่าวไทยตอนใน กรณศีกึษาผลกระทบในช่วงกลางฤดูน้ าหลาก

บริเวณพื้นท่ีปากแม่น้ าแม่กลองปากแม่น้ าท่าจีน ปากแม่น้ าเจ้าพระยา และปากแม่น้ าบางปะกง ในภาพรวม พบว่าใน

บริเวณปากแม่น้ าท่าจีน มีการเพิ่มขึน้ของปริมาณซัลไฟด์ในดินตะกอนในช่วงกลางฤดูน้ าหลากอย่างชัดเจน ซึ่งเพิ่มสูง

ถึง 138 เท่า จากต้นฤดูน้ าหลาก จึงจัดได้ว่าในบริเวณปากแมน่้ าท่าจีนมีการสะสมมลพษิสูงมาก (ปริมาณซัลไฟดร์วม

ในดินตะกอน > 1.094 มิลลิกรัมต่อกรัมน้ าหนักแห้ง) (จารุมาศ และเชษฐพงษ์, 2552) จัดได้ว่าเป็นอันตรายต่อ

สิ่งมีชีวิตพื้นท้องน้ า โดยเฉพาะสัตว์เศรษฐ์กิจ อาทิ หอยชนิดต่าง ๆ 
 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 จากการศกึษาพบวา่ในบริเวณปากแม่น้ าทา่จีนมกีารสะสมของปริมาณซัลไฟด์รวมในดนิตะกอนสูงมาก จึง

ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษและหาทางบริหารจัดการควบคุมมลพิษจากต้นน้ าซึง่เป็นตัวพาปริมาณธาตุอาหารลงสูบ่ริเวณ

ปากแม่น้ าส่งผลให้เกิดปรากกฎการน้ าเปลี่ยนอยา่งต่อเนื่อง และควรส่งเสริมให้น้ าเคลื่อนตัวไดอ้ย่างตอ่เนื่องเพื่อเป็น

การบ าบัดมลพษิในบริเวณปากแม่น้ า น าไปสู่การบริหารจัดการน้ าอย่างมรีะบบตอ่ไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษานี้ด าเนินการภายใต้แผนวิจัย “การพัฒนานโยบายการจัดการประมงอย่างมีประสิทธิภาพบน

พื้นฐานระบบนิเวศ-สังคมภายใต้ธรรมาภิบาลท่ีดีเพื่อความยั่งยืนทางการประมงในพื้นท่ีอ่าวไทยตอนใน”ได้รับทุน

สนับสนุนการวิจัยจากส านักสนับสนุนงานวิจัย ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) คณะผู้วิจัย

ขอขอบคุณคณะนิสิตจากภาควิชาชีววิทยาประมง ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล และภาควิชาการจัดการประมง 

คณะประมง ที่ให้ความร่วมมอืในการออกส ารวจทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้มในภาคสนามเป็นอยา่งดี 

 

  



 
 

Proceedings  
1058 

เอกสารอ้างอิง 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. (2558). ข้อมูลจากระบบฐานขอ้มูลกลางและมาตรฐานขอ้มูลทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่ ง  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง .  แหล่ง ท่ีมา : http://marinegiscenter.dmcr.go.th/km/ 

biodiversity_western-gulf-of-thailand-basin/#.Vi4E5HorKM8. สบืค้นวันท่ี 26 ตุลาคม 2558. 

เสกสรร ดวงศรี. (2551). องค์ประกอบชนิด ปริมาณและการแพร่กระจายของสัตว์พื้นท้องน้ าในบริเวณปากแม่น้ าแม่

กลอง. วทิยานพินธ์ปริญญาโท, มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อัจฉราภรณ์ เป่ียมสมบูรณ์ และคณะ. (2552). การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและคามชุมชุมของแพลงก์ตอนพชืท่ีอาจ

ก่อให้เกิดอันตรายบริเวณชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม . ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย

ตอนบน, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ และ เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์. (2553). การพัฒนาเกณฑ์คุณภาพน้ าดินตะกอนพื้นท้องน้ าเพื่อ

ประเมินสถานการณ์ยูโทรฟิเคชันและมลพิษทางน้ า; กรณีศึกษาระบบนิเวศแม่น้ าและปากแม่น้ าในพื้นท่ีแม่

น้ าท่าจีน แม่น้ าแม่กลอง แม่น้ าบางปะกง และแม่น้ าเวฬุ. วารสารวิชาการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย (Thai 

Environmental Engineering Journal) 24(1): 129-138 

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล. (2549). โครงการเฝ้าระวังและการวางแผนแนวทางป้องกันการเกิดปรากฏการณ์ 

ขีป้ลาวาฬในบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี. สถาบันวทิยาศาสตร์ทางทะเลมหาวทิยาลัยบูรพาชลบุรี 

จารุมาศ เมฆสัมพันธ์. (2548). ดินตะกอน. ภาควิชาชวีวยิาประมง คณะประมง มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์. 146 หนา้. 

กาญจนา เม่งช่วย. (2558). บทบาทของปัจจัยแวดล้อมต่อความอุดมสมบูรณ์ของประชากรหอยพิม กรณีศึกษาพื้นท่ี

ปากแม่น้ าทา่จีน จังหวัดสมุทรสาคร. (วทิยานพินธ์ปริญญาโท). มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ส านักงานพัฒนาการวิจัยเพื่อการเกษตร. (2560). รายงานการประชุมรายงานผล 6 เดือนแรก สถานการณ์คุณภาพ

ดินตะกอนและการผลิตทรัพยากรพื้นท้องน้ าในพืน้ท่ีอ่าวไทยตอนใน 

นิตยา ฤทธ์ินิ่ม. (2554). การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลชีววิทยาสัตว์พื้นท้องน้ าส าหรับประเมินศักย์การผลิตของระบบบ่อ  

เลี้ยงกุ้งวิธีเลียนแบบธรรมชาติ : กรณีศึกษาในบ่อเขตทะเลถึงเขตน้ ากร่อยแนวปากแม่น้ าท่าจีน ต าบลพัน

ท้ายนรสิงห์ จังหวัดสุมทรสาคร. (วทิยานพินธ์ปริญญาโท). มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Meksumpun, C. and S. Meksumpun. ( 1999) . Polychaete-sediment relations in Rayong, Thailand. Environment 

Pollution. 105: 447-456. 

Verardo, D. P.N. Froelich and A. McIntyre. ( 1990) . Determination of organic carbon and nitrogen in marine 

sediments using the Carlo Erba NA – 1500 Analyzer. Deep-Sea Res. 37: 157-165. 

Chareonpanich, C., S. Seurungreong and S. Meksumpun. ( 1998) . Nutrient diagnosis in sediments of the South 

China Sea, Area II: Sabah, Sarawak, and Brunei Darussalam waters. Proceeding of the Second Technical 

Seminar on Marine Fishery Resources Survey in the South China Sea Area II: West coast of Sabah, 

Sarawak, and Brunei Darussalam. 111-128. 

http://intanin.lib.ku.ac.th/search~S0*thx?/a%7bu0E19%7d%7bu0E34%7d%7bu0E15%7d%7bu0E22%7d%7bu0E32%7d/a|b9d4b5c2d2/101%2C197%2C475%2CB/frameset&FF=a|b9d4b5c2d2+c4b7b8d4ecb9d4e8c1&1%2C1%2C


 
 

Proceedings  
1059 

สถานการณ์การท าประมงในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ 

Fishing Situation in Ubolratana Reservoir  

นริสสา สียา1* ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์1 จารุมาศ เมฆสัมพันธ์2  จริาภัษ อัจจิมางกูร1  อุไรรัฒท์ เนตรหาญ1 

มณช์นิศาษ์  ศรีสมวงศ1์ และสันติ พ่วงเจริญ2  

Narissa Seeya1*, Sansanee Wangvoralak1 ,Charumas Meksumpun2 ,Jiraspast Adjimangkunl1 , 

Urairathr Nedtharnn1 ,Monissa Srisomwong and Santi Poungcharean2 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาสถานการณ์การท าประมงในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ด าเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อศึกษารูปแบบการท าประมง และการส ารวจปริมาณสัตว์น้ าท่ี

พบในพื้นท่ี ผลการศึกษาพบเคร่ืองมือท้ังหมด 6 ชนิด ได้แก่ ข่าย อีหลง สะดุ้ง แห เบ็ดราว และเบ็ดคัน ซึ่งในแต่ละ

พื้นท่ีมีการใช้เคร่ืองมือประมงท่ีแตกต่างกัน โดยในพื้นท่ีตอนบนและตอนกลางของอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ พบ

เครื่องมือ ข่าย เป็นเครื่องมือประมงชนิดหลัก  ในขณะท่ีพืน้ท่ีทางตอนล่าง พบ ข่าย และอหีลง เป็นเครื่องมือชนิดหลัก

ในการท าประมง ส่วนผลผลิตของสัตวน์้ าที่ได้จากเคร่ืองมือประมงประเภทข่าย มคีวามแตกตา่งกันตามพื้นท่ีและเวลา 

โดยสัตวน์้ าชนิดเด่นท่ีจับได้ คือ ปลาตะเพยีน ปริมาณสัตวน์้ าสูงสุด (12.4±20.3  กิโลกรัมตอ่วัน) พบจากเคร่ืองมอืขา่ย 

ในเดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2560 ในพืน้ท่ีทางตอนกลางของอ่างเก็บน้ า และชว่งเดอืนเมษายน พ.ศ. 2560 ปริมาณสัตวน์้ า

ต่ าสุด (1.3 กิโลกรัมต่อวัน)  ในภาพรวมพบว่าปริมาณสัตว์น้ าในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ มีแนวโน้มลดลงจาก

เดิมในช่วงผ่านมา ซึ่งมีความจ าเป็นท่ีต้องเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรเชงิอนุรักษ์ เพื่อให้สามารถใชป้ระโยชน์

พื้นท่ีอ่างเก็บน้ าได้อย่างย่ังยนืต่อไป 
 

ค าส าคัญ:   การท าประมง องค์ประกอบสัตวน์้ า อา่งเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ 
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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 
 

บทน า 

 อา่งเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน ์ตัง้อยูใ่นพื้นท่ีของ 2 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่นและหนองบัวล าภู จัดเป็นอา่งเก็บน้ า

ขนาดใหญ่ท่ีมีพื้นท่ีผิวน้ ามากเป็นอันดับสองรองลงมาจากอ่างเก็บน้ าเขื่อนศรีนครินทร์และเป็นอา่งเก็บน้ าขนาดใหญ่ท่ีสุด

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากการมีพื้นท่ีผิวน้ าที่มาก และประกอบกับการมีลักษณะของชายฝั่งท่ีเว้าแหว่งมาก 

ขณะเดียวกันมคีวามลึกท่ีไมม่ากเกินไป (เฉลี่ย 5.6 เมตร) (สถาบันวจิัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ าจืด, 2559) ส่งผลให้

อา่งเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตนเ์ป็นแหล่งท าประมงท่ีส าคัญแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  

ส าหรับทรัพยากรประมงน้ าจืด อาจมีมูลค่าไม่สูงเมื่อเทียบกับทรัพยากรประมงทะเล แต่ก็มีความส าคัญในการ

เป็นแหล่งอาหารโปรตีนท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ รูปแบบการใช้ประโยชน์พบท้ังในลักษณะของบริโภคสดและแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ส าหรับการท าประมงในแหล่งน้ าจืดท่ีเป็นแหล่งน้ านิ่ง เช่น อ่างเก็บน้ า มีท้ังแบบการท าประมงเพื่อ

น าไปใช้เป็นอาหารเพื่อยังชีพ และการท าประมงเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัว เคร่ืองมือประมงหลักท่ีใช้ใน

การจับปลาท่ีพบมาก ได้แก่ ข่าย เบ็ดราว เบ็ดหัก แห ลอบ สวิง ฉมวก ไซ และตุ้ม เป็นต้น นอกจากเคร่ืองมือพื้นบ้าน

ดังเดิมท่ีกล่าวมาข้างต้น ชาวประมงมีการน าเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการจับสัตว์น้ าเข้ามาใช้ในหลากหลายลักษณะ

มากขึ้น เช่น การใช้อวนกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ า ประกอบเข้ากับเคร่ืองมือยอขันช่อ แหลาก โพงพาง ข่ายกางกั้น  

จิบ ลอบตัวนอน อวนล้อมกร่ าในช่วงฤดูน้ าลด อวนทับตลิ่ง ยาเบ่ือเมา และกระแสไฟฟ้าช็อตปลา (วารินทร์, 2560) ซึ่ง

การใชเ้คร่ืองมอืเหล่านี้ อาจเป็นสาเหตุท่ีท าให้ปริมาณผลผลิตสัตวน์้ าในอา่งเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ลดนอ้ยลง 

  ผลผลิตสัตวน์้ าในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน ์ระหวา่งปี พ.ศ. 2512-2559 พบวา่ มคีวามผันผวนไมแ่นน่อนท้ัง

ในด้านผลจับและชนิดสัตว์น้ าท่ีจับได้ โดยในปี พ.ศ. 2519 มีปริมาณสัตว์น้ าท่ีเคยจับได้สูงสุด คือ 2,521 ตัน ชนิดสัตว์น้ าท่ี

จับได้มากสุด 5 อันดับแรก คือ ปลาสร้อยขาว ปลากระมัง ปลาสร้อยนกเขา ปลาบู่ และปลาซิวแก้ว ก่อนลดต่ าลงท่ีสุดใน 

ปี พ.ศ. 2549 เหลือเพียง 619 ตัน ชนิดปลาที่จับได้มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ปลาสร้อยขาว ปลากระมัง ปลาสวาย  

ปลาสร้อยนกเขา และปลาซิวแก้ว ส าหรับข้อมูลในปีล่าสุด พ.ศ. 2559 ปริมาณสัตวน์้ าท่ีจับได้ คือ  737 ตัน และมชีนิดปลา

ท่ีจับได้มากท่ีสุด 5 อันดับแรก คือ ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยขาว ปลากระมัง ปลาสวาย และปลาสร้อยนกเขา (วารินทร์, 

2560; ส านักงานประมงจังหวัดขอนแก่น, 2560) ความผันผวนดังกล่าว อาจเกิดจากการท าประมงท่ีมากเกินไป การลักลอบ

ท าประมงโดยใช้เครื่องมือผิดกฎหมายในช่วงฤดูน้ าแดง ประกอบกับความแปรปรวนของสภาวะภูมิอากาศซึ่งส่งผลกับ

ปริมาณน้ าท่ีไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ า  ในการศึกษาคร้ังนี้ จึงมุ่งศึกษารูปแบบการท าประมง ผลจับสัตว์น้ า และองค์ประกอบ
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สัตว์น้ าท่ีจับได้จากเคร่ืองมือประมงหลักท่ีพบในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์เพื่อจะได้ทราบถึงสถานภาพการใช้ประโยชน์ใน

ปัจจุบันส าหรับใชเ้ป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการทรัพยากรประมงในอา่งเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตนต์่อไป 

   

อุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 พื้นที่ศกึษา  

 อ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ โดยในการศึกษาคร้ังนี้แบ่งพื้นท่ีศึกษาออกเป็น 3 พื้นท่ีหลักตามลักษณะของพื้นท่ีรับ

น้ าของเขื่อนและให้ครอบคลุมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์  ประกอบด้วย 1) พื้นท่ี

ตอนบน ซึ่งรับน้ ามาจากล าน้ าพองและล าน้ าพะเนยีง ท่าขึน้ปลาท่ีส ารวจอยูใ่นเขตบ้านวังหินซา ต าบลขนวน อ าเภอหนองนา

ค า จังหวัดขอนแก่น บ้านห้วยบง ต าบลโนนเมือง อ าเภอโนนเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู และบ้านท่าลาด ต าบลหนองเรือ 

อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 2) พื้นท่ีตอนกลาง ท่าขึ้นปลาท่ีส ารวจอยู่ในเขตบ้านโนนยาว ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอ

โนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู และ 3) พื้นท่ีตอนล่าง รับน้ ามาจากล าน้ าเชิญ ท่าขึ้นปลาท่ีส ารวจอยู่ในเขตบ้านผือ ต าบล

บ้านผือ อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น (ภาพท่ี 1) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงจุดเก็บสัตว์น้ าในในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น 
 

 วิธีการศึกษา ประกอบด้วย 1) การสัมภาษณ์เชงิลึกเพื่อศกึษารูปแบบการท าประมง และ 2) การส ารวจปริมาณ

สัตวน์้ าท่ีจับได้ในปี พ.ศ. 2560 โดยท าการส ารวจทุก 2 เดอืน จ านวน 4 คร้ัง ครอบคลุมท้ังในชว่งฤดูร้อน (กุมภาพันธ์ และ

เมษายน) และช่วงฤดูฝน (มิถุนายน และสิงหาคม) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การอธิบายลักษณะของข้อมูลท่ีได้จะใช้สถิติ

พรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)  ค่าน้อย

สุด และค่ามากสุด สถิติอนุมาน คือ ใช้สถิติทดสอบ t-test การเปรียบเทียบปริมาณการจับสัตวน์้ าระหวา่งพื้นท่ี  ฤดูกาล 

และช่วงเดือน ท าการทดสอบโดยใช้สถิติทดสอบ t (t-test) และ และเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) กรณี

ชุดข้อมูลมกีารแจกแจงแบบปกต ิและสถิตทิดสอบ Kruskal-wallis ในกรณีชุดข้อมูลมกีารแจกแจงแบบไมป่กติ  
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ผลการศึกษา 

รูปแบบการท าประมง 

 อ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ สามารถแบ่งได้เป็น 3 เขต คือ เขตตอนบนรับน้ ามาจากล าน้ าพอง และล าน้ าพะเนยีง 

เขตตอนกลางเขื่อน และเขตตอนล่างซึ่งรับน้ ามาจากล าน้ าเชิญ เครื่องมือประมงท่ีพบในแต่ละเขตมีลักษณะคล้ายกัน 

(ตารางท่ี 1) พบว่าเคร่ืองมือประมงท่ีพบทุกเขตพื้นท่ี ได้แก่ ข่าย ส่วนสะดุ้งนั้นพบได้เฉพาะเขตตอนบน และตอนล่าง 

เนื่องจากเป็นเครื่องมือท่ีนิยมท าประมงตามบริเวณร่องน้ า เครื่องมือท่ีท าประมงในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์สามารถ

จ าแนกได้เป็น 6 ชนดิ ประกอบด้วย ข่าย อหีลง (ลอบตัง้) สะดุ้ง (ยอขันชอ่) แห เบ็ดราว และเบ็ดคันมรีายละเอยีดดังนี้ 

 1. ข่าย  

 ลักษณะเคร่ืองมอื เนื้ออวนท่ีใช้เป็นอวนเอ็นมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า คร่าวบนติดกับทุ่น คร่าวล่างมีตะกั่ว

ลูกหนักลูกเบา ขนาดตาท่ีใชม้ตีัง้แต ่2.5-15 เซนตเิมตร ความลึก 50-75 ตา ความยาว 180 เมตร/ผืน ใชป้ระมาณ 10-30 

ผืน/คน ตาขนาด 2.5-6 เซนติเมตร สัตว์น้ าหลักท่ีได้ ได้แก่ ปลาสร้อยขาว ปลาไส้ตัน เป็นต้น ส่วนข่ายขนาด  

6.5 เซนติเมตรขึ้นไป สัตว์น้ าหลักท่ีได้ ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลานิล และปลาสวาย เป็นต้น ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 

จะใช้ตาขนาด 2.5, 3 และ 6.5 เซนติเมตร เพราะเป็นช่วงอากาศหนาว กลุ่มปลาเล็กจะรวมฝูงกัน ชาวประมงจึงหันไปใช้

ข่ายตาขนาดเล็ก และในชว่งเดอืนเมษายนถึงพฤษภาคม จะใชต้าขนาด 7 เซนตเิมตรขึน้ไป  

 วธีิท าการประมง ชาวประมงจะออกวางข่ายชว่ง 14.00 น โดยการวางจะขยายผืนอวนออก วางตามแนวลม 

น้ าบริเวณท้องน้ าจะต้องไม่มีสิ่งขีดขวาง เพราะจะท าให้ข่ายช ารุดได้ ปักหลักหรือท้ิงทุ่นหัวและท้าย กรณีท่ีใช้ไม้

ปักหลักจะใชก้รณท่ีีท าการประมงในน้ าตื้น วางทิ้งไว้ข้ามคนื ออกไปกู้เวลา 05.00 น เวลากู้จะใชเ้รือวิ่งสาวอวนขึ้นและ

ปลดสัตวน์้ าในขณะนัน้ และกลับถงึฝั่งในเวลา 07.00 น  

 ฤดูกาลท าประมงและผลผลิตสัตวน์้ า  สามารถท าประมงได้ตลอดท้ังปี ช่วงเวลาท่ีจับสัตว์น้ าได้มาก คือ  

เดอืนกันยายนถึงเดือนตุลาคม (≈ 100 กิโลกรัม/เท่ียว) และจับสัตวน์้ าได้น้อยในเดอืนพฤษภาคม (≈ 10-20 กิโลกรัม/เท่ียว 

สัตวน์้ าหลักท่ีจับได้ ได้แก่ ปลาสร้อย ปลาสร้อยนกเขา ปลาไส้ตัน ปลากระมัง ปลาซ่า และปลาตะเพยีน เป็นตน้ 

 2. อหีลง  

 ลักษณะเคร่ืองมอื “อีหลง” เป็นภาษาถิ่นท่ีชาวบ้านใช้เรียก หรือถ้าพูดให้เข้าใจง่าย ๆ คือ ลอบดักปลา ตัวลอบ

เป็นลอบตั้ง ลักษณะเป็นทรงหกเหลี่ยม สูง 120 เซนตเิมตร กวา้ง 70 เซนตเิมตร แตล่ะด้านจะมชี่องให้ปลาสามารถเข้าไป

ในตัวอหีลงได้  ขนาดตาท่ีใช ้6-7 เซนตเิมตร ชาวประมงใชจ้ านวน 50-60 ลูก  

 วธีิการท าประมง อีหลงสามารถวางตามพื้นท่ีท่ีมีลักษณะเป็นเนิน กอหญ้า ตามพุ่มไม้ ท้ิงไว้ข้ามคืน ไม่ต้อง

ใส่เหยื่อลอ่ กู้ในช่วงเชา้เวลา 05.00-06.00 น และกลับเข้าฝั่งเวลา 07.00-09.00 น  

ฤดูกาลท าประมงและผลผลิตสัตวน์้ า สามารถท าประมงได้ตลอดท้ังปี  สัตวน์้ าหลักที่จับได้ ได้แก่ ปลาสร้อย

นกเขา ปลากราย ปลาชอ่น และปลานลิ เป็นต้น 

3. สะดุ้ง (ยอขันช่อ)  

ลักษณะเคร่ืองมอื สะดุ้งจะประกอบด้วย 3 ส่วนคือ เนื้ออวน คันยอ และเรือนแพ ซึ่งจะเป็นท่ีติดตั้งคันยอ  

หรือเป็นท่ีอยู่อาศัยชั่วคราวในการท าประมง คันยอจะท าจากล าไม้ไผ่ขนาดใหญ่และยึดติดกับขายอซึ่งท ามาจากล าไมไ้ผ่

ขนาดเล็กท่ีมีลักษณะยาวเรียว โค้งเล็กน้อยและแข็งแรง โดยจะมัดไม้ไผ่ไขว่กันเป็นสี่ด้าน หรือบางคร้ังจะใช้ท่อนเล็กสอง

ท่อนยึดติดกันให้สามารถสอดไม้ไผ่ลงไปได้ เพื่อความแข็งแรงของคันยอ ควบคุมการยกยอโดยการดึงเชือกท่ีขายอ ส่วน

เนื้ออวนจะเป็นอวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช้ตาขนาดก้นสะดุ้งท่ี 2.5 เซนติเมตร และไล่ระดับตาขึ้นมาเร่ือย ๆ จนถึง  

4 เซนตเิมตร ความลึกของสะดุ้งลึก 8 เมตร ความยาวปาก 11 เมตร  



 
 

Proceedings  
1063 

วธีิท าการประมง ท าการกดคันยอให้เนื้ออวนจมลงไปในน้ าทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาที หรือถ้ามปีลาชุกชมก็

จะยกขึ้นบ่อย โดยไม่มีก าหนดเวลาในการยก เวลาในการท าประมงสามารถท าได้ท้ังในช่วงกลางวันและกลางคืน  

ซึ่งส่วนมากชาวประมงจะท าชว่งกลางคืน จะเร่ิมยกเวลา 18.00 น และกลับเข้าฝั่งเวลา 06.00 น  

ฤดูกาลท าประมงและผลผลิตสัตวน์้ า  ช่วงท่ีนิยมท าประมง คือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือน

มิถุนายน เป็น สัตว์น้ าหลักท่ีจับได้ ได้แก่  ปลาสร้อยขาว ปลากระสูบ ปลากระมัง ปลาตะเพียน ปลาสวาย ปลากด 

เป็นต้น ช่วงเวลาท่ีจับสัตว์น้ าได้มาก คือ เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม และช่วงเวลาท่ีจับสัตว์น้ าได้น้อย คือ  

เดอืนกุมภาพันธ์ถึงเดอืนมนีาคม  

 4. แห  

 ลักษณะเครื่องมือประมง เนื้อแหท าจากด้ายไนล่อนสีขาว ตาขนาด 3-3.5 เซนติเมตร ความยาว 9 ศอก 

ใช ้1 ปาก/คน ตีนแหจะมีโซ่หรือลูกตะกั่วหรือลูกแหมาสานตอ่จากด้ายเพื่อถ่วงแหให้จมลงท้องน้ า  

 วธีิการท าประมง ชาวประมงออกท าประมงเวลา 09.00 น โดยนั่งเรือห่างจากฝั่งไปไกล แล่นเรือหาฝูงปลาไป

เร่ือย ๆ มักจะท าในชว่งน้ านิ่ง เนื่องจากชว่งมลีมจะมองไม่เห็นปลา การดูฝูงปลาดูได้จากปลาจะพ่นน้ า แล้วท าการทอดแห

ไปท่ีฝูงปลา โดยการทอดแหจะทอดเป็นวงกลมให้คลุมฝูงปลา แล้วท าการรวบแหขึ้นมาปลดบนเรือ และกลับเข้าฝั่งเวลา

ประมาณ 17.00 น  

 ฤดูกาลท าประมงและผลผลิตสัตวน์้ า สามารถท าประมงได้ตลอดท้ังปี สัตวน์้ าหลักท่ีจับได้ ได้แก่ ปลาสร้อยขาว 

 5. เบ็ดราว  

 ลักษณะของเครื่องมือประมง ตัวเบ็ดผูกตดิกับด้ายยาว เบ็ด 1 ราว มีเบ็ดประมาณ 200-800 ตัว ระยะห่าง 1 

ตัวจะห่างกัน 50- 60 เซนติเมตร เบ็ดสูง 1 เมตร ขนาดของตัวเบ็ดจะใช้ ใช้เบอร์ 14,18 ในช่วงปลายเดอืนมกราคมถึง

เดอืนเมษายน เบอร์ 15,16 จะใชใ้นช่วงเดอืนพฤษภาคมถึงเดอืนมถิุนายน และเบอร์ 10,11 จะใชใ้นช่วงเดอืนกรกฎาคม

ถึงประมาณต้นเดอืนตุลาคม เวลาเก็บเบ็ดจะเก็บในตะกร้าหรือตับไมไ้ผ่   

 วธีิการท าประมง การวางเบ็ดราวจะวางคล้ายข่าย คือวางตามแนวลม ใช้ก้อนหินผูกเชือกถ่วงคร่าวให้เบ็ด

จมน้ าจนถึงหน้าดิน  โดยเหยื่อท่ีใช้ คือ ปลาตะเพียนบึง หรือหอยเชอร่ี โดยน ามาตัดเป็นท่อน ๆ เกี่ยวเหยื่อเข้ากับตัว

เบ็ด ออกท าการประมงเวลา 15.00-17.00 น ทิง้ไว้ข้ามคนื และออกไปกู้เวลา 05.00-07.00 น  

 ฤดูกาลท าประมงและผลผลิตสัตวน์้ า  สามารถท าประมงได้ตลอดท้ังปี สัตว์น้ าหลักท่ีจับได้ ได้แก่ ปลากด 

ปลาชะโอน ปลากระทงิ ปลาสลาด เป็นต้น 

 6. เบ็ดคัน  

 ลักษณะเครื่องมือประมง เบ็ดคันท าจากการน้ าไมไ้ผ่มาเหลาให้เรียว ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ตัวเบ็ดจะ

ผูกติดกับด้ายและมัดไว้ท่ีปลายคันเบ็ดให้แน่น ชาวประมงใช้ประมาณ 100-200 คันต่อคน เหยื่อล่อท่ีใช้ เช่น เขียด 

และจิ้งหรีด เป็นต้น 

 วธีิการท าประมง ชาวประมงออกไปท าประมงเวลา 18.00 น เมื่อถึงจุดท่ีจะปักเบ็ด ชาวประมงก็จะน าเหยื่อ

ใส่ติดเข้าไปกับตัวเบ็ดแลว้ปักบริเวณริมตลิ่ง ทิ้งไว้ข้ามคนื และออกไปกู้เวลา 05.00-07.00 น  

 ฤดูกาลท าประมงและผลิตสัตว์น้ า สามารถท าประมงได้ในช่วงฤดูน้ าหลาก (มิถุนายน-ตุลาคม) สัตว์น้ าหลัก

ท่ีจับได้ เชน่ ปลาชอ่น เป็นต้น 
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ปริมาณสัตว์น้ า 

 ผลการส ารวจปริมาณผลจับสัตวน์้ าในเดอืนกุมภาพันธ์ เมษายน มถิุนายน และสิงหาคม พ.ศ. 2560  ในพืน้ท่ี

ตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง เป็นดังน้ี (ตารางที่ 2)   

 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ในเขตพื้นท่ีตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง พบว่า ข่าย เป็นเคร่ืองมือท่ี

สามารถจับสัตวน์้ าได้มากสุด ปริมาณผลจับสัตวน์้ าเฉลี่ยอยูท่ี่ 9.67 ±2.3, 8.90±7.50 และ 7.75±7.20 กิโลกรัม/เท่ียว  

 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ในเขตพื้นท่ีตอนบน พบว่า สะดุ้ง เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถจับสัตว์น้ าได้มากสุด 

ปริมาณการจับสัตว์น้ าเฉลี่ยอยู่ท่ี 11.67±7.80 กิโลกรัม/เท่ียว ในขณะท่ีพื้นท่ีตอนกลาง พบว่า เคร่ืองมืออื่น ๆ ได้แก่ แห 

และเบ็ดคัน เป็นเครื่องมือท่ีสามารถจับสัตว์น้ าได้มากสุด ปริมาณผลจับสัตว์น้ าเฉลี่ยอยู่ท่ี 13.75±7.70 กิโลกรัม/เท่ียว 

และในเขตพื้นท่ีตอนล่าง พบว่า อีหลง เป็นเครื่องมือท่ีสามารถจับสัตว์น้ าได้มากสุด ปริมาณผลจับสัตว์น้ าเฉลี่ยอยู่ท่ี 

11.60±3.50 กิโลกรัม/เท่ียว 

 เดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2560 ในเขตพื้นท่ีตอนบน และตอนลา่ง พบวา่ อหีลง เป็นเครื่องมือท่ีสามารถจับสัตว์น้ า

ได้มากสุด ปริมาณผลจับสัตว์น้ าเฉลี่ยอยู่ท่ี 7.67±0.58 และ 9.70±3.40 กิโลกรัม/เท่ียว ในขณะท่ีพื้นท่ีตอนกลาง 

พบวา่ ข่าย เป็นเครื่องมือท่ีสามารถจับสัตว์น้ าได้มากสุด ปริมาณผลจับสัตว์น้ าเฉลี่ยอยู่ท่ี 6.40±3.40 กิโลกรัม/เท่ียว  

 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ทั้งในเขตพื้นท่ีตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง พบว่า ข่าย เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถ

จับสัตวน์้ าได้มากสุด ปริมาณผลจับสัตวน์้ าเฉลี่ยอยูท่ี่ 7.10±5.40, 7.60±3.30 และ 9.30±3.20 กิโลกรัม/เท่ียว  
 

ตารางที่ 1 พื้นท่ีการท าประมง ระยะหา่งฝั่ง และระดับความลกึ 

เขตพื้นที ่ บ้าน เครื่องมอื แหลง่ท าประมง ห่างฝัง่ (กม.) 

ระดับ

น้ าลึก 

(เมตร) 

 

ตอนบน 

วังหนิซา 

ข่าย บริเวณหนองน้ าหนา้บา้น ได้แก ่กุดดุก หนองตา

สีบุ่งบักนาว ดอนนูนตูม  1-2 1-5 

สะดุ้ง โนนตูม เลาะล าน้ าไปเร่ือย ๆ  - 10-15 

อหีลง บริเวณหนองน้ าหนา้บา้น ได้แก ่หนองบุ่งเห้ย เลาะรมิตล่ิง  1-2 

ห้วยบง 

ข่าย หนองห้วยบง และล าน้ าพะเนียง 1-2 2-4 

อหีลง หนองห้วยบง เลาะรมิตล่ิง  1-2 

เบ็ดคัน หนองห้วยบง เลาะรมิตล่ิง  0.5-1 

เบ็ดราว หนองห้วยบง   -  - 

ท่าลาด 

ข่าย บริเวณหน้าบ้านท่าลาด และโนนกุดหนิ 0.1-1.5 1.5-5 

อหีลง บริเวณหน้าบ้านท่าลาด 0.1 1-2 

เบ็ดราว บริเวณหน้าบ้านท่าลาด  -  - 

ตอนกลาง โนนยาว 

ข่าย บริเวณหน้าบ้านโนนยาว 0.5-1  - 

แห บริเวณหน้าบ้านโนนยาว 0.1-0.2 4 

เบ็ดราว บริเวณหน้าบ้านโนนยาว 1.5  - 
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ตารางที่ 1 พื้นท่ีการท าประมง ระยะหา่งฝั่ง และระดับความลกึ (ตอ่) 

เขตพื้นที ่ บ้าน เครื่องมอื แหลง่ท าประมง ห่างฝัง่ (กม.) 

ระดับ

น้ าลึก 

(เมตร) 

ตอนลา่ง บ้านผือ 
 

ข่าย 

หนา้บา้นดอนกอก ล าน้ าเชิญ หนา้อุทยานบริเวณ

หาดพัทยา 2 และหลังเขื่อนอุบลรัตน์ 
0.1-1.5 2-6 

  อหีลง หนองผือ ล าน้ าเชิญ และหลังเขือ่นอุบลรัตน์ 0.1-0.5 1-2 

  สะดุ้ง หนองผือ กลางล าน้ าเชญิ และกุดขอนแก่น  0.1-1 10-20 

  เบ็ดราว หลังเขื่อนอุบลรัตน์ 0.5  - 
 

 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของปริมาณผลจับสัตว์น้ ารวมจากทุกเคร่ืองมือประมงระหว่างเดือนเมษายน 

พ.ศ. 2560 และ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญในทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ 

0.05 (t=3.721, p < 0.05) แต่เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของปริมาณผลจับในเดือนเมษายนและเดือนอื่น ๆ พบว่าไม่

แตกต่างท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 (t=-1.564, p = 0.125, t=0.604, p=0.548)  โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณผลจับสัตว์น้ า

รวมจากทุกเครื่องมือในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2560 มคี่าสูงกว่า ค่าเฉลี่ยของปริมาณผลจับสัตวน์้ ารวมจากทุกเคร่ืองมือ

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 (ค่าเฉลี่ยของปริมาณผลจับสัตวน์้ าอยูท่ี่ 10.0±3.5 กิโลกรัม/เท่ียว ในเดือนเมษายน และ 

6.0±3.0 กิโลกรัม/เท่ียว ในเดือนสิงหาคม ตามล าดับ) แต่เมื่อพิจารณาจากเคร่ืองมือหลักท่ีท าประมง คือ เคร่ืองมือ

ข่าย พบวา่ ค่าเฉลี่ยของปริมาณผลจับสัตว์น้ าในแต่ละเดือนไมแ่ตกตา่งกัน (F=1.196,  p=0.319)  ผลการเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยของปริมาณการจับสัตว์น้ าด้วยเคร่ืองมือข่ายในแต่ละพื้นท่ีตามฤดูกาลพบว่า พื้นท่ีตอนบน ค่าเฉลี่ยของ

ปริมาณการจับสัตว์น้ าระหว่างฤดูร้อนและฤดูฝนมีความแตกต่างกันในทางสถิติท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 (t=2.111, 

p=0.042) โดยค่าเฉลี่ยของปริมาณผลจับสัตว์น้ าในฤดูร้อนมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณผลจับในฤดูฝน มีค่าเฉลี่ย

ปริมาณผลจับอยู่ท่ี 9.8±4.1 กิโลกรัม/เท่ียว และ 6.6±4.5 กิโลกรัม/เท่ียว ตามล าดับ ส าหรับในพื้นท่ีตอนกลางและ

ตอนล่างพบว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณสัตว์น้ าในฤดูร้อนและฤดูฝนแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญในทางสถิติท่ีระดับ

นัยส าคัญ 0.05 (t=0.426, p=0.675 และ t=-0.182, p=0.861 ตามล าดับ) 
 

ตารางที่ 2 ปริมาณผลจับสัตว์น้ าจากการท าประมงในพืน้ท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์  

เขตพื้นที ่ เครื่องมอื 
ปริมาณผลจับสัตว์น้ า (กก./เที่ยว) ค่าเฉลี่ยรวม 

(กก./เที่ยว) ก.พ. 60 เม.ย. 60 ม.ิย. 60 ส.ค. 60 

 

 

 

 

ตอนบน 

ข่าย 
9.7 ±2.3   9.9±4.7 6.3±3.9 7.1±5.4 7.7 ±4.6   

(7.0-11.0) (2.0-16.0) (2.0-14.0) (2.0-21.0) (2.0-21.0) 

สะดุ้ง 
- 11.7±7.8  -  -  

 (3.0-18.0)    

อหีลง 
 -  - 7.7±0.6 5.6±5.0 6.4±3.9 

  (7.0-8.0) (1.0-13.0) (1.0-13.0) 

เบ็ดราว 
 -  - 2.3±1.6 3.2±1.7 2.8±2. 

    (1.0-4.0) (1.0-9.0) (1.0-9.0) 
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ตารางที่ 2 ปริมาณผลจับสัตว์น้ าจากการท าประมงในพืน้ท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ (ตอ่)  

เขตพื้นที ่ เครื่องมอื 
ปริมาณผลจับสัตว์น้ า (กก./เที่ยว) ค่าเฉลี่ยรวม 

(กก./เที่ยว) ก.พ. 60 เม.ย. 60 ม.ิย. 60 ส.ค. 60 

ตอนกลาง 
ข่าย 

8.9±7.5 

(3.0-28.0) - 

6.4±3.4 

(4.0-12.0) 

7.6±3.3 

(4.0-12.0) 

7.6±5.7 

(3.0-28.0) 

 อื่น ๆ  

(เบ็ดคัน, แห)  - 

13.8±7.7 

(8.0-25.0)  -   - 

13.8±7.7 

(8.0-25.0) 

 

ตอนลา่ง ข่าย 7.8±7.2 

(2.0-17.0) 

10.5±0.7 

(10.0-11.0) - 

9.3±3.2 

(7.0-12.3) 

8.9±4.9 

(2.0-17.0) 

 
อหีลง 

- 

11.6±3.5 

(7.0-17.0) 

9.7±3.4 

(6.0-35.0) 

6.7±3.7 

(1.0-14.0) 

9.8±6.6 

(1.0-35.0) 

 

องค์ประกอบสัตว์น้ าจากเครือ่งมือประมง 

 ในส่วนของการศึกษาองค์ประกอบสัตว์น้ าเป็นการศึกษาจากเครื่องมือข่าย ซึ่งเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถพบได้ใน

เดอืนกุมภาพันธ์ (ตัวแทนเดือนในช่วงฤดูร้อน) และเดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2560 (ตัวแทนเดือนในชว่งฤดูฝน) และครอบคลุม

ทุกพื้นท่ีศึกษา ผลการศึกษา พบว่า บริเวณพื้นท่ีตอนบน ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 พบสัดส่วนของปลากระมังเป็น

ชนิดเด่น (ร้อยละ 21) ขณะท่ีในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 พบสัดส่วนของปลาไส้ตันเป็นชนิดเด่น (ร้อยละ 20%)  บริเวณ

พื้นท่ีตอนกลาง ในเดอืนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 พบสัดส่วนของกุ้งก้ามกรามเป็นสัตว์น้ าชนิดเด่น (ร้อยละ 38) และในเดือน

มถิุนายน พ.ศ. 2560 พบสัดส่วนของปลาตะเพียนเป็นสัตว์น้ าชนดิเด่น (ร้อยละ 67) ส าหรับบริเวณพื้นท่ีตอนล่าง ในเดือน

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 พบสัดส่วนของปลาสร้อยและปลาสร้อยนกเขา เป็นสัตวน์้ าชนดิเด่นท่ีมีสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 33) 

และในเดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2560 พสัดส่วนของปลาตะเพยีน (44%) เป็นสัตวน์้ าชนดิเด่น (ภาพท่ี 2) 
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ภาพที่ 2 องคป์ระกอบสัตวน์้ าจากเคร่ืองมอืประมงประเภทข่าย ในพืน้ท่ีตอนบน ตอนกลาง และตอนลา่ง ของอ่างเก็บ

น้ าเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ในชว่งฤดูร้อนและฤดูฝน พ.ศ. 2560 
 

สรุปและวิจารณ์ผล 
 เคร่ืองมือประมงท่ีพบในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ ได้แก่ ข่าย อีหลง สะดุ้ง แห เบ็ดราว และเบ็ดคัน โดยข่าย

เป็นเคร่ืองมือประมงท่ีพบมากในพื้นท่ีตอนบนและตอนกลางของอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ ท่ี ในขณะท่ีพื้นท่ีตอนล่าง

ของอ่างเก็บน้ านั้น  ข่ายและอีหลงเป็นเคร่ืองมือท่ีพบมาก ซึ่งสอดคล้องกับ วารินทร์ (2560) ท่ีระบุว่า ข่ายเป็น

เครื่องมือประมงหลักท่ีใชใ้นการจับสัตว์น้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ 

 ในภาพรวม ปริมาณการจับสัตว์น้ าในช่วงเดอืนเมษายนจะสูงกวา่เดือนสิงหาคม โดยมีปริมาณผลจับสัตว์น้ า

อยู่ท่ี 10.0±3.5 กิโลกรัม/เท่ียว และ 6.0±3.0 กิโลกรัม/เท่ียว  แต่หากพิจารณาตามพื้นท่ีท่ีส ารวจ พื้นท่ีตอนบนในช่วง

ฤดูร้อน ฤดูฝน 

ตอนกลาง 

ตอนล่าง 

ตอน

บน 

ตอนบน 
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ฤดูร้อนมีปริมาณผลจับสัตว์น้ ามากกว่าฤดูฝนท่ีค่อนข้างชัดเจนมากกว่าพื้นท่ีตอนกลาง และตอนล่าง เนื่องมาจาก

พื้นท่ีตอนบนมีลักษณะเป็นหนองน้ าเหมาะแก่การท าประมงประเภทข่าย และในชว่งหนา้ร้อนน้ าในเขื่อนมปีริมาณน้อย 

มลีกัษณะเป็นแอ่งน้ าจ ากัดพื้นท่ีอยูอ่าศัยของปลา จึงท าให้สามารถจับปลาได้มากในฤดูร้อน   

 องค์ประกอบชนิดสัตว์น้ าจากเคร่ืองมอืประมงประเภทข่าย พบว่า สัตว์น้ าหลักท่ีพบในฤดูร้อน ได้แก่ ปลาสร้อย

ขาว ปลาสร้อยนกเขา กุ้งก้ามกราม และปลากระมัง ส่วนฤดูฝนสัตว์น้ าหลักท่ีพบ ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลากระมัง  

ปลาสร้อยขาว และปลาไส้ตัน โดยกลุ่มของปลาตะเพียนจะโดดเด่นในช่วงฤดูฝนในเขตพื้นท่ีตอนกลางและตอนล่าง 

เนื่องจากปลาตะเพียนเป็นปลาท่ีชอบอาศัยอยู่ในบริเวณท่ีมีกระแสน้ าไหลอ่อน ๆ และเป็นปลาท่ีทนต่อการเปลี่ยนแปลง 

สามารถปรับปรับเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี (กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด กรมประมง, 2552) ดังนั้นจึง

พบปลาตะเพยีนมากในบริเวณดังกล่าวเพราะมลีักษณะท่ีมีความเหมาะสมตอ่การอยู่อาศัย 
 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 การจับสัตว์น้ าในอ่างเก็บน้ าอุบลรัตน์ ปัจจัยท่ีควรพิจารณาคือ พื้นท่ีท าประมงและฤดูกาลท าประมง  

การก าหนดมาตรการเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงจึงควรให้ความส าคัญกับลักษณะเฉพาะของแตล่ะพื้นท่ี อย่างไร

ก็ตาม การศึกษาขนาดของสัตว์น้ าท่ีจับได้จากแต่ละเคร่ืองมืออาจเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีจะช่วยให้การก าหนดมาตรการ 

เพื่อควบคุมเครื่องมือประมงมีประสิทธิผลมากขึ้น  
 

กิตติกรรมประกาศ 
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การเปลี่ยนแปลงระดับของสารอินทรีย์รวมและโลหะหนักในดินตะกอนพื้นท้องน้ าบริเวณ

พื้นท่ีติดต้ังแนวชะลอคลื่นในเขตชายฝ่ังต าบลบางปู 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 

ปภัชญา ศรีชาติ1 เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์1* ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์2  และจารุมาศ เมฆสัมพันธ์3 

Papatchaya Srichat1, Shettapong Meksumpun1*, Sansanee Wangworalak2 and Charumas Meksumpun3 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับสารอินทรีย์และโลหะหนักในดินตะกอนพิ้นท้องน้ าหลังการติดตั้ง 

แนวชะลอคลื่นในเขตชายฝั่งต าบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินการในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 

พ.ศ.2558 จ านวนท้ังสิ้น 6 สถานี ผลการศึกษาพบว่า หลังการติดตั้งแนวชะลอคลื่นมีอัตราการตกตะกอนเพิ่มขึ้น  

6 เซนติเมตร ในระยะเวลา 3 เดอืนแรก โดยภาพรวม พบวา่รูปแบบแนวชะลอคลื่นไมพ้ลาสตกิพร้อมรากโกงกางเทียม

ท่ีมีความหนาแน่นต่ าจะเป็นบริเวณท่ีมผีลตอ่การเปลี่ยนแปลงในปัจจัยในคุณภาพดินมากที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลง 

ปริมาณสารอินทรีย์รวมเพิ่มขึ้น 4.17 เปอร์เซ็นต์ และโลหะหนักในดินพื้นท้องน้ า มีปริมาณการเพิ่มขึ้นของตะกั่ว 

ทองแดง และสังกะสี ในระดับ 2.2, 1.7 และ 1.5 เท่า ตามล าดับ ส่วนในแนวชะลอคลื่นไม้พลาสติกท่ีไม่มีรากโกงกาง

เทียมจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย และมีความแปรผันสูง ผลการศึกษาในภาพรวม สะท้อนให้เห็นบทบาทของ

แนวชะลอคลื่นท่ีมผีลต่อการสะสมอินทรียส์ารและโลหะหนักในดินพื้นท้องน้ า ซึ่งจะมบีทบาทในระบบนเิวศและห่วงโซ่

อาหารบริเวณพื้นท้องน้ าได้ต่อไป  
 

ค าส าคัญ:   สารอินทรีย์รวม, โลหะหนักในดิน, แนวชะลอคลื่น, เขตชายฝั่งต าบลบางป ู
  

                                                 
1ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10900  

2 ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10900 
3 ภาควิชาชีววทิยาประมง คณะประมง มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10900 
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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 

 

บทน า 

ปัจจุบันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยทวีความรุนแรงขึ้นอย่างชัดเจน ในอดีตป่าชายเลน  

เป็นแนวกันคลื่นท่ีดีและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งได้เป็นอย่างดี ซึ่งป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศท่ีเชื่อมต่อระหว่าง  

ระบบนิเวศทางบกและระบบนิเวศทางทะเล ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  

(McLusky, 1981) เนื่องจากเป็นแหล่งทับถมของตะกอนอินทรีย์ ซึ่งตะกอนอินทรีย์นับเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ

ปัจจัยหนึ่ง เกิดจากการทับถมจากซากสิ่งมีชวีิตต่างๆ อาทิ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ ซากสิ่งมีชีวิตท่ีเน่าเป่ือย 

รวมถึงการพังทลายของดินท่ีเกิดจากการกัดเซาะ ซึ่งถูกพัดลงมาจากเขตแผ่นดินและเกิดการทับถมลงสู่พื้นท้องน้ า  

ตะกอนของสารอนิทรีย์รวมยังมคีวามส าคัญในแงข่องบทบาทต่อคุณสมบัตขิองดนิ ไมว่า่จะเป็น ทางด้านกายภาพ ด้าน

เคมี และด้านชีวภาพ โดยในทางกายภาพนัน้ ประกอบไปด้วย อัตราการตกตะกอน และปริมาณน้ าในดิน และด้านเคมี 

คือ ปริมาณโลหะหนกัในดนิ 

ในพื้นท่ีชายฝั่งทะเล เขตต าบลบางปู เป็นพื้นท่ีท่ีรับน้ ามาจากแม่น้ าเจ้าพระยา และในพื้นท่ีมีการใช้ประโยชน์

อย่างหลากหลาย รวมท้ังมีโรงงานอุตสาหกรรมนิคมบางปูขนาดใหญ่ในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้นอุตสาหกรรมเหล่านี้

อาจเป็นแหล่งส าคัญของการปนเป้ือนโลหะหนักต่าง ๆ ซึ่งอาจท าให้เกิดการปนเป้ือนและแพร่กระจายของโลหะหนัก

ไปสู่สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของสารประกอบอินทรีย์หรืออนินทรีย์ ท่ีเจือปนมาในแหล่งน้ า ท้ิง  

จากอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ  หรือจากแหล่งน้ าท้ิงของชุมชนในพื้นท่ีจะท าให้เกิดการแพร่กระจายของโลหะหนัก

เหลา่นีล้งไปสูด่ินตะกอนพืน้ท้องน้ า  

ท้ังนี้ โลหะหนักจัดเป็นสารมลพิษประเภทหนึ่ง มีความเป็นพิษ และเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต โลหะหนัก 

ท่ีปนเป้ือนเข้าสูแ่หลง่น้ า สามารถรวมตัวกับดินตะกอนพื้นท้องน้ า โดยเฉพาะใบบริเวณปากแม่น้ า และมีเพยีงบางส่วน

ท่ีถูกพัดพาออกสู่ทะเล (ปิยวรรณ, 2549) และระดับความเข้มข้นของโลหะหนักท่ีจะก่อความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต 

จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของโลหะหนักแต่ละชนิด ปริมาณท่ีได้รับ อายุ และความต้านทานของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด  

ในปัจจุบัน พบวา่ตามพื้นท่ีปากแม่น้ ากลองมักมีระดับของ ตะกั่ว 15.50 ทองแดง 5.90 สังกะสี 24.35 (พฤหัส, 2550) 

ดินตะกอนพื้นท้องน้ าจัดเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญอย่างหนึ่งในแหล่งน้ า โดยมีประโยชน์ท้ังในการเป็นแหล่ง  

ท่ีอยู่อาศัย แหล่งสะสมรวมตัว (sink) ของสารต่าง ๆ รวมท้ังโลหะหนัก และยังเป็นแหล่งก าเนิด ( source)  
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ของสารอาหารหรือแร่ธาตุท่ีจะหมุนเวียนกลับขึ้นสู่แหล่งน้ าเบื้องบน (จารุมาศ, 2548) การศึกษาด้านการสะสม 

ของสารอินทรีย์รวมและโลหะหนักในดินตะกอน ในพื้นท่ีแปลงทดลองการติดตั้งแนวชะลอในคลื่นรูปแบบต่าง ๆ  

ต าบลบางปูนี้ มีเป้าหมายเพื่อศึกษาติดตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงในระดับสารอินทรีย์รวม และโลหะหนักประเภท 

ตะกั่ว (Pb) ทองแดง (Cu) และ สังกะสี (Zn) ในดินตะกอนพื้นท้องน้ าตามช่วงเวลา หลังการติดตั้งแนวชะลอคลื่น 

ในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังนี้ ผลจากการศึกษาจะท าให้ภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหาร

บริเวณพื้นท้องน้ า และเป็นประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีการ 

การตดิตัง้แนวชะลอคลื่นได้อยา่งรอบคอบในโอกาสต่อไป  

 

วิธีการศึกษา 

พื้นที่ รูปแบบการตดิตั้งแนวชะลอคลื่น และระยะเวลาการศึกษา 

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับสารอินทรีย์และโลหะหนักในดินตะกอนหลังการติดตั้งแนวชะลอคลื่น

บริเวณพื้นท่ีศึกษาต าบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ท้ังหมด 6 สถานี โดยท าการศึกษาท้ังหมด 3 คร้ัง คือ  

เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยรูปแบบการติดตั้งแนวชะลอคลื่นจะมี 3 รูปแบบ 

(ขนาดรูปแบบละ 20X20 เมตร) ประกอบด้วย คือ 1) ปักไม้พลาสติกพร้อมรากโกงกางเทียมความหนาแน่นต่ า   

ซึ่งอยู่ระหว่าง สถานี BP1 และ BP2 2) ปักไม้พลาสติกพร้อมรากโกงกางเทียมท่ีมีความหนาแน่นสูง ซึ่งอยู่ระหว่าง 

สถานี  BP3 และ  BP4  3) ปักไม้พลาสติกโดยไม่มีรากโกงกางเทียม ซึ่ งอยู่ระหว่าง สถานี  BP5 และ  BP6  

ดังแสดงในภาพท่ี 1  

การเก็บตัวอย่างดินพื้นท้องน้ าและการวิเคราะห์คุณภาพดิน 

ท าการเก็บตัวอย่างดินตะกอนท้ังสิ้น 6  สถานี โดยใช้ Sediment hand corer ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  

5 เซนติเมตร ท่ีระดับความลึก 0-1 เซนติเมตร เพื่อน ามาวิเคราะห์ ปริมาณน้ าในดินตะกอน (Water Content)  

ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน  (Total Organic Matter) และปริมาณโลหะหนักในดินตะกอน ตามรายละเอียด

ดังนี้ 

ปริมาณน้ าในดินตะกอน (water content)  ใช้วิธีการอบแห้งซึ่งเป็นการก าจัดน้ าออกจากดินตะกอน 

เพื่อให้เหลือน้ าหนักของดินตะกอนเพียงอย่างเดียว โดยน าตัวอยา่งใส่ภาชนะที่ทราบน้ าหนักแล้ว จากนั้นจึงชั่งน้ าหนัก

ภาชนะรวมกับดินตะกอน แล้วน าไปอบท่ีอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1-3 วัน หลังจากนั้นปล่อยให้เย็น 

ในโถดูดความชืน้ ก่อนน าไปชั่งน้ าหนักแห้งของดิน เพื่อค านวณหาปริมาณน้ าในดินตะกอนท่ีหายไป 

ปริมาณสารอินทรีย์รวม (Total Organic Matter) โดยวิธี Ignition loss (Verardo et al., 1990) น าตัวอย่าง 

ดินตะกอนท่ีผ่านการอบให้แห้งแล้วมาบดให้ละเอียด น าตัวอย่างใส่ crucible ท่ีทราบน้ าหนักแล้ว จากนั้นน าไปเผา 

ท่ีอุณหภูมิ 550-600 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เมื่อเผาเสร็จปล่อยให้เย็นในโถดูดความชื้น ก่อนน าไปชั่ง 

หาน้ าหนักดินหลังเผาท่ีหายไป คือปริมาณสารอินทรีย์รวมในดิน เพื่อค านวณปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน

ตอ่ไป 
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ภาพที่ 1  สถานีเก็บตัวอย่างดินพื้นท้องน้ า ในพื้นท่ีศึกษาต าบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ช่วงเดือนตุลาคม       

เดอืนพฤศจิกายน และเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

ปริมาณโลหะหนักในดินตะกอน (Heavy Metals) วิเคราะห์ด้วยวิธีท่ีดัดแปลงมาจาก Hungspreug and 

Yuangthong (1983) โดยการน าตัวอย่างดินตะกอนท่ีผ่านการอบให้แห้งแล้วมาบดให้ละเอียด จนได้ขนาดอนุภาค  

อย่างน้อย 300 ไมโครเมตร  แล้วชั่งน้ าหนักดินท่ีจะน ามาใช้วิ เคราะห์ หลังจากนั้นท าการย่อยตัวอย่างดิน 

โดยการใช้กรดไนตริก (HNO3) เข้มข้น 5 มิลลิลิตรไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) 1 มิลลิลิตร และกรดเปอร์คลอริก 

(Perchloric Acid) 1 มิลลิลิตร เติมลงในบีกเกอร์เทฟลอนท่ีเป็นอุปกรณ์ของเคร่ืองไมโครเวฟ  (รุ่น q wave 3000) 

จากนั้นท าการย่อยดินตามวิธีการของเคร่ืองไมโครเวฟ ปล่อยท้ิงไว้ให้เย็น  แล้วกรองเอาเฉพาะสารละลาย 

ด้วยกระดาษกรอง Whatman No.41 จากนั้นน ามาปรับปริมาตรตัวอย่างให้ได้ 20 มิลลิลิตร ด้วยน้ ากลั่นปลอดประจุ 

(Deionized Water) แลว้ไปวเิคราะห์ด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) แบบ Flame 

 

ผลการศึกษา 

ลักษณะของการตกตะกอนหลังการตดิตั้งแนวชะลอคลื่น 

จากการศึกษาอัตราการตกตะกอนหลังการติดตั้งแนวชะลอคลื่น ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 (ภาพท่ี 2)  

การเปลี่ยนแปลงของการตกตะกอน พบว่า ในบริเวณหน้าแนวชะลอคลื่นท้ัง 3 สถานี (สถานีท่ี 1 3 และ 5) ไม่พบ 

การสะสมของปริมาณตะกอนในบริเวณนี้ ส่วนบริเวณหลังแนวชะลอคลื่น สถานีท่ี  2 (รูปแบบท่ี1) มีการสะสม 

ของตะกอนเพิ่มขึ้นมาประมาณ 1 เซนติเมตร ส่วนสถานีท่ี 4 (รูปแบบท่ี 2) มีการสะสมของตะกอนเพิ่มมากขึ้น 

อย่างเห็นได้ชัด (6 เซนติเมตร) มคี่าการสะสมของตะกอนประมาณ 6 เซนติเมตร อยา่งไรก็ตาม แนวชะลอคลื่นรูปแบบ

ท่ี 3 ท่ีไม่มรีากโกงกางเทียม ยังไม่พบการสะสมของตะกอนในบริเวณพื้นท่ีน้ี 

แม่น้ าเจ้าพระยา 

อ่าวไทย 

จังหวัดสมุทรปราการ 

ต าบลบางปู 
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ภาพที่ 2 ลักษณะการทับถมของดินตะกอนพื้นท้องน้ า ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ในพื้นท่ีศึกษาต าบลบางปู 

จังหวัดสมุทรปราการ 

 

การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ าในดินตะกอนหลังการตดิตัง้แนวชะลอคลื่น 

ผลการศึกษาปริมาณน้ าในดินตะกอนบริเวณพื้นท่ีติดตั้งแนวชะลอคลื่นท่ีระดับความลึก  0-1 (ภาพท่ี 3) 

พบว่าปริมาณน้ าในดินตะกอน รูปแบบท่ี 1 (สถานีท่ี 1 และ 2) มีค่าอยู่ในช่วง 25.76-51.14% และ 32.75 -58.92% 

ตามล าดับ รูปแบบท่ี 2 (สถานีท่ี 3 และ 4) มีค่าอยู่ในช่วง 37.15-57.28% และ 27.86-47.59% ตามล าดับ รูปแบบท่ี 

3 (สถานีท่ี 5 และ 6) มคี่าอยู่ในช่วง 23.40-47.73% และ 25.39-44.47% 

 

 
 

= ปริมาณน้ าในดินตะกอน ก่อนการตดิตัง้แนวชะลอคลื่น เดอืนกันยายน พ.ศ. 2558 

ภาพที่ 3 ปริมาณน้ าในดินตะกอน (Water Content) ท่ีระดับความลึก 0-1 เซนติเมตร เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน

และเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2558 ในพืน้ท่ีศึกษาต าบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 

 

ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของปริมาณน้ าในดินตะกอน ในภาพรวม จากภาพท่ี 3 พบวา่ปริมาณ

น้ าในดิน รูปแบบท่ี 1 ในบริเวณหน้าแนวชะลอคลื่นมีแนวโน้มเพิ้มขึ้นอย่างชัดเจนจากเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558        

เข้าสูเ่ดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มคี่าอยู่ประมาณรอ้ยละ 30 และ 50 ตามล าดับ ส่วนในบริเวณหลังแนวชะลอคลื่น
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พบการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ าในดินค่อนข้างน้อย ส่วนปริมาณน้ าในดินของรูปแบบท่ี 2 ไม่พบการเปลี่ยนแปลง

ปริมาณน้ าในดิน ท้ังบริเวณหน้า และหลังแนวชะลอคลื่น และรูปแบบท่ี 3 ในบริเวณหน้าแนวชะลอคลื่นไม่พบการ

เปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ าในดินในบริเวณหน้าแนวชะลอคลื่น แต่พบการเปลี่ยนแปลงในบริเวณหลังแนวชะลอคลื่น

เพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัดจากเดือนตุลาคม เข้าสู่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 จากเดิม 20% ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 

เป็น 50% ในเดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอนิทรีย์รวมในดนิตะกอนหลังการติดตั้งแนวชะลอคลื่น 

ผลการศึกษาปริมาณสารอินทรีย์รวมในดนิตะกอนบริเวณพื้นท่ีติดต้ังแนวชะลอคลื่นท่ีระดับความลึก        0-

1 เซนติเมตร (ภาพท่ี 4) พบว่าปริมาณสารอินทรียใ์นดินตะกอน รูปแบบท่ี 1 (สถานท่ี 1 และ 2) มีค่าอยู่ในชว่ง  2.68-

6.85 และ4.94-8.49 ตามล าดับ  รูปแบบท่ี 2 (สถานี ท่ี  3 และ 4) มีค่าอยู่ ในช่วง5.29-6.42 และ  3.40-11.60 

ตามล าดับ รูปแบบท่ี 3 (สถานีท่ี 5 และ 6) มคี่าอยู่ในช่วง2.82-6.40 และ3.29-6.00 ตามล าดับ 

 

 
 

= ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดนิตะกอน ก่อนการตดิตัง้แนวชะลอคลื่น เดอืนกันยายน พ.ศ. 2558 

ภาพที่ 4  ปริมาณสารอินทรีย์รวมในดนิตะกอน (Total organic matter) ท่ีระดับความลกึ 0-1 เซนติเมตร เดอืนตุลาคม

เดอืนพฤศจิกายน และเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2558 ในพืน้ท่ีศึกษาต าบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 

ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของปริมาณสารอินทรีย์รวม (ภาพท่ี 4) พบว่าปริมาณสารอินทรีย์

รวม ในรูปแบบท่ี 1 ท้ังบริเวณหน้า และหลังแนวชะลอคลื่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยพบค่าท่ีต่ าในช่วงเดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2558 มีค่าอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 4 และ 6 ตามล าดับ และเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 

โดยมีปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 6 และ 8 ตามล าดับ ส่วนการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ

สารอินทรีย์รวมในดินของรูปแบบท่ี 2 พบความแปรปรวนของสถานีท่ี 4  ในบริเวณหลังแนวชะลอคลื่นท่ีค่อนข้างสูง  

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ .ศ.2558 (มีค่าประมาณร้อยละ 11 ของสารอินทรีย์รวมในดิน) แต่กลับไม่พบการ

เปลี่ยนแปลงในบริเวณหน้าแนวชะลอคลื่น (สถานีท่ี 3) และปริมาณสารอินทรีย์รวมในดิน รูปแบบท่ี 3 นั้น พบการ

เปลี่ยนแปลงในบริเวณหลังแนวชะลอคลื่น โดยมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจากเดือนตุลาคม พ.ศ. 24558 เข้าสู่เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มคี่าอยู่ท่ีประมาณรอ้ยละ 3 และ 6 ตามล าดับ ส่วนบริเวณหนา้แนวชะลอคลื่นน้ัน       (สถานี

ท่ี 5) กลับไมพ่บการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสารอินทรีย์รวมในดนิ  
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การเปลี่ยนแปลงปริมาณโลหะหนักในดินตะกอนหลังการตดิตั้งแนวชะลอคลืน่ 

ผลการศึกษาปริมาณตะกั่วในดินตะกอน รูปแบบท่ี 1 (สถานีท่ี1 และ 2) มีค่าอยู่ในช่วง 13.05-28.67  

และ 18.66-21.77 mg/kg dry weight รูปแบบท่ี 2 (สถานีท่ี 3 และ 4) มคี่าอยู่ในช่วง 14.25-24.42 และ 14.24-23.77 

mg/kg dry weight รูปแบบท่ี 3 (สถานีท่ี 5 และ 6) มคี่าอยู่ในช่วง 12.39-25.13 และ 13.15-28.09 mg/kg dry weight 

การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของปริมาณตะกั่วในดินตะกอน (ภาพท่ี 5; a) ในภาพรวม พบวา่ ปริมาณตะกั่วในดนิตะกอน 

ในบริเวณหน้า และหลังแนวชะลอคลื่นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกสถานีอย่างชัดเจน ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 

อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานในดนิตะกอน พบวา่ปริมาณตะกั่วในแต่ละสถานีท่ีศกึษา ค่าท่ีพบไมเ่กิน

ค่ามาตรฐานดนิตะกอนท่ีกรมควบคุมมลพิษก าหนด (35.8 mg/kg-dry weight) 

การศกึษาปริมาณทองแดงในดินตะกอน รูปแบบท่ี 1 (สถานท่ีี1 และ 2) มคี่าอยูใ่นชว่ง 10.93-24.13 และ 15.89-

23.13 mg/kg dry weight และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.46±4.80 รูปแบบท่ี 2 (สถานีท่ี 3 และ 4) มีค่าอยู่ในช่วง 12.83-23.62 

และ 11.53-22.79 mg/kg dry weight และรูปแบบท่ี 3  (สถานีท่ี 5 และ 6) มีค่าอยู่ในช่วง 10.20-21.01 และ 9.57-21.60 

mg/kg dry weight การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของปริมาณทองแดงในดินตะกอน (ภาพท่ี 5; b) ในภาพรวม พบว่า ปริมาณ

ทองแดงในดินตะกอน ในบริเวณหน้าแนวชะลอคลื่นท้ัง 3 สถานี (สถานีท่ี 1 3 และ 5) มีแนวโน้มเพิ่มสูงใน เดือนตุลาคม

เข้าสู่เดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ส่วนในบริเวณหลังแนวชะลอคลื่น สถานท่ีี 2 และ 4 มีแนวโนม้ลดลง ยกเวน้สถานท่ีี 6 

มแีนวโนม้ปริมาณทองแดงสะสมสูงขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 อยา่งไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานใน

ดินตะกอน พบวา่ปริมาณทองแดงแต่ละสถานท่ีีศึกษา ค่าท่ีพบไมเ่กิน ค่ามาตรฐานดินตะกอนท่ีกรมควบคุมมลพิษก าหนด 

(31.6 mg/kg-dry weight) 

การศึกษาปริมาณสังกะสีในดินตะกอน รูปแบบท่ี 1 (สถานีท่ี 1 และ 2) มีค่าอยู่ในช่วง 48.64-110.49 และ 

69.19-97.64 mg/kg dry weight รูปแบบท่ี 2 (สถานท่ีี 3 และ 4) มคี่าอยูใ่นชว่ง 59.30-112.90 และ 59.35-90.60 mg/kg 

dry weight และรูปแบบท่ี 3 (สถานท่ีี 5 และ 6) มคี่าอยูใ่นชว่ง 48.10-93.41 และ 49.75-93.98 mg/kg dry weight และมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 82.41±16.65 การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของปริมาณสังกะสีในดินตะกอน (ภาพท่ี 5; c) ในภาพรวม พบว่า 

ปริมาณสังกะสีในดินตะกอน ในบริเวณหน้าแนวชะลอคลื่นรูปแบบท่ี 1 และ 2 มีแนวโน้มปริมาณสังกะสีสะสมสูงขึ้น ใน

เดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 แตใ่นรูปแบบท่ี 3 ไมพ่บการเปลี่ยนแปลง ส่วนในบริเวณหลังแนวชะลอคลื่นรูปแบบท่ี 1 และ 

2 พบการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสังกะสีเพียงเล็กน้อย ยกเว้นรูปแบบท่ี 3 พบการสะสมเพิ่มสูงขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานในดินตะกอน พบว่าปริมาณตะกั่วในแต่ละสถานีท่ีศึกษา ค่าท่ี

พบไมเ่กินค่ามาตรฐานดินตะกอนท่ีกรมควบคุมมลพษิก าหนด (121 mg/kg-dry weight)  
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 (a) 

 (b) 

 (c) 

= ปริมาณโลหะหนักในดนิตะกอน ก่อนการติดต้ังแนวชะลอคลืน่ เดอืนกันยายน พ.ศ. 2558 

ภาพที่ 5 ปริมาณโลหะหนัก (ตะกั่ว; a) (ทองแดง; b) (สังกะสี; c) ในดินตะกอน ที่ระดับความลึก 0-1 เซนติเมตร  

เดอืนตุลาคม เดอืนพฤศจิกายน และเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2558 ในพื้นท่ีศึกษาต าบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 
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วิจารณ์และสรุปผล 
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับของสารอินทรีย์รวมและโลหะหนักในดินตะกอนพื้นท้องน้ าบริเวณ    

พื้นท่ีติดตั้งแนวชะลอคลื่นในเขตชายฝั่งต าบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าการติดตั้งแนวชะลอคลื่นไม้พลาสตกิ

พร้อมรากโกงกางเทียมท่ีมีความหนาแน่นสูง (รูปแบบท่ี 2) มีแนวโน้มของอัตราการตกตะกอนเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็น    

ได้ชัดเจนกว่า ซึ่งการติดตามผลในระยะเวลาสั้นนี้ บ่งบอกถึงการท่ีใช้ไม้พลาสติกพร้อมรากโกงกางเทียม                  

นัน้มปีระสิทธิภาพในการดักตะกอนให้ลงมาตกในบริเวณแนวดา้นหลังการติดต้ังแนวชะลอคลื่นได้เป็นอยา่งดี 

ในส่วนของการสะสมปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินตะกอน ท่ีระดับ 0-1 เซนติเมตร นั้น ผลการศึกษา     

พบว่า ติดตั้งแนวชะลอคลื่นไม้พลาสตกิพร้อมรากโกงกางเทียมท่ีมีความหนาแน่นต่ า (รูปแบบท่ี 1)  มีลักษณะของการ

เปลี่ยนแปลงตามเวลาท่ีค่อนข้างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับแนวชะลอคลื่นไม้พลาสติกพร้อมรากโกงเทียมท่ีมีความ

หนาแน่นสูง (รูปแบบท่ี 2) และแนวชะลอคลื่นไม้พลาสติกท่ีไม่มีรากโกงเทียม (รูปแบบท่ี 3) และจะเห็นได้ว่า  เมื่อ

ปริมาณน้ าในดินสูงขึ้นปริมาณสารอินทรีย์รวมในดินก็จะสูงด้วยเช่นกัน ท้ังนี้ จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบปริมาณ

สารอินทรีย์รวมในดินตะกอนสูงสุดในพื้นท่ีปากแม่น้ าท่าจีน มีค่าร้อยละ 17.65 (สุจิตตา, 2552) และ 18.86   

(กาญจนา, 2558) ตามล าดับ ส่วนในพื้นท่ีท่ีท าการติดตั้งแนวชะลอคลื่น ต าบลบางปู มีค่าปริมาณสารอินทรีย์รวม   

ในดนิสูงสุดร้อยละ 11.6 ซึ่งอยูใ่นระดับท่ีต่ ากว่าพื้นท่ีขา้งต้นเล็กน้อย 

ในด้านการเปลี่ยนแปลงปริมาณโลหะหนักในดินพื้นท้องน้ า พบว่าปริมาณของโลหะหนักมีแนวโน้ม ท่ีเพิ่ม

สูงขึ้นตามช่วงเวลา ส่วนในพื้นท่ีท่ีท าการติดตั้งแนวชะลอคลื่น ต าบลบางปู 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 พบว่าระดับท่ีเปลี่ยนแปลงอาจไม่สอดคล้องกับปริมาณสารอินทรีย์ รวมในดิน เนื่องจาก ปริมาณ

สารอินทรีย์ท่ีถูกย่อยสลายได้ยากสะสมในเนื้อดินในปริมาณท่ีสูง ท าให้สารอินทรีย์ท่ีย่อยง่ายไม่ได้มีผลต่อปริมาณ

สารอินทรีย์รวมในดินท่ีได้ท าการวิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม สารอินทรีย์ท่ีตกใหม่ท่ีมีอนุภาคละเอียด มีศักยภาพในการ

ดูดซับปริมาณโลหะหนักเข้าไปได้ดี จึงท าให้ระดับโลหะหนักในบริเวณผิวหน้าดินมีปริมาณเพ่ิมขึน้  

อน่ึง ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับสารอินทรีย์รวมและโลหะหนักในดินพื้นท้องน้ าหลังการ         ตดิตัง้

แนวชะลอคลื่น ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 (ช่วงกลางถึงปลายฤดูน้ าหลาก) ในคร้ังนี้ จั ดเป็น

การศึกษาติดตามเพียงระยะสามเดือนแรก ซึ่งจ าเป็นต้องติดตามผลการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ เพื่อให้

เข้าใจลักษณะการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกดิขึน้จากปัจจัยร่วม ซึ่งประกอบด้วยอิทธิพลของมรสุม การขึน้ลงและ         การ

เคลื่อนตัวของมวลของน้ า และการใช้ประโยชน์ทางการประมงท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีให้เกิดความครอบคลุมให้มากขึ้น 

และสามารถใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีการการติดตั้ง

แนวชะลอคลื่นได้อยา่งรอบคอบในโอกาสต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษานี้ ได้ รับการสนับสนุนด้ านการวิจั ยจากศูนย์วิ จั ย เพื่ อการพัฒนาชายฝั่ ง  คณะประมง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และงบประมาณส่วนหนึ่งจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณทีมนิสิตจากห้องปฏิบัติการวิจัยดินตะกอนและสิ่งแวดล้อมทางน้ า ภาควิชาชีววิทยาประมง และ

ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมทางทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการ

ร่วมออกส ารวจภาคสนาม และให้ความชว่ยเหลอืในการวิเคราะห์ตัวอยา่งเป็นอย่างดี 
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การวเิคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในระบบนิเวศอ่างเก็บน้ าเขื่อน

อุบลรัตน์: กรณีศกึษาอทิธิพลร่วมจากระดับการเก็บกักน้ าในพื้นท่ี 

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  

 การศึกษานี้มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้ าร่วมกับปริมาณน้ าเก็บกักในอ่างเก็บน้ าเขื่อน

อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อหาดัชนีชี้วัดทางคุณภาพน้ าและช่วงเวลาท่ีเกี่ยวข้องกับการอพยพเพื่อการสืบพันธ์ุของ

ทรัพยากรสัตว์น้ า โดยศึกษาปัจจัยคุณภาพน้ า (ประกอบด้วย อุณหภูมิของน้ า ออกซิเจนละลายน้ า ความเป็น 

กรด-เบส ของเข็งแขวนลอยท้ังหมดและปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ) ในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน  และมิถุนายน  

พ.ศ. 2560 (มรีะดับเก็บกักท่ี 70, 40, และ 50% ตามล าดับ) ในการศึกษาจ าแนกพื้นท่ีออกเป็น 4 บริเวณ ประกอบด้วย

พื้นท่ีรับน้ า พื้นท่ีตอนบน พื้นท่ีตอนกลาง และพื้นท่ีตอนล่าง ผลการศึกษาพบว่าของเข็งแขวนลอยท้ังหมด   มีการ

เปลี่ยนแปลงตามพื้นท่ีและเวลาอย่างเห็นได้ชัดกวา่ปัจจัยคุณภาพน้ าอื่น โดยมีค่าสูงในเดือนมถิุนายน พ.ศ. 2560 โดย

มีระดับแตกต่างกันตามพื้นท่ีข้างต้น (มีค่าเฉลี่ย 72.80±32.41, 32.76±9.36, 23.00±39.76 และ 11.02±3.51 

มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ) จากการศึกษาในภาพรวมพบว่าของแข็งแขวนลอยท้ังหมดสามารถน ามาเป็นดัชนีชี้วัด

ลักษณะการรับน้ าใหม่ ท่ีส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของระดับเก็บกักในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ าได้ ดังนั้น หากมีการน าปัจจัย

ทางด้านปริมาณน้ าเก็บกักในอ่างเก็บน้ า (ท่ีมักมีการเปลี่ยนแปลงตามรายปี) มาวิเคราะห์ร่วมกับของเข็งแขวนลอย

ท้ังหมดจะสามารถน าไปสู่การก าหนดรูปแบบหรือมาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลเชงิพื้นท่ี และ/หรือชว่งเวลาสบืพันธ์ุ

วางไข่ของปลาในอ่างเก็บน้ าได้อย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีตอ่การอนุรักษ์และการส่งเสริม

พันธ์ุสัตวน์้ าในพืน้ท่ีอ่างเก็บน้ าให้ยังผลผลิตทางการประมงท่ีย่ังยนืได้สบืไป  
 

ค าส าคัญ:  ของแข็งแขวนลอยรวมในน้ า, คุณภาพน้ า ปริมาณน้ าเก็บกัก, การจัดการเชงิอนุรักษ,์ อา่งเก็บน้ า 

      เขื่อนอุบลรัตน์  
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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 
 

บทน า 
 อา่งเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นเขื่อนพลังน้ าแห่งแรกท่ีสร้างขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื โดยมีการสร้างตัว

เขื่อนปิดกั้นล าน้ าพองท่ีอ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ตัวเขื่อนเป็นหินถมแกนดินเหนียว มีความยาว 885 เมตร  

สูง 32 เมตร ระดับสันเขื่อนอยูท่ี่ +185 เมตร (รทก.) และกว้าง 6 เมตร อา่งเก็บน้ ามีความจุ 2,263 ล้านลูกบาศก์เมตร 

สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ท้ังสิ้น 25,200 กิโลวัตต์ โดยเขื่อนสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2509 และได้ท าการปรับปรุง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเขื่อนในการบรรเทาอุทกภัย โดยเสริมสันเขื่อนขึ้นเป็น +188 เมตร (รทก.) และขยายสันเขื่อน

เพิ่มเป็น 125 เมตร (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2549) นอกจากเป็นเขื่อนพลังน้ าแล้วอ่างเก็บน้ าเขื่อน 

อุบลรัตน์ยังถือเป็นเขื่อนเอนกประสงค์เพื่อการใชป้ระโยชนใ์นหลายๆ ด้าน เชน่ การผลิตกระแสไฟฟา้ การชลประทาน

และการเกษตร การบรรเทาอุทกภัย และการคมนาคม นอกจากนี้ อา่งเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ยังจัดเป็นพื้นท่ีส าคัญทาง 

ด้านการประมงน้ าจืดท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2549)        

เป็นแหล่งน้ าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งผลิตทรัพยากรประมงท่ีส าคัญ (วารินทร์, ม.ป.ป.) 

 อยา่งไรก็ตาม การเป็นท่ีอยู่อาศัยหรือแหล่งน้ าท่ีมคีวามอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรนั้น ตอ้งขึน้อยูก่ับปัจจัยทาง

สิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ โดยปัจจัยคุณภาพน้ าถือเป็นปัจจัยท่ีส าคัญอย่างยิ่งต่อทรัพยากรประมงและผลผลิตสัตว์น้ า  

และนอกจากนี้คุณภาพน้ าในอ่างเก็บน้ ายังบ่งบอกถึงคุณภาพของอ่างเก็บน้ าอีกด้วย  (Dortch, 1998 and DOF, 2009) 

ปัจจัยคุณภาพน้ าท่ีส าคัญประกอบด้วย อุณหภูมิของน้ า ออกซิเจนละลายน้ า ความเป็นกรด-เบส ปริมาณของแข็ง

แขวนลอย และปริมาณคลอโรฟิลล์เอ โดยปัจจัยคุณภาพน้ าในอ่างเก็บน้ ามักมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและ

ฤดูกาล (พัชราวลัย และคณะ, 2557) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้ าทั้งกายภาพและเคมีนั้นมีอิทธิพลต่อ

การอพยพของปลา (Obande et al., 2014) เพื่อหาแหล่งอาหาร แหล่งท่ีอยู่อาศัย และรวมถึงการผสมพันธ์ุวางไข่ (Barton, 
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2007 and Bond, 1996) นอกจากปัจจัยดังกล่าวแล้วยังมีปัจจัยของการไหลของน้ าท่ีส่งผลต่อการอพยพเพื่อสืบพันธ์ุ 

อกีด้วย (Lucas and Batley, 1996)  

ดังนั้นในการศึกษานี้มุ่งเน้นถึงการติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้ าในเชิงพื้นท่ีและเวลา

ร่วมกับการวิเคราะห์ปริมาณน้ าเก็บกักในอ่าง เพื่อหาดัชนีชี้วัดทางคุณภาพน้ าและช่วงเวลาท่ีเกี่ยวข้องกับการอพยพ

เพื่อการสบืพันธ์ุของทรัพยากรสัตวน์้ า ซึ่งจะสามารถประยุกตใ์ชใ้นการก าหนดมาตรการดา้นการอนุรักษ ์และเป็นการ

ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน์้ าในพืน้ท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป 
  

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 พื้นที่ศกึษา 
 ท าการศึกษาในพื้นท่ีอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ท้ังหมดจ านวน 16 สถานี แบ่งออกเป็น 4 พื้นท่ี 

ได้แก่ พื้นท่ีรับน้ า (Riverine zone ) 3 สถานี พื้นท่ีตอนบน (Upper zone) 4 สถานี พื้นท่ีตอนกลาง (Middle zone) 6 สถานี 

และพื้นท่ีตอนล่าง (Lower zone) 3 สถานี (ภาพท่ี 1) ระยะของการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ 1) ระดับปริมาณ

น้ าเก็บกักในอ่าง 70 เปอร์เซ็นต์ (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) 2) ระดับปริมาณน้ าเก็บกักในอ่าง 40 เปอร์เซ็นต์  

(เดอืนเมษายน พ.ศ. 2560) และ 3) ระดับปริมาณน้ าเก็บกักในอา่ง 50 เปอร์เซ็นต ์(เดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2560)  

 วิธีการศกึษา 

 โดยติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางด้านคุณภาพน้ าท่ีระดับความลึกน้ า 50 เซนติเมตร ซึ่งประกอบด้วย 

อุณหภูมิของน้ า ออกซิเจนละลายน้ า ความเป็นกรด-เบส โดยใช้เคร่ืองตรวจวัดภาคสนาม (YSI model 650) ปริมาณ

ของแข็งแขวนลอย ท าการกรองตัวอย่างน้ าผ่านกระดาษกรอง GF/C และท าให้แห้งด้วยเคร่ือง Freeze dryer เป็นเวลา  

48 ชั่วโมง และชั่งน้ าหนักกระดาษกรองเพื่อหาปริมาณของแข็งแขวนลอย และปริมาณคลอโรฟิลล์เอ โดยน าตัวอย่างน้ า

มากรองผ่านกระดาษ GF/C และสกัดด้วย Acetone ความเข้มข้น 90% เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต่ า หลังจากนั้นจึงน าไป

วเิคราะห์หาปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ ด้วยวธีิ Spectrophotometric method (Parsons et al., 1984) 
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ภาพที่ 1 สถานีศึกษา 16 สถานี ครอบคลุมในพื้นท่ีรับน้ า (R=Riverine zone) พื้นท่ีตอนบน (U=Upper zone) พื้นท่ี

 ตอนกลาง (M=Middle zone) และพื้นท่ีตอนล่าง (L=Lower zone) ของอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัด

 ขอนแก่น ในเดอืนกุมภาพันธ์ เดอืนเมษายน และเดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2560 
 

ผลการศึกษา 
 การศึกษาปัจจัยทางด้านคุณภาพน้ า ซึ่งประกอบด้วย อุณหภูมิของน้ า ออกซิเจนละลายน้ า ความเป็นกรด-เบส 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย และปริมาณคลอโรฟิลล์เอ ในแตล่ะพื้นท่ี ในเดอืนกุมภาพันธ์ เดอืนเมษายน และเดอืนมถิุนายน 

พ.ศ. 2560 (ตารางท่ี 1) 

 อุณหภูมขิองน้ า 

 ผลจากการศึกษาปัจจัยทางด้านอุณหภูมิของน้ า (ตารางท่ี 1) ในบริเวณพื้นท่ีรับน้ า ในเดือนกุมภาพันธ์  

เดือนเมษายน และเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 มีค่าเฉลี่ย 26.47±0.54, 29.80±0.67 และ 30.48±0.42 องศาเซลเซียส 

ตามล าดับ ในพื้นท่ีตอนบน อุณหภูมิเฉลี่ย 29.07±0.88 , 30.67±1.26 และ 31.85±1.76 องศาเซลเซียส ตามล าดับ  

ในพื้นท่ีตอนกลาง อุณหภูมิเฉลี่ย 27.72±1.35, 30.17±1.56 และ 31.10±1.30 องศาเซลเซียส ตามล าดับ และในพื้นท่ี

ตอนล่าง อุณหภูมิเฉลี่ย 27.66±1.28,  29.68±0.72 และ 32.40±0.21 องศาเซลเซียส ตามล าดับ จากการศึกษาดังกล่าว

พบวา่อุณหภูมิของน้ ามกีารเปลี่ยนแปลงตามเวลาอยา่งเห็นได้ชัด (ภาพท่ี 2) 

 ออกซิเจนละลายน้ า 

 ปัจจัยทางด้านออกซิเจนละลายน้ า (ตารางที ่1) ในบริเวณพื้นท่ีรับน้ า ในเดอืนกุมภาพันธ์ เดอืนเมษายน และ

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 มีค่าเฉลี่ย 5.09±3.15, 7.63±2.17 และ 6.14±1.98 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ ในพื้นท่ี

ตอนบน ออกซิเจนละลายน้ าเฉลี่ย 8.45±1.26, 6.52±1.63 และ 6.86±0.78 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ ในพื้นท่ี

ตอนกลาง ออกซิเจนละลายน้ าเฉลี่ย 8.27±2.22, 8.07±1.99 และ 6.28±1.64 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ และใน

พื้นท่ีตอนล่าง ออกซิเจนละลายน้ าเฉลี่ย 7.42±0.74, 7.92±2.01 และ 5.73±1.54 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ       

จากการศึกษาดังกล่าวพบว่าออกซิเจนละลายน้ ามีการเปลี่ยนแปลงตามพื้นท่ีและเวลาไม่มากนัก โดยในภาพรวม

ออกซิเจนในอ่างเก็บน้ าค่อนขา้งมีค่าสูง (อยู่ท่ี 5-8 มลิลกิรัมตอ่ลติร)  
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ตารางที่ 1 ปัจจัยคุณภาพน้ า อุณหภูมขิองน้ า ออกซิเจนละลายน้ า ความเป็นกรด-เบส ปริมาณของแข็งแขวนลอยและ

ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ บริเวณพื้นท่ีรับน้ า (Riverine zone ) ตอนบน (Upper zone) ตอนกลาง  (Middle zone) และ

ตอนล่าง (Lower zone) ของอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน และเดือน

มถิุนายน พ.ศ. 2560   

Zones Months 
Temperature 

(°C) 
Dissolved 

Oxygen (mg/l) 
pH 

Total 
Suspended 
Solids (mg/l) 

Chlorophyll-a 
(µg/l) 

Riverine 
Zone 

Feb 
26.18-27.23 
26.47±0.54 

4.52-10.23 
5.09±3.15  

 8.05-8.51 
8.28±0.23 

4.20-8.20 
6.33±2.00  

6.58-29.63 
14.39±11.73  

Apr 
 29.38-30.69 
29.80±0.67  

4.14-8.13 
7.63±2.17  

 8.15-8.22 
8.16±0.04 

7.80-15.33 
9.40±3.97 

 11.13-20.03 
12.02±4.90 

Jun 
29.89-30.70 
30.48±0.42 

 4.74-7.54 
6.14±1.98 

 7.25-7.57 
7.38±0.16 

 59.35-121.00 
72.80±32.41 

 0.00-12.52 
5.34±6.28 

Upper 
Zone 

Feb 
28.16-30.24 
29.07±0.88  

6.81-9.86 
8.45±1.26  

 7.98-8.24 
8.18±0.12 

 3.00-15.67 
4.20±5.97 

 11.23-18.34 
15.03±3.94 

Apr 
29.32-32.29 
30.67±1.26  

 3.76-7.30 
6.52±1.63 

 8.15-8.25 
8.21±0.05 

7.40-11.95 
10.10±1.89 

9.54-12.24 
11.24±1.13  

Jun 
 30.20-33.70 
31.85±1.76 

 5.45-7.14 
6.86±0.78 

 7.50-8.39 
8.00±0.48 

 21.00-42.50 
32.76±9.36 

 8.90-15.89 
13.03±2.89 

Middle 
Zone 

Feb 
 26.09-29.62 
27.72±1.35 

4.31-10.79 
8.27±2.22  

 8.01-8.21 
8.08±0.07 

 6.00-13.60 
7.40±2.83 

13.03-87.92 
22.86±27.66  

Apr 
 28.69-31.58 
30.17±1.56 

 5.06-9.20 
8.07±1.99 

 8.06-8.34 
8.24±0.12 

7.00-17.60 
11.95±4.63 

 12.24-30.04 
16.32±9.33 

Jun 
 30.08-33.20 

31.10±1.30 
 3.22-7.44 
6.28±1.64 

 7.02-9.18 
8.00±0.69 

12.00-117.00 
23.00±39.76 

2.90-56.37 
34.33±21.57  

Lower 
Zone 

Feb 
 25.97-28.48 
27.66±1.28 

6.73-8.21 
7.42±0.74  

 8.06-8.13 
8.08±0.03 

5.30-47.67 
26.48±29.96 

 34.52-51.02 
36.63±8.98 

Apr 
 29.17-30.19 
29.68±0.72 

 6.50-9.34 
7.92±2.01 

 8.21-8.26 
8.24±0.04 

7.40-17.00 
10.70±4.67 

 10.49-18.36 
14.42±5.56 

Jun 
 32.10-32.50 
32.40±0.21 

 4.36-7.44 
5.73±1.54 

7.39-8.32 
7.65±0.48  

7.00-14.00 
11.02±3.51  

 16.02-33.38 
17.91±9.52 

 

ความเป็นกรด-เบส 

 การศึกษาปัจจัยด้านความเป็นกรด-เบสของน้ า (ตารางท่ี 1) ในบริเวณพื้นท่ีรับน้ า ในเดือนกุมภาพันธ์       

เดอืนเมษายน และเดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2560 มคี่าเฉลี่ย 8.28±0.23, 8.16±0.04 และ 7.38±0.16 ตามล าดับ ในพื้นท่ีตอนบน 

มีค่าเฉลี่ย 8.18±0.12, 8.21±0.05 และ 8.00±0.48 ตามล าดับ ในพื้นท่ีตอนกลาง มีค่าเฉลี่ย 8.08±0.07, 8.24±0.12 และ 

8.00±0.69 ตามล าดับ และในพื้นท่ีตอนล่าง มคี่าเฉลี่ย 8.08±0.03, 8.24±0.04 และ 7.65±0.48 ตามล าดับ จากการศึกษา

ข้างต้นพบว่าค่าความเป็นกรด-เบส มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาในช่วงแคบ โดยในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนเมษายน มีค่า

ความเป็นกรด-เบสสูงกวา่เดอืนมถิุนายน และในพื้นท่ีต้นน้ ามักจะมคี่าสูงกวา่พื้นท่ีตอนล่าง 
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ภาพที่ 2 อุณหภูมขิองน้ า ในพืน้ท่ีต้นน้ า พื้นท่ีตอนบน พื้นท่ีตอนกลาง และพื้นท่ีตอนล่าง ในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ 

 จังหวัดขอนแก่น ในเดอืนกุมภาพันธ์ เดอืนเมษายน และเดอืนมิถุนายน พ.ศ. 2560 
 

 ปริมาณของแข็งแขวนลอย 

 จากการศึกษาปริมาณของแข็งแขวนลอย ในพื้นท่ีต้นน้ า ตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง ในเดือนกุมภาพันธ์ 

เดือนเมษายน และเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 (ภาพท่ี 3) พบว่าปริมาณของแข็งแขวนลอยมีความแตกต่างตามพื้นท่ีและ

เวลาอย่างชัดเจน โดยบริเวณพื้นท่ีรับน้ า ในเดือนกุมภาพันธ์ มีค่าเฉลี่ย 6.33±2.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ในเดือนเมษายน  

มีค่าเฉลี่ย 9.40±3.97 มิลลิกรัมต่อลิตร และในเดือนมิถุนายน พบค่าเฉลี่ย 72.80±32.41 มิลลิกรัมต่อลิตร ในพื้นท่ี

ตอนบนพบ ในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน และมิถุนายน มีค่าเฉลี่ย 4.20±5.97, 10.10±1.89และ 32.76±9.36 มิลลิกรัมตอ่

ลิตร ตามล าดับ ในพื้นท่ีตอนกลาง มีค่าเฉลี่ย 7.40±2.83, 11.95±4.63 และ 23.00±39.76 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ 

และในพื้นท่ีทางตอนล่าง มคี่าเฉลี่ย 10.20±23.18, 10.70±4.67และ 11.02±3.51 มลิลิกรัมตอ่ลิตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 1)  

 โดยในภาพรวมพบปริมาณของแข็งแขวนลอยมีการเปลี่ยนแปลงตามพื้นท่ีและเวลาอยา่งชัดเจน ซึ่งในพื้นท่ีรับน้ า 

และพื้นท่ีตอนบน ในเดือนมิถุนายนนั้นจะพบปริมาณของแข็งแขวนลอยสูงเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากมวลน้ าต้นทุนอยา่ง

เห็นได้ชัด แต่ในขณะท่ีพื้นท่ีตอนกลางในสถานี M6 พบปริมาณของแข็งแขวนลอยสูงเนื่องจากเป็นพื้นท่ีใกล้แหล่งชุมชน 

และเป็นพื้นท่ีลักษณะคล้ายอา่วปิด ลักษณะของน้ ามสีีน้ าตาลแดงและมคีวามขุ่นอยา่งเห็นได้ชัด 
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ภาพที่  3 ปริมาณของแข็งแขวนลอย ในพื้น ท่ีต้นน้ า  พื้น ท่ีตอนบน พื้น ท่ีตอนกลาง และพื้น ท่ีตอนล่าง                       

   ในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน และเดือนมิถุนายน              

   พ.ศ. 2560 
 

 ปริมาณคลอโรฟลิลเ์อ 

 ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ ในพื้นท่ีรับน้ า ในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน และเดือนมิถุนายน พ .ศ. 2560         

มีค่าเฉลี่ย 14.39±11.73,  12.02±4.90 และ 5.34±6.28 ไมโครกรัมต่อลิตร ตามล าดับ ในพื้นท่ีตอนบน มีค่าเฉลี่ย 

15.03±3.94, 11.24±1.13 และ 13.03±2.89 ไมโครกรัมต่อลิตร ตามล าดับ ในพื้นท่ีตอนกลาง มีค่าเฉลี่ย  22.86±27.66, 

16.32±9.33 และ  34.33±21.57  ไมโครกรัมต่อลิตร ตามล าดับ และในพื้นท่ีตอนล่าง มีค่าเฉลี่ย  36.63±8.98, 

14.42±5.56 และ 17.91±9.52 ไมโครกรัมตอ่ลิตร ตามล าดับ (ภาพท่ี 4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ปริมาณคลอโรฟิลลเ์อ ในพืน้ท่ีต้นน้ า พื้นท่ีตอนบน พื้นท่ีตอนกลาง และพื้นท่ีตอนล่าง ในอ่างเก็บน้ าเขื่อน 

 อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ในเดือนกุมภาพันธ์ เดอืนเมษายน และเดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2560 
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 จากผลข้างตน้จะเห็นวา่ปริมาณคลอโรฟิลลเ์อ ในอา่งมกีารเปลี่ยนแปลงตามพื้นท่ีและเวลาช่วงกวา้ง โดยในพื้นท่ี

ตอนกลางและตอนล่างมคี่าสูงกวา่พื้นท่ีรับน้ าและพื้นท่ีตอนบน ส่วนการเปลี่ยนแปลงตามเวลาพบวา่ในเดือนเมษายนมีค่า

ต่ ากวา่เดอืนกุมภาพันธ์และมถิุนายน พ.ศ. 2560 
 

วิจารณ์และสรุปผลการศึกษา  
 จากการศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้ าในอ่างเก็บน้ า พบปริมาณของแข็งแขวนลอยมีการเปลี่ยนแปลงตาม

พื้นท่ีและเวลาอย่างชัดเจน โดยในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 พบปริมาณของแข็งแขวนลอยสูงกว่าช่วงเดือนอื่น ๆ    

และการเปลี่ยนแปลงทางด้านพื้นท่ีพบพื้นท่ีรับน้ าและพื้นท่ีตอนบนมีปริมาณของแข็งแขวนลอยสูงกว่าพื้นท่ีทาง

ตอนกลางและตอนลา่ง โดยในพื้นท่ีรับน้ า สถานี R1 (ล าน้ าพอง) พบปริมาณของแข็งแขวนลอยสูงถึง 121 มลิลกิรัมต่อ

ลิตรในเดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2560  

ปริมาณของแข็งแขวนลอยถือเป็นปัจจัยท่ีท าให้เห็นถึงการเคลื่อนตัวเข้ามาของมวลน้ าใหม่ท่ีไหลลงมายังพื้นท่ี

อ่างเก็บน้ า และส่งผลต่อการยกระดับของปริมาณน้ าเก็บกักในอ่างท่ีเพิ่มสูงขึน้ (ภาพท่ี 5) ปริมาณของแข็งแขวนลอย 

ท่ีถูกพัดพาเข้ามายังอ่างเก็บน้ าท าให้เห็นถึงระยะทางในการเคลื่อนตัวของมวลน้ าใหม่ท่ีเข้ามายังพื้นท่ีรับน้ าและพื้นท่ี

ตอนบน ซึ่งเป็นพื้นท่ีส าคัญในการท่ีพ่อแม่ปลาอพยพขึ้นมาสืบพันธ์ุวางไข่เนื่องจากถูกกระตุ้นด้วยมวลน้ าใหม่ 

สอดคล้องกับการศึกษาของ สันติ และ จารุมาศ (2549) ท่ีกล่าวว่า ปริมาณน้ าท่าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีกระตุ้นให้พอ่แม่

ปลามกีารผสมพันธุวางไขและพัดพาลูกปลาลงมาตามล าน้ าและแพรกระจายลงมายังอา่งเก็บน้ า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่5 ปริมาณน้ าเก็บกักในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ย้อนหลัง ตั้งแต่ พ.ศ. 2555-2560 
 

 ส่วนอุณหภูมิของน้ าในอา่งมกีารเปลี่ยนแปลงตามเวลาโดยในเดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2560 มอีุณหภูมิสูงกวา่ในชว่ง

เดอืนกุมภาพันธ์ และเดอืนเมษายน พ.ศ. 2560 เนื่องจากอุณหภูมิของน้ าผันแปรตามอุณหภูมอิากาศ (Vass et al., 2009) 

แต่ในภาพรวมอุณหภูมิของน้ าอยู่ในช่วงท่ีเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า ซึ่งสอดคล้องกับ (Rodrigo and  

Whangchai, 2009 and Dampin et al., 2012) กล่าวว่า อุณหภูมิของน้ าจะส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของสัตว์น้ า  

และอุณหภูมิของน้ าในเขตร้อนท่ีเหมาะสมต่อสัตว์น้ า อยู่ในช่วง 25-32 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิของน้ าท่ีสูงขึน้ส่งผล

ให้ปลาเคลื่อนตัวอพยพยา้ยถิ่นเพื่อขึน้ไปสบืพันธ์ุวางไข่บริเวณต้นน้ าท่ีมีน้ าใหมไ่หลเข้ามา (Rand et al., 2006)  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

St
or

ag
e 

Vo
lu

m
e 

(M
m

3 )

Months

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Feb Apr Jun 



 
 

Proceedings  
1087 

 ดังนั้นจากการศึกษาปัจจัยคุณภาพน้ าในอา่งเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน ์พบว่าคุณภาพน้ าเหมาะสมตอ่การด ารงชวีติ

ของสัตว์น้ า โดยออกซิเจนละลายน้ าอยู่ในช่วง 3-10 มิลลิกรัมต่อลิตร สอดคล้องกับ ไมตรี และคณะ (2530) พบว่า 

ออกซิเจนท่ีเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ าไม่ควรต่ ากว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร และหากเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติท่ี

คุณภาพน้ าดีจะมอีอกซิเจนอยูใ่นช่วง 5-7 มิลลิกรัมตอ่ลิตร และนอกจากนี้ยังพบว่าอา่งเก็บน้ าอยูใ่นสถานภาพความอุดม

สมบูรณ์สูง ซึ่งสังเกตจากปริมาณคลอโรฟิลล์เอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 12-22 ไมโครกรัมต่อลิตร สอดคล้องกับ OECD 

(1982) ท่ีระบุวา่ระดับความอุดมสมบูรณ์ในระดับสูงหรือยูโทรฟิเคชัน จะมคี่าอยูใ่นชว่ง 8-25 ไมโครกรัมตอ่ลิตร 

 จากการศึกษาข้างต้นพบว่าปริมาณของแข็งแขวนลอยและปริมาณน้ าเก็บกักในอ่างท่ีเพิ่มสูงขึ้นสามารถ     

ใชเ้ป็นดัชนชีี้วัดคุณภาพน้ าท่ีเหมาะสมตอ่การอพยพขึ้นมาสบืพันธ์ุวางไข่ของพอ่แม่ปลารวมถึงการน ามาใชป้ระโยชน์ใน

เร่ืองของการก าหนดมาตรการหา้มจับสัตวน์้ าในฤดูสบืพันธ์ุวางไข่รวมท้ังการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 จากการศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้ าร่วมกับปริมาณน้ าเก็บกักในอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ พบว่าปัจจัย

ด้านปริมาณของแข็งแขวนลอย นับเป็นปัจจัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลหรือลักษณะในการรับมวลน้ าใหม่เข้ามา

สู่ระบบนิเวศอ่างเก็บน้ า และมีความเชื่อมโยงกับปริมาตรน้ าท่ีไหลเข้ามาจนท าให้เกิดระดับเก็บกักท่ีสูงขึ้น ปริมาณ

ของแข็งแขวนลอยจึงจัดเป็นปัจจัยท่ีมีศักยภาพต่อการประยุกต์ใช้มาเป็นดัชนีชี้วัดในการวิเคราะห์เชิงพื้นท่ีและ

ระยะเวลาท่ีจะมบีทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรสัตว์น้ า โดยเฉพาะในด้านการเคลื่อนท่ีของประชากรขึน้ไป

ตามเส้นทางการรับน้ าเพื่อการผสมพันธ์ุและวางไข่ และสามารถพิจารณาใช้เพื่อก าหนดมาตรการห้ามจับสัตว์น้ าใน

พื้นท่ีจ าเพาะต่างๆ ของอ่างเก็บน้ าได้  

ในการศึกษานี้ พบว่าพื้นท่ีท่ีควรประกาศให้เป็นพื้นท่ีห้ามจับสัตว์น้ าในฤดูสืบพันธ์ุวางไข่ คือ บริเวณพื้นท่ีรับ

น้ าในบริเวณ ล าน้ าพอง ล าน้ าพะเนียง และล าน้ าเชิญ และพื้นท่ีตอนบนของอ่างเก็บน้ า (ในเขตบ้านโนนสว่าง บ้านกุดดุก 

บ้านโป่งสัง และบ้านท่าลาด ซึ่งหากมีการน าข้อมูลปัจจัยทางด้านปริมาณของแข็งแขวนลอย มาวิเคราะห์ร่วมกับ

ปริมาณน้ าเก็บกักในอ่างท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามรายปี เราจะสามารถก าหนดมาตรท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีและฤดูวางไข่

ของปลาในอ่างเก็บน้ าได้ครอบคลุมและถูกต้องกับช่วงเวลาสืบพันธ์ุของสัตว์น้ าในแต่ละปีมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อ

การอนุรักษแ์ละการส่งเสริมพันธ์ุสัตวน์้ าในพืน้ท่ีอ่างเก็บน้ า ให้ยังผลผลิตท่ีย่ังยนืได้สบืไป 
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บทคัดย่อ 

 ในการศึกษาคร้ังนี้มีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างในลักษณะการกระจายของแพลงก์ตอนสัตว์เชิง

พื้นท่ีในเขตชายฝั่งทะเลดา้นตะวันตกของอ่าวไทย นอกจากนี้ยังศกึษาตดิตามการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลท่ีเกิดขึ้นกับ

องค์ประกอบทางชนิดต่าง ๆ ของแพลงก์ตอนสัตว์ โดยด าเนินการส ารวจบริเวณชายฝั่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ในช่วงก่อนฤดูมรสุม ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2559 และหลังฤดูมรสุม ปี 2560 จ านวน 4 พื้นท่ีในบริเวณ

ต าบลเขาแดง กุยเหนือ ทับสะแก และบางสะพาน โดยใช้ถุงลากแพลงก์ตอนขนาดช่องตา 150 ไมโครเมตร ลากใน

แนวราบ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มคาลานอยโคพีพอดมีความหนาแน่นสูงสุดในทุกพื้นท่ีและท้ังสามช่วงเวลาท่ีศึกษา 

โดยพบว่าพื้นท่ีทับสะแก มีความหนาแน่นเฉลี่ยมากท่ีสุด ส่วนผลการศึกษาความแตกต่างตามฤดูกาล พบว่าความ

หนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์เฉลี่ยท้ังสี่พื้นท่ีใชช่วงก่อนฤดูมรสุมถึงฤดูมรสุม มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย (ในช่วง

28.5x104-29.9x104 ±7,1 x104 ตัว/100 ลูกบาศก์เมตร) โดยมีหนาแน่นเพิ่มขึ้น 3 เท่าในช่วงหลังฤดูมรสุม (60.4x104 

±13.2 x104  ตัว/100 ลูกบาศก์เมตร) ส าหรับแพลงก์ตอนสัตว์ในกลุ่มสัตว์น้ าเศรษฐกิจ อาทิ ระยะวัยอ่อนของปูพบ

ความจ าเพาะตามพื้นท่ีซึ่งในภาพรวมพบว่าพื้นท่ีโดยรวมมีศักยภาพในการเป็นแหล่งอาหารของทรัพยากรณ์สัตวน์้ าที่

เกี่ยวข้องได้อยา่งดี   

ค าส าคัญ:   แพลงกต์อนสัตว ์ความหนาแน่น การเปลี่ยนแปลงตามพืน้ท่ีและฤดูกาล ทะเลชายฝั่งของอา่วไทยฝั่ง 
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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 

บทน า 

พื้นท่ีศึกษาในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีพื้นท่ีราบชายฝั่งทะเลลักษณะเป็นยาวแคบ วางตัวทิศเหนือใต้  

ไล่ลงมาจากอ าเภอหัวหิน มาถึงช่วงกลางของอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และลงมาจนถึงเขตอ าเภอบางสะพาน นับเป็น

พื้นท่ีทะเลในเขตอา่วไทยฝั่งตะวันตกท่ีมีทรัพยากรประมงท่ีอุดมสมบูรณ์สูง พื้นท่ีชายฝั่งทะเลมลีักษณะเป็นหาดโคลน หาด

ทรายปนโคลน และหาดทราย มีโขดหินเป็นระยะอยู่ใกล้ชายฝั่ง และมีเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่ทุกอ าเภอท่ัวจังหวัด  

(กรมโยธาธิการและผังเมือง, ม.ป.ป.) ซึ่งพื้นท่ีแนวชายฝั่งนี้ นับเป็นเส้นทางในการเคลื่อนตัวและเป็นแหล่งอาศัย รวมท้ัง

เป็นแหล่งวางไข่ของปลาทู ซึ่งเป็นปลาเศรษฐกิจท่ีส าคัญท่ีสุดของประเทศไทย โดยมรีายงานวา่ปลาทูมีแหล่งวางไข่บริเวณ

ตอนใตข้องอา่วประจวบจนถึงแหลมแม่ร าพงึ โดยประชากรปลาทูท่ีพบในพื้นท่ีอา่วไทยฝั่งตะวันตกนี้ มจี านวนคิดเป็นร้อย

ละ 70-80 ของประชากรปลาทูท้ังหมดในอ่าวไทย อย่างไรก็ตาม ในระยะหลังเร่ิมพบปัญหาแรงกดดันจากท้ังการใช้

ประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสม และการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศชายฝั่ง ท่ีท าให้ผลผลิตของทรัพยากรปลาทู

รวมท้ังสัตว์น้ าอื่น ๆ มีทิศทางแปรปรวนและมีแนวโน้มท่ีเสื่อมโทรมลงอย่างชัดเจน (จารุมาศ และคณะ, 2556 และ  

สถิตปิระมงทะเล, 2556)  

แพลงก์ตอนสัตว์ เป็นสิ่งมีชีวิตท่ีใช้ชีวิตโดยการล่องลอยไปตามกระแสน้ า มีพฤติกรรมการกินอาหารท้ังท่ีเป็น

การกรองกินและเป็นผู้ล่า แพลงก์ตอนสัตว์ยังเป็นเป็นผู้บริโภคขั้นต้นท่ีมีมากท่ีสุดในทะเล ซึ่งท าหน้าท่ีในการส่งผ่านมวล

สารและพลังงานจากผู้ผลิตขั้นต้น คือ แพลงก์ตอนพืช ไปยังผู้บริโภคท่ีอยู่ล าดับการบริโภคถัดไปในห่วงโซ่อาหาร ได้แก่ 

สัตวน์้ าวัยออ่น และสัตวน์้ าตัวเต็มวัยท่ีมีพฤตกิรรมการกรองกินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัตวน์้ าเศรษฐกิจ 

(อาทิ ปลาทู ปลาหลังเขียว ปลาสีกุน ปลากระบอก) รวมท้ังสัตว์น้ าในกลุ่มหอยสองฝาท่ีส าคัญหลายชนิด (อาทิ 

หอยแมลงภู่ และหอยนางรม) แพลงก์ตอนสัตว์มีความหลากหลายทางชนิด ซึ่งการท่ีมีความหลากหลายทางชนิด ส่งผลดี

ตอ่ทางเลอืกของการเป็นอาหารของสัตวน์้ า 

 ในการศกึษาคร้ังนี้มีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์ความแตกตา่งในเชงิของพื้นท่ีตามชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอา่วไทย 

นอกจากนี้ ยังศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลท่ีเกิดขึ้นกับองค์ประกอบทางชนิดต่าง ๆ ของแพลงก์ตอนสัตว์ ซึ่ง

ผลการศึกษาในภาพรวมจะท าให้ทราบถึงศักยภาพด้านพื้นท่ีและระยะเวลา ในการเป็นแหล่งอาหารของทรัพยากรสัตว์น้ าท่ี

เกี่ยวข้องในพื้นท่ีได้ต่อไป   
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

พื้นที่และระยะเวลาในการศกึษา  

ท าการศึกษา บริเวณชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 4 สถานี ได้แก่ สถานี KD ต าบลเขาแดง สถานี 

KN ต าบลกุยเหนอื อ าเภอกุยบุรี สถานี TK ต าบลทับสะแก อ าเภอทับสะแก และสถานี BP ต าบลพงศ์ประศาสน ์อ าเภอ

บางสะพาน (ภาพท่ี 1) แบ่งระยะการศึกษาเป็น 3 ช่วง คือ ก่อนฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในเดือนกันยายน  พ.ศ. 

2559 ระหว่างฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนอืในเดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และหลังช่วงฤดูมรสุมในเดอืนกุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงพืน้ท่ีเก็บตัวอยา่งทัง้ 4 สถานี บริเวณชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ 
 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่และฤดูกาลของแพลงก์ตอนสัตว์  

 เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์ โดยใช้ถุงลากแพลงก์ตอน (Plankton net) ขนาดช่องตา 150 ไมโครเมตร โดย

ติดมาตรวัดการไหลของน้ า (Flow meter) ลากในแนวระนาบใต้ผิวน้ าประมาณ 0.5-1 เมตร ท าการรักษาสภาพด้วย

ฟอร์มาลินท่ีความเข้มข้นสุดท้าย 5 เปอร์เซ็นต์ น าไปแยกขนาดด้วยตะแกรงร่อนขนาดช่องตา 330 ไมโครเมตร เพื่อ

แยกแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีมีขนาดใหญ่กว่า 330 ไมโครเมตร ออกมา จ าแนกกลุ่มแพลงก์ตอนสัตว์ภายใต้กล้องจุลทัศน์

ก าลังขยายต่ า โดยใชเ้อกสารอา้งอิงจาก (ลัดดา, 2541)  
 

ผลการศึกษา 

สภาพพื้นที่ทั่วไป  

ในพืน้ท่ีเขาแดง พื้นท่ีกุยเหนอื และพื้นท่ีทับสะแก มลีักษณะชายฝั่งแบบทะเลเปิด โดยมีความลกึที่จุดตัวอยา่ง

ในช่วงเดอืนกันยายนเท่ากับ 7.1, 8.3 และ 12.0 เมตร ตามล าดับ ในเดอืนพฤศจิกายนเท่ากับ 7.7, 8.8 และ 12.1 เมตร 

ตามล าดับ และในเดือนกุมภาพันธ์เท่ากับ 8.1, 9.5 และ 12.4 เมตร ตามล าดับ ส่วนในพื้นท่ีบางสะพาน มีลักษณะ

ชายฝั่งแบบอา่วเปิด โดยมีความลกึที่จุดเก็บตัวอยา่งในช่วงเดอืนกันยายน พฤศจิกายน และกุมภาพันธ์เท่ากับ 8.5, 8.4 

และ 7.8 เมตร ตามล าดับ ค่าความโปร่งแสงในพื้นท่ีเขาแดง กุยเหนือ ทับสะแก บางสะพาน ในช่วงเดือนกันยายน

พื้นท่ีเก็บตัวอยา่งและพิกัด (UTM) 

KD: พื้นท่ีเขาแดง 

       609208E, 1340494N 

KN: พื้นท่ีกุยเหนอื 

       602282E, 1329126N 

TK: พื้นท่ีทับสะแก 

       570833E, 1270309N 

BP: พื้นท่ีบางสะพาน 

       557945E, 1234292N 
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เท่ากับ 3.2, 4.5, 6.0 และ 3.2 เมตร ตามล าดับ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเท่ากับ 2.4, 4.0, 2.5 และ 6.2 ตามล าดับ 

และในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เท่ากับ 4.6, 5.3, 8.4 และ 6.2 ตามล าดับ จุดท่ีเก็บตัวอย่างห่างจากฝั่งประมาณ 4 

กิโลเมตรในสถานเีขาแดง กุยเหนือ และบางสะพานโดยท้ังสามหาดดนี่ มีความลาดชันต่ า ขณะท่ีสถานีทับสะแกนั้น มี

ลักษณะหาดท่ีลาดชันสูงกวา่ โดยจุดเก็บตัวอยา่งจะห่างจากฝั่งเพยีง 2 กิโลเมตร โดย 4 พื้นท่ีน้ัน ไมม่แีมน่้ าขนาดใหญ่

ท่ีเป็นแหล่งพัดพามวลน้ าจืด ของแข็งแขวนลอยและธาตุอาหารจากแผ่นดินลงสูท่ะเล  

การเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่และฤดูกาลของแพลงก์ตอนสัตว์  

พบแพลงก์ตอนสัตว์ใน 3 ฤดูกาลท้ังหมด 14 กลุ่ม ใน 5 ไฟลัม การเปลี่ยนแปลงตามเวลาของท้ัง 4 สถานี 

ในช่วงก่อนฤดูมรสุม พื้นท่ีเขาแดงมีความหนาแน่นเท่ากับ 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 

พื้นท่ีเขาแดง 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 ตามล าดับ โดยกลุ่ม Calanoid copepods มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนฤดูมรสุมถึง

ฤดูมรสุมเล็กน้อย และคงท่ีหลังฤดูมรสุม และกลุ่ม Cyclopoid copepods ความหนาแน่นลดลงช่วงฤดูมรสุม  

และเพิ่มขึ้น 10 เท่าหลังฤดูมรสุม (ภาพท่ี 2) 

พื้นท่ีกุยเหนอื พบแพลงกต์อนสัตวช์นิดเด่น 4 กลุ่ม คือ Calanoid copepods โดยมีความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ 

24.6x104 ตัว/100 ลูกบาศก์เมตร ใช่ช่วงหลังฤดูมรสุม, Lucifer sp. 8.4x104 ตัว/100 ลูกบาศก์เมตร ในช่วงก่อน 

ฤดูมรสุม, Cyclopoid copepods 4.5x104 ตัว/100 ลูกบาศก์เมตร ในช่วงก่อนฤดูมรสุม และ Chaetognaths 2.6x104 ตัว/100 

ลูกบาศก์เมตร ในช่วงหลังฤดูมรสุม ตามล าดับ โดยกลุ่ม Calanoid copepods, Cyclopoid copepods และ Chaetognaths  

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาท่ีชัดเจน Lucifer sp. มีความหนาแน่นลดลงหลังฤดูมรสุมมากกว่า 10 เท่า ในกลุ่ม Bivalve 

larvae และ Tunicate พบมากในฤดูมรสุม หลังฤดมูรสุม ไมพ่บ Bivalve larvae และ Tunicate (ภาพท่ี 2) 
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ภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของความหนาแนน่ของแพลงก์ตอนสัตว์ในพื้นท่ีเขาแดง (KD; a) และ            

พื้นท่ีกุยเหนอื (KN; b) ในช่วงก่อน ฤดูมรสุม (เดอืนกันยายน) ฤดูมรสุม (เดอืนพฤศจิกายน)                                            

และหลังฤดูมรสุม (เดอืนกุมภาพันธ์) 
 

พื้นท่ีทับสะแก พบแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มเด่นสามกลุ่ม คือ Calanoid copepods มีความหนาแน่นสูงสุดในช่วง

หลังฤดูมรสุมเท่ากับ 73.4x104 ตัว/100 ลูกบาศก์เมตร, Cyclopoid copepods มีความหนาแน่นในช่วงหลังฤดูมรสุม

เท่ากับ 30.1x104 ตัว/100ลูกบาศก์เมตรและ Chaetognaths มคีวามหนาแนน่หลังชว่งฤดูมรสุมเท่ากับ 6.9x104 ตัว/100

ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ โดยท้ังกลุม่ Calanoid copepods และกลุ่ม Cyclopoid copepods มกีารลดลงในช่วงมรสุมและ

เพิ่มขึ้นหลังฤดูมรสุม Bivalve larvae, Brachyuran larvae, Euphausiids, Lucifer sp. และ Tunicate มีความหนาแน่น

เพิ่มขึ้นหลังฤดูมรสุม (ภาพท่ี 3)  

พื้นท่ีบางสะพาน พบแพลงกต์อนกลุ่มเด่นสองกลุ่ม คือ Calanoid copepods มคีวามหนาแนน่สูงสุดในช่วงหลัง

ฤดูมรสุม เท่ากับ 19.8x104 ตัว/100 ลูกบาศก์เมตร และ Cyclopoid copepods มีความหนาแน่นสูงสุดหลังฤดูมรสุม

เท่ากับ 6.3x104 ตัว/100 ลูกบาศก์เมตร โดยท้ังกลุ่ม Calanoid copepods และ Cyclopoid copepods มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

หลังฤดูมรสุม กลุ่ม Lucifer sp. มีความหนาแน่นลดลงในช่วงฤดูมรสุม และคงท่ีหลังฤดูมรสุม กลุ่มตัว Bivalve larvae 

และ Tunicate พบในฤดูมรสุมและหายไปหลังฤดูมรสุม Euphausiids และ Chaetognaths ความหนาแน่นของท้ังสอง

กลุ่มนี ้ลดลงในช่วงฤดูมรสุม และเพิ่มขึ้นหลังฤดูมรสุม (ภาพท่ี 3)  
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ภาพที่ 3 การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของความหนาแนน่ของแพลงก์ตอนสัตว์ในพื้นท่ีทับสะแก (TK; a)   

และพื้นท่ีบางสะพาน (BP; b) ในชว่งก่อนฤดูมรสุม (เดอืนกันยายน) ฤดูมรสุม (เดอืนพฤศจิกายน)                

และหลังฤดูมรสุม (เดอืนกุมภาพันธ์) 
 

ในสว่นแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีมีศักยภาพด้านการเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจ เชน่ Fish larvae พบในพืน้ท่ีเขาแดง และพื้นท่ี

กุยเหนือ ซึ่งอยู่ตอนบนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Brachyuran larvae ในแต่ละพื้นท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามพื้นท่ี

แตกต่างกันโดยในพื้นท่ีเขาแดงและกุยเหนือพบความหนาแน่น Brachyuran larvae ท่ีมากกว่าพื้นท่ีทับสะแกและพื้นท่ี

บางสะพาน และในการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล โดยพื้นท่ีเขาแดง มีความหนาแน่นมากขึ้นในช่วงฤดูมรสุม สถานี  

กุยเหนอื พบวา่มีความหนาแนน่ลดลงในช่วงฤดูมรสุม สถานีทับสะแก ได้หายไปในฤดูมรสุม และพบภายหลังฤดูมรสุม 

และในพืน้ท่ีบางสะพาน ความหนาแน่นลดลงในช่วงมรสุมและหายไปหลังมรสุม  
 

วิจารณ์และสรุปผล 
จากการศกึษาในพื้นท่ีน้ี พบวา่ แพลงก์ตอนสัตวก์ลุ่ม Calanoid copepods เป็นแพลงก์ตอนกลุ่มเด่น ซึ่งสอดคล้อง

กับการศึกษาในพื้นท่ีอื่น เช่น วิชญาและคณะ (2553) ศึกษาในแม่น้ าบางปะกง พบว่า บริเวณปากอ่าวพบกลุ่ม Copepods 

เป็นแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มเด่น ณรงค์ฤทธ์ิ และไพรินทร์ (2557) ซึ่งศึกษาในพื้นท่ีปากแม่น้ าแม่กลองและพบ Calanoid 

copepods เป็นแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มเด่น มลธิราและคณะ (2559) พบ Copepods larvae เป็นแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มเด่น  

วดีพรและคณะ (2560) ศกึษาบริเวณเกาะสีชังชลบุรี ท่ีพบกลุ่ม Copepods เป็นแพลงก์ตอนสัตวก์ลุ่มเด่น  

ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงตามเวลา พบว่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์เฉลี่ยท้ังสถานีเพิ่มขึ้นหลังฤดู

มรสุม ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ณรงฤทธ์ิและไพรินทร์ (2557) ท่ีพบว่าแพลงก์ตอนสัตว์มี

ความหนาแน่นเพิ่ มขึ้ นจากช่ วงเดื อนมิถุ นายนและสิ งหาคมท่ี  3.09×103±4.17x103 ตั ว /100 ลูกบาศก์ เมตร  

เป็น 5.63×103±5.53x103 ตัว/100 ลูกบาศก์เมตร ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และเมษายน และการศึกษาของมลธิราและ 

คณะ(2559) ท่ีท าการลากแพลงก์ตอนตามแนวดิ่งด้วยถุงลากแพลงก์ตอนขนาดตา 125 และ 200 ไมโครเมตร โดยมคีวาม

หนาแน่นในในช่วงฤดูแล้ง (กุมภาพันธ์และเมษายน) เฉลี่ย 450x105 และ 232x105 ตัว/100 ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับและ

ลดลงในฤดูฝน (มิถุนายน) เฉลี่ย 158x105  และ 74x105 ตัว /100 ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ และการศึกษาของ วดีพร  
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และคณะ (2560) พบความหนาแน่นเฉลี่ยในฤดูแล้ง(มกราคม) เฉลี่ย 2.71×105±0.53x105 ตัว/100 ลูกบาศก์เมตร และ 

มคีวามหนาแนน่ลดลงในฤดูฝน (กรกฎาคม) เฉลี่ย 1.36×106±2.28x106 ตัว/ 100 ลูกบาศก์เมตร 

ในการศึกษาด้านความแตกต่างของความหนาแนน่ของแพลงก์ตอนสัตว์ในเชิงพื้นท่ีน้ัน เมื่อดูจากค่าเฉลี่ยของ

ทุกเดือน พบว่าพื้นท่ีทับสะแกมคีวามหนาแนน่ของแพลงก์ตอนสัตว์มากที่สุด โดยพื้นท่ีเขาแดงและกุยเหนือจะมคีวาม

หนาแน่นท่ีใกล้เคียงกัน และพื้นท่ีบางสะพานเป็นพื้นท่ี ที่มีความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์น้อยท่ีสุด ส่วนการ

เปลี่ยนแปลงตามเวลาในภาพรวมของทุกสถานีนั้น พบว่า ความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มเด่นคือ Calanoid 

copepods มคีวามหนาแนน่เพิ่มขึ้นหลังฤดูมรสุม กลุ่ม Brachyuran larvae ในแต่ละพื้นท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา

ท่ีแตกต่างกัน โดยในพื้นท่ีเขาแดงมีความหนาแน่นมากขึ้นในฤดูมรสุม ส่วนในพื้นท่ีกุยเหนือ พบความหนาแน่นลดลง

ในช่วงฤดูมรสุมและหลังฤดูมรสุม ในพื้นท่ีทับสะแกพบว่า ความหนาแน่นลดลงในฤดูมรสุมและเพิ่มขึ้นหลังฤดูมรสุม 

และในพื้นท่ีบางสะพาน พบว่ามีความหนาแน่นลดลงในช่วงมรสุม และหายไปหลังฤดูมรสุม และกลุ่มท่ีน่าสนใจคือ 

กลุ่ม Tunicate พบความหนาแน่นเพิ่มขึ้นมากในฤดูมรสุม และมีความหนาแน่นลดลงจนถึงหายไป หลังฤดูมรสุม  

ซึ่งจากความหนาแนน่ของแพลงกต์อนสัตวท่ี์ศึกษามาในภาพรวมพบวา่ พื้นท่ีน้ีนับวา่มศีักยภาพในการเป็นแหลง่อาหาร

ของสัตวน์้ าที่สมบูรณ์พืน้ท่ีหน่ึงเมื่อเทียบกับพืน้ท่ีบริเวณอื่น ๆ ท่ีมีการศึกษามา  
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การบรรเทาความเครียดจากความเค็มของข้าวระยะต้นกล้า (Oryza sativa L. cv. KDML105) 

ด้วยแบคทีเรียสังเคราะห์กรดอนิโดล-3-อะซีติก 

Alleviation of salinity stress in seedling of rice (Oryza sativa L. cv. KDML105) 

by IAA-producing bacteria  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ศึกษาอิทธิพลของการใช้แบคทีเรียสังเคราะห์กรดอินโดล-3-อะซีติกในการลดผลกระทบ

ความเครียดจากความเค็มของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ระยะต้นกล้าท่ีปลูกในสภาวะดินเค็ม (12 เดซิซีเมนต์ต่อเมตร) 

โดยน าเมล็ดข้าวแช่ในแขวนลอยเซลล์ท่ีปรับค่า OD600 เท่ากับ 1 เป็นเวลา 12 ชั่วโมง จากนั้นน าเมล็ดข้าวทดสอบเพาะ

ในจานเพาะจนครบ 7 วันจึงวิเคราะห์อัตราการงอก พบว่าข้าวท่ีได้รับแบคทีเรียมีอัตราการงอกเพิ่มมากขึ้นเมื่อ

เปรียบเทียบกับท่ีไม่ได้รับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.01) และหลังจากนั้น 10, 20 และ 30 วันหลังการย้ายปลูก 

(DAT) ภายใต้แสงธรรมชาติน าข้าวแต่ละกรรมวิธีมาวิเคราะห์ความยาวยอด ความยาวราก มวลชีวภาพและปริมาณ

รงควัตถุ พบว่าข้าวท่ีได้รับเชื้อในชุดการทดลอง Rice+NaCl+CE (Enterobacter sp. NRRU-N13, NRRU-N20, NRRU-

N21 และ NRRU-D47) และ Rice+NaCl+Bacillus (Bacillus sp. NRRU-D40) มคีวามยาวยอด ความยาวราก มวลชีวภาพ

และปริมาณรงควัตถุเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.01) เมื่อเปรียบเทียบกับข้าวท่ีไม่ได้รับเชื้อซึ่งผลการ

ทดลองแสดงให้เห็นว่าแบคทีเรียนี้มผีลสง่เสริมการเจรญิเตบิโตของข้าวในสภาวะเครยีดจากความเค็ม 
 

ค าส าคัญ: ข้าว ดินเค็ม, แบคทเีรียส่งเสริมการเจรญิเตบิโตของพชื, สภาวะเครยีดความเค็ม 
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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 
 

บทน า 

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส าคัญของประเทศไทยแนวโน้มตลาดการส่งออกข้าวไทยในปี 2559 คาดว่ามี

ปริมาณส่งออก 9,883,289 ตัน มีมูลค่ากว่า 4,401 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 154,434 ล้านบาท (สมาคมผู้ส่งออกข้าว

ไทย, 2560) ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกข้าวประมาณ 56.30 ล้านไร่ โดยมีการปลูกมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

ประมาณ 35.52 ล้านไร่ หรือร้อยละ 63.10 ของพื้นท่ีท่ีมีการปลูกข้าวท้ังประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมามี

พื้นท่ีปลูกข้าว 3,342,326 ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ 9.68 มากท่ีสุดของพื้นท่ีในในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ

เป็นพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการผลิตข้าวพันธ์ุดี (กรมการข้าว, 2560) แต่เกษตรกรมักประสบประสบกับปัญหาดินเค็มซึ่ง

เป็นอุปสรรคส าคัญท่ีท าให้ผลผลิตลดน้อยลงเนื่องจากมีการแพร่กระจายของดินเค็มเป็นบริเวณกว้างโดยพบดินเค็ม

ประมาณ 12,808,727 ไร่ มีพื้นท่ีบริเวณคราบเกลือบนผิวดินน้อยกว่าร้อยละ 1 ถึงมากกว่าร้อยละ 50 รวมจ านวน 

3,849,254 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 30.05 ของพื้นท่ีท้ังจังหวัด โดยแยกตามระดับความเค็มหรือคราบเกลือบนผิวดิน

มากกว่าร้อยละ 50 จ านวน 71,070 ไร่ (ร้อยละ 0.55) ร้อยละ 10-50 จ านวน 115,872 ไร่ (ร้อยละ 0.91) ร้อยละ  

1-10 จ านวน 1,473,636 ไร่ (ร้อยละ 11.50) และน้อยกว่าร้อยละ 1 จ านวน 2,188,676 ไร่ (ร้อยละ 17.09) ของพื้น

ท่ีดินเค็มท้ังหมดกระจายทุกพื้นท่ีท้ัง 32 อ าเภอ (ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา, 2556) ผลกระทบจากปัญหา

ดินเค็มส่งผลต่อการเพาะปลูกเป็นบริเวณกว้าง  โดยมีรายงานว่าข้าวท่ีเจริญเติบโตภายใต้สภาวะความเค็ม  

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) แต่ท่ีระดับความเค็มสูง ๆ จะมีผลชะลอการงอกของข้าวให้ช้าลง 

(Hakim MA, Juraimi AS, Begum M, Hanafi MM, Ismail MR and Selamat A, 2010) จะเห็นว่าความเค็มมีผลโดยตรง

ต่อการเกษตรท าให้การเจริญเตบิโต ผลผลิต คุณภาพของพืชลดลง ส าหรับการปลูกขาวในพื้นท่ีดินเค็มจะสังเกตเห็น

ได้จากต้นข้าวมกีารเจริญเติบโตไมส่ม่ าเสมอ มกีารแตกกอน้อย ล าต้นแคระแกรน็ ปลายใบไหม้และม้วนงอ หรือถ้าใน

ระยะออกรวงจะท าให้ข้าวเมล็ดลีบและให้ผลผลิตน้อย หรือหากดินเค็มจัดต้นข้าวอาจจะตายเป็นหย่อม ๆ 

เนื่องจากความเค็มหรือเกลือที่สะสมในดินจะยับยั้งหรือชะลอการเจริญเติบโตของพืชโดยรบกวนกระบวนการ
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สังเคราะห์ด้วยแสง การคายน้ า ความหนาแนน่ของปากใบและการชักน าการเปิดปิดของปากใบลดนอ้ยลงกว่าในพืชท่ี

อยู่ ในสภาวะปกติ (Chaves MM, Flexas J and Pinheiro C, 2009) และเป็นสาเหตุของภาวะเครียดออกซิเดชัน 

(Oxidative stress) เกิด Reactive oxygen species (ROS) หลายชนิดท่ีสร้างความเสียหายต่อเซลล์ ขาดสมดุลของ

ฮอร์โมนพืชและการล าเลียงสารอาหาร ความผิดปกติทางสรีรวิทยาและความอ่อนแอต่อโรคพืชจนท าให้ผลผลิต

นอ้ยลงหรืออาจตายได้ (ธนากร  แสงสง่า, 2557)  

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรโดยใช้ไรโซแบคทีเรียท่ีส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช 

(Plant growth promoting rhizobacteria, PGPR) ถือว่าเป็นวิธีการท่ีใช้แบคทีเรียท้ังเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพชื

และลดผลกระทบความเค็มต่อการปลูกข้าวได้ (Sarkar A, Ghosh PK, Pramanik K, Mitra S, Soren T, Pandey S, 

Mondal MH and Maiti TK, 2017) อีกท้ังยังช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นการลดต้นทุนการผลิตและลดปัญหาดินเสื่อม

คุณภาพจากการใช้ปุ๋ยเป็นระยะเวลานานได้ มรีายงานวา่ Enterobacter spp. เป็นจุลินทรีย์กลุม่ท่ีมีประสิทธิภาพในการ

ลดผลกระทบความเครียดจากความเค็มและสามารถสร้างสารส่งเสริมการเจริญเติบโตได้หลายชนิด อาทิ

Enterobacter cloacae สายพันธ์ุ Al2N, Al3Bt, Al9Sa, Al6G, Al7Kla สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิต

ข้าวได้ (Suprapta DN, Maulina NMI and Khalimi K, 2014) และบางสายพันธ์ุ เช่น Enterobacter sp. P23 นอกจาก

สร้างสารควบคุมการเจริญเตบิโตแล้วยังสามารถสร้างแอนติออกซิแดนท์เอนไซมแ์ละเอทิลีนช่วยบรรเทาความเครียด

จากความเค็มได้อีกด้วย (Sarkar A et al., 2017) Bacillus sp. ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งท่ีน ามาใช้ในการควบคุมและส่งเสริม

การเจริญเติบโตของข้าวได้ดี (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) เพราะสามารถสร้างสาร

ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช เช่น กรดอินโดล-3-อะซีติกได้ (Indole-3-acetic acid, IAA) (Laskar and Sharma, 

2013) ซึ่งเป็นฮอร์โมนพชืท่ีส าคัญชนดิหนึ่งในกลุ่มออกซิน (Auxin) ชว่ยกระตุน้การงอกของเมล็ด (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. สายพันธ์ุ NRRU-N13, NRRU-N20, NRRU-N21, NRRU-D47 และ 

Bacillus sp. NRRU-D40 ซึ่งเป็นแบคทีเรียกลุ่มสังเคราะห์กรดอินโดล-3-อะซีติกท่ีแยกได้จากดินเค็มรอบรากข้าว 

(Saengsanga T, 2017) เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของแบคทีเรียดังกล่าวในรูปแบบการใช้เชื้อผสม (Mixed culture)  

ในการบรรเทาความเครียดจากความเค็มและการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวพันธ์ุขาวดอกมะลิ 105 ท่ีปลูก 

ในสภาวะดินเค็ม เพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้สามารถเพาะปลูกในพื้นท่ีดินเค็ม  

มีผลผลิตสูงตอบสนองตอ่การผลิตข้าวแบบอุตสาหกรรมตอ่ไป  
 

วัตถปุระสงค์ในการศึกษา 
เพื่อศึกษาผลของการใช้เชื้อผสมของแบคทีเรียสังเคราะห์กรดอินโดล-3-อะซีติกในการบรรเทาความเครยีด

จากความเค็มและการส่งเสริมการเจรญิเตบิโตของข้าวขาวดอกมะล ิ105 ในสภาวะดินเค็ม 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

สายพันธุ์ข้าว 
การศึกษานี้ใช้ข้าวขาวดอกมะลิ 105 (Oryza sativa L. cv. KDML105) เก็บรวบรวมจากเกษตรกรในอ าเภอ

โนนไทย จังหวัดนครราชสมีา 
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แบคทเีรียทีใ่ช้ในการศกึษาและชดุการทดลอง 

แบคทีเรีย 2 สกุล 5 ชนิด เป็นแบคทีเรียท่ีคัดแยกได้จากดินเค็มรอบรากข้าวจากอ าเภอโนนไทย จังหวัด

นครราชสมีา (15°11′54″N 102°4′10″E) (Saengsanga T, 2017) เป็นแบคทเีรียสังเคราะห์กรดอนิโดล-3-แอซีตกิ ได้รับ

การระบุชนิดด้วย 16S rDNA sequence และล าดับเบสของยีนนี้ได้รายงานไว้ในธนาคารยีน (GenBank) ดังนี้

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 

ชุดการทดลองท่ี 1 Rice+NaCl คือ ข้าวที่เจรญิเตบิโตในดินเค็ม 12 เดซิซีเมนต์ต่อเมตร 

ชุดการทดลองท่ี 2 Rice+NaCl+CE คือ ข้าวท่ีได้รับ Combined Enterobacter ประกอบด้วย Enterobacter sp. 

NRRU-N13, NRRU-N20, NRRU-N21 และ NRRU-D47 เจรญิเตบิโตในดินเค็ม 12 เดซิซีเมนต์ต่อเมตร 

ชุดการทดลองท่ี 3 Rice+NaCl+Bacillus คือ ข้าวท่ีได้รับ Bacillus sp. NRRU-D40 เจริญเติบโตในดินเค็ม 12                 

เดซิซีเมนต์ต่อเมตร 

ชุดการทดลองท่ี 4 Rice+NaCl+CE+Bacillus คือ ข้าวท่ีได้รับ Combined Enterobacter และ Bacillus sp. NRRU-D40 

ชุดการทดลองท่ี 5 Rice without NaCl คือ ข้าวท่ีได้เจรญิเตบิโตในดินปกติ 

การเตรยีมเมล็ดพันธุ์ข้าวทดสอบ 

คัดเลือกเมล็ดพันธ์ุท่ีสมบูรณ์โดยแช่เมล็ดพันธ์ุในน้ าสะอาดแล้วเลือกเฉพาะเมล็ดท่ีจมน้ ามาผึ่งลมให้แห้ง

ก่อนท่ีจะน าไปฆา่เช้ือท่ีผิวตามวิธีการของ Oyebanji OB, Nweke O, Odebunmi ON, Galadima BM, Idris S, Nnodi UN, 

Afolabi AS and Ogbadu GH (2009) มขีั้นตอนดังน้ี ล้างเมล็ดขา้วด้วยแอลกอฮอลร้์อยละ 95 เป็นเวลา 3 นาท ีจากนั้น

น าเมล็ดข้าวแช่ในสารละลาย NaOCl เข้มข้นร้อยละ 6 เป็นเวลา 15 นาที จากนั้นล้างน้ ากลั่นปลอดเชื้อ 3 คร้ังจะได้

เมล็ดขา้วท่ีปราศจากเชื้อ 

การเตรยีมหัวเชื้อแบคทีเรีย 

น าโคโลนีเดี่ยวของแบคทีเรียท่ีเจริญบนอาหาร Nutrient agar (NA) มาเพาะเลี้ยงใน Nutrient broth (NB) 

ปริมาตร 5 มิลลิลิตร บ่มเขย่าท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ความเร็ว 150 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้น

ถ่ายเชื้อตั้งต้น (2% Inoculum size) ลงอาหาร NB ปริมาตร 50 มิลลิลิตร บ่มเขย่าท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 

ความเร็ว 150 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ป่ันเก็บเซลล์ด้วยเคร่ืองป่ันเหวี่ยง (Hettich MIKRO, Germany) และ

ละลายเซลล์ในสารละลาย Normal saline (0.85 % (w/v) NaCl) ปรับสารละลายเซลล์ให้มีค่าความทึบแสงท่ีความยาว

คลื่น 600 นาโนเมตรเท่ากับ 1 (Optical density หรือ OD600 =1) (Evolution 600 UV-Vis Spectrophotometer, USA) จะ

ได้หัวเชื้อส าหรับการทดสอบ การใช้เชื้อผสมจะสมสารละลายแบคทเีรียในอัตราส่วนท่ีเท่ากันทุก ๆ ชนดิ 

อทิธิพลของแบคทีเรียสงัเคราะห์กรดอนิโดล-3-อะซตีกิต่อการงอกของข้าวภายใต้สภาวะเครียดจาก

ความเค็ม 

เพาะเมล็ดพันธ์ุข้าวในจานเพาะชุดการทดลองละ 3 ซ้ า ๆ ละ 100 เมล็ด โดยการแช่เมล็ดข้าวในแขวนลอย

เซลล์ท่ีปรับค่า OD600 เท่ากับ 1 เป็นเวลา 12 ชั่วโมง จากนั้นเพาะเมล็ดในจานเพาะท่ีเทราดด้วยสารละลาย NaCl ท่ี

ระดับความเค็ม 12 เดซิซีเมนต์ต่อเมตร หรือเข้มข้น 131.4 มิลลิโมลาร์ (NaCl 640 มิลลิกรัมต่อลิตร มีระดับความเค็ม

เท่ากับ 1 เดซิซีเมนต์ตอ่เมตร) จ านวน 10 มิลลิลิตร เป็นเวลา 7 วัน โดยในแต่ละวันของการทดลองจะนับจ านวนเมล็ด
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ท่ีงอกและในวันสุดท้ายของการทดลองจะสุ่มตน้กล้าข้าวจ านวน 10 ต้นวัดความยาว น้ าหนักแห้งของยอดและราก โดย

การวัดน้ าหนักแห้งจะน าตน้ข้าวอบท่ี 70 องศาเซลเซียส นาน 72 ชั่วโมงเพื่อก าจัดน้ าในเซลล์จากนั้นวิเคราะห์น้ าหนัก

ด้วยเครื่องช่ังดิจติอลความละเอยีด 0.0001 กรัม (Denver Instrument, USA) ค านวณร้อยละการงอกและ Vigor index 

(Jegathambigai V, Wijeratnam RSW and Wijesundera RLC, 2009) ดังนี ้ 

ร้อยละการงอก = (จ านวนเมล็ดท่ีงอก/ จ านวนเมล็ดท้ังหมด) x 100 

Vigor index = ร้อยละการงอก x (ความยาวยอด + ความยาวราก) 

การเจริญเติบโตของข้าวหอมมะลิในสภาวะเครียดจากความเค็ม  

น าเมล็ดพันธ์ุข้าวแช่ในแขวนลอยเซลล์แบคทีเรียท่ีปรับความเข้มข้น OD600 เท่ากับ 1 นาน 12 ชั่วโมงจากนัน้ 

ย้ายปลูกลงกระถางซึ่งเติมด้วยสารละลาย NaCl ท่ีระดับความเค็ม 12 เดซิซีเมนต์ต่อเมตร โดยท าการทดลอง

เปรียบเทียบกับข้าวท่ีไม่ได้รับแบคทีเรียภายใต้อุณหภูมิและแสงธรรมชาติ ระหว่างทดลองรักษาระดับน้ าให้เหนือดิน

ประมาณ 5 เซนติเมตร เก็บตัวอย่างข้าวอายุ 10, 20 และ 30 วันหลังการย้ายปลูก (Days after transplanting, DAT) 

วเิคราะหค์วามยาวและน้ าหนักแห้งของยอดและราก การวัดน้ าหนักแหง้จะน าต้นขา้วอบทีอุ่ณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 72 ชั่วโมงเพื่อก าจัดน้ าภายในเซลล์ จากนั้นจึงวิเคราะห์น้ าหนักแห้งหรือมวลชีวภาพด้วยเคร่ืองชั่งดิจิตอล

ความละเอียด 0.0001 กรัม (Denver Instrument, USA)  

การศึกษาปริมาณรงควัตถุ 

วัดปริมาณรงควัตถปุระกอบด้วยคลอโรฟิลล์ เอ คลอโรฟิลล ์บี คลอโรฟิลลร์วมและแคโรทีนอยด์สะสมในใบ

ข้าวอายุ 10, 20 และ 30 DAT โดยน าตัวอย่างใบ 250 มิลลิกรัม บดให้ละเอียดด้วยโกร่งบดยาและสกัดรงควัตถุด้วย      

อะซิโตนความเข้มข้นร้อยละ 80 ปริมาตร จนเนื้อเยื่อเป็นสีขาวใส จากนั้นน าไปป่ันเหวี่ยงท่ีความเร็วรอบ 5,000 รอบ

ต่อนาที เป็นเวลา 5 นาทีเพื่อแยกกากแล้วปรับปริมาตรเป็น 5 มิลลิลิตร และน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาว

คลื่น 480, 645 และ 663 นาโนเมตร (Evolution 600 UV-Vis Spectrophotometer, USA) น าค่าท่ีได้มาค านวณหา

ปริมาณรงควัตถุในหน่วยมิลลิกรัมต่อกรัมน้ าหนักสด (Meher, Shivakrishna P, Ashok-Reddy K and Manohar-Rao 

D, 2017) ดังนี้ 

คลอโรฟิลล ์เอ = [(12.7×A663 – 2.69×A645) x (V/1000)xW] 

คลอโรฟิลล ์บ ี= [(22.9 ×A645 – 4.68 ×A663) x (V/1000)xW] 

คลอโรฟิลลร์วม = [(20.2xA645 + 8.02xA663) x (V/1000)xW] 

แคโรทีนอยด์รวม  = [A480+(0.114xA663)-(0.638-A645) x (V/1000)xW] 

เมื่อ A คือ ค่าการดูดกลนืแสงในแต่ละช่วงแสง 

  V คือ ปริมาตรสุดท้ายของสารสกัดคลอโรฟิลลใ์นอะซีโตนร้อยละ 80  

  W คือ น้ าหนักสดของพชื  

การวิเคราะห์ทางสถิติ 

ท าการทดลอง 3 ซ้ า เพื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) ความคลาดเคลื่อน (SD) และความแปรปรวน (ANOVA) 

และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan 
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ผลการศึกษา 

อทิธิพลของแบคทีเรียสงัเคราะห์กรดอนิโดล-3-อะซตีกิต่อการงอกของข้าวภายใต้สภาวะเครียดจาก

ความเค็ม 

 จากการศึกษาอิทธิพลของแบคทีเรียสังเคราะห์กรดอินโดล-3-อะซีติกต่อการบรรเทาหรือลดความเครียด

จากความเค็ม โดยวิเคราะห์อัตราการงอกของข้าวขาวดอกมะลิ 105 (O. sativa L. cv. KDML105) อายุ 7 วัน โดยท า

การเพาะเมล็ดพันธ์ุข้าวในน้ าท่ีมีความเค็ม 12 เดซิซีเมนต์ต่อเมตร พบว่าท่ีระดับความเค็มทดสอบมีผลยับยั้งการงอก

แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม (p<0.01) แต่เมื่อมีการเติมแบคทีเรียในชุดการทดลอง 

Rice+NaCl+CE, Rice+NaCl+Bacillus และ Rice+NaCl+CE+Bacillus ผลการทดลองพบวา่การเตมิแบคทเีรียท้ัง 3 ชุดการ

ทดลองมีผลต่ออัตรางอก ความยาวราก ความยาวยอดและ Vigor index แตกต่างกับกลุ่มข้าวท่ีไม่ได้รับแบคทีเรีย

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.01) นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับข้าวท่ีเพาะในสภาวะท่ีไม่มีเกลอื พบว่ามีอัตรางอก 

ความยาวราก ความยาวยอดและ Vigor index มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.01) (ตารางท่ี 1) 

กล่าวคือข้าวท่ีเพาะในความเค็มเมื่อได้รับแบคทีเรียท้ัง 3 ชุดการทดลองมอีัตราการงอกและการเจริญไม่แตกตา่งจาก

ข้าวขา้วท่ีปลูกในสภาวะปกต ิจากผลการทดลองแสดงให้เห็นอยา่งชัดเจนว่าแบคทเีรียมผีลตอ่การเจรญิเตบิโตของข้าว

ภายใต้สภาวะความเครยีดจากความเค็มท่ีระดับ 12 เดซิซีเมนต์ต่อเมตร 

ตารางที่ 1 อิทธิพลของแบคทีเรียสังเคราะห์กรดอินโดล-3-อะซีติกต่อการงอก ความยาวยอดและราก และ Vigor 

index ของขา้วอายุ 7 วันท่ีงอกในสภาวะเครียดจากความเค็ม 

ชุดการทดลอง อัตราการงอก 
(ร้อยละ) 

ความยาวยอด 
(มลิลิเมตร) 

ความยาวราก 
(มลิลิเมตร) 

Vigor index 

Rice+NaCl  95.33±2.08a 2.95±0.34a 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 และตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแถวเดียวกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ 0.01 (p<0.01) ในแต่ละช่วงเวลา  
 

การเจรญิเตบิโตของข้าวหอมมะลิในสภาวะเครียดจากความเค็ม  

การศึกษาอิทธิพลของแบคทีเรียสังเคราะห์กรดอินโดล-3-อะซีตกิตอ่ในรูปแบบเชื้อผสมต่อการเจริญเตบิโต

ของขา้วในระยะต้นกล้าซึ่งปลูกในดินท่ีมคีวามเค็ม 12 เดซิซีมนีต่อเมตร วเิคราะห์อัตราการเจริญเติบโตจากความยาว

ยอด ความยาวรากและมวลชีวภาพ ในวัน 10, 20 และ 30 DAT ได้ผลการทดลอง ดังนี ้

ความยาวยอด 

จากการวิเคราะห์ความยาวยอดของข้าวอายุ 10 DAT (ภาพท่ี 1) พบว่าข้าวท่ีปลูกในสภาวะปกติมีความยาวยอด

สูงสุด 28.87±1.15 เซนติเมตร รองลงมาคือข้าวท่ีปลูกร่วมกับการเติมแบคทีเรียในชุดการทดลอง Rice+NaCl+CE และ 

Rice+NaCl+CE+Bacillus  ตน้กล้าข้าวมคีวามยาวยอด 19.53±1.50 และ 17.37±0.67 เซนตเิมตร ตามล าดับ ซึ่งในชุดการทดลอง 

Rice+NaCl+CE ความยาวรากมคีวามแตกตา่งกับข้าวท่ีปลูกในดินเค็ม (Rice+NaCl) อยา่งมนีัยส าคัญทางสถิต ิ(p<0.01)  
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ในข้าวอายุ 20 DAT ข้าวในทุก ๆ ชุดการทดลองมีการเจริญเติบโตเพิ่มมากขึน้ โดยข้าวท่ีปลูกในสภาวะปกติ

ยังคงมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบข้าวท่ีปลูกในสภาวะดินเค็ม พบว่าในชุดการทดลอง  

Rice+NaCl+Bacillus และ Rice+NaCl+CE มีผลท าให้ข้าวท่ีปลูกในดินเค็มมีความยาวยอดเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ (p<0.01) โดยมีความยาว 31.17±1.16 และ 28.07±0.81 เซนติเมตร ตามล าดับ ในขณะท่ีข้าวปลูกในดินเค็ม

ไมไ่ด้รับเชื้อมคีวามยาวยอดเพยีง 20.90±2.25 เซนติเมตร  

ในท านองเดียวกันเมื่อข้าวอายุ 30 DAT การเติมแบคทีเรียมีความท าให้ความยาวยอดเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ  

ในทุกชุดการทดลอง (p<0.01) มากกว่า 1.2-1.4 เท่า โดยชุดการทดลองท่ีได้รับ 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 

ตามล าดับ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการเติมแบคทีเรียในทุกชุดการทดลองมีผลท าให้ข้าวอายุ 10 , 20 และ 

30 DAT ท าให้ขา้วท่ีปลูกในดนิเค็มมคีวามยาวยอดเพิ่มมากขึน้ (p<0.01) 

ความยาวราก 

การวเิคราะห์ความยาวรากโดยเก็บตัวอย่างข้าวดว้ยความระมัดระวังเพื่อน ามาวัดความยาวรากของข้าวอายุ 

10, 20 และ 30 DAT โดยเปรียบเทียบผลของการเติมแบคทีเรียเช่นเดียวกับความยาวยอด ผลการทดลองพบว่าการ

เติมแบคทีเรียมีผลท าให้ความยาวรากเพิ่มมากขึ้น (ภาพท่ี 2) โดยข้าวอายุ 10 DAT นั้นแม้ว่าความยาวรากของชุดการ

ทดลองท่ีเติมแบคทีเรียจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและเปรียบเทียบค่า เฉลี่ยแล้วกลับพบว่ามีความแตกต่าง

อย่างไม่มนีัยส าคัญทางสถิติ (p>0.01)  

อย่างไรก็ตามเมื่อข้าวอายุเพิ่มมากขึ้นท่ี 20 DAT ผลการทดลองแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าข้าวท่ีได้รับ

Combined Enterobacter (Rice+NaCl+CE) หรือ Bacillus sp. NRRU-D40 (Rice+NaCl+Bacillus) แบคทเีรียมผีลกระตุ้นให้

รากยืดยาวมากขึน้โดยมคีวามยาวราก 13.27±2.25 และ 10.17±1.07 เซนติเมตร เพิ่มมากขึน้ประมาณ 2 และ 1.5 เท่า 

ตามล าดับ ในขณะท่ีขา้วท่ีไม่ได้รับเชื้อมคีวามยาวราก 6.57±1.37 เซนติเมตร แตใ่นชุดการทดลองท่ีใชเ้ชื้อผสม ร่วมกัน

ท้ัง 5 ชนดินัน้ไม่มผีลในการกระตุน้ความยาวรากของข้าว (p>0.01)  

เมื่อข้าวมีอายุครบ 30 DAT ในชุดการทดลอง Rice+NaCl+CE ซึ่งข้าวได้รับ Combined Enterobacter  และชุด

การทดลอง Rice+NaCl+Bacillus หรือชุดการทดลองท่ีขา้วได้รับ Bacillus sp. NRRU-D40 แบคทเีรียมอีทิธิพลท าให้ราก

ข้าวยืดยาวเพิ่มมากขึ้นแตกต่างจากข้าวท่ีไม่ได้รับเชื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.01) และเป็นท่ีน่าสนใจมากเมื่อ

พบว่าข้าวท่ีปลูกในดินเค็มแต่ถ้าได้รับเชื้อ Combined Enterobacter จะท าให้รากข้าวมีความยาวมากกว่าข้าวท่ีปลูกใน

สภาวะดินไม่เค็ม (Rice without NaCl) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.01) (ภาพท่ี 2) ซึ่งผลการทดลองชี้ให้เห็นว่า

แบคทเีรียสามารถกระตุ้นการยืดยาวของรากได้แมว้า่เติบโตในสภาวะดนิเค็ม 

มวลชวีภาพ  

 ผลการวิเคราะห์มวลชีวภาพหรือน้ าหนักแห้งของข้าวแสดงในภาพท่ี 3 จากผลการทอลองจะเห็นว่าในข้าว

อายุ 10 DAT จะยังไม่ค่อยเห็นความแตกตา่งของน้ าหนักแห้ง ยกเว้นในชุดการทดลอง Rice+NaCl+CE เมื่อข้าวท่ีได้รับ 

Combined Enterobacter จะมีมวลชีวภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.01) โดยมีน้ าหนักสูงสุด 

0.0314±0.0011 กรัม และเมื่อข้าวมีอายุครบ 20 DAT ข้าวมีการเจริญเติบโคและมีน้ าหนักเพิ่มมากขึ้นแตม่วลชีวภาพ

เพิ่มขึ้นแตกต่างอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.01) กับชุดการทดลองท่ีไม่ได้รับการเติมแบคทีเรีย จนกระท่ังข้าวมี

การปรับตัวและเจริญเติบโตเพิ่มมากขึน้ในวันท่ี 30 DAT ผลการทดลองแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนวา่ กลุ่มการทดลองท่ี
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ได้รับแบคทีเรียนั้นมีมวลชีวภาพสูงขึ้นจากกลุ่มท่ีไม่ได้รับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p<0.01) โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับ 

Bacillus sp. NRRU-D40 (Rice+NaCl+Bacillus) หรือ Combined Enterobacter (Rice+NaCl+CE) มอีทิธิพลตอ่มวลชีวภาพ

สูงสุด 0.1388±0.0141 และ 0.1242±0.0227 กรัม เพิ่มมากขึ้นจากกลุ่มข้าวท่ีไม่ได้รับแบคทีเรีย (0.0624±0.006 

กรัม) ประมาณ 2 เท่า โดยเพิ่มขึ้นอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p<0.01) 

 

 
ภาพที่ 1 อทิธิพลของแบคทเีรียสังเคราะห์กรดอนิโดล-3-อะซีตกิต่อความยาวยอดขา้วขาวดอกมะลิ 105 ของขา้วอายุ 

10, 20 และ 30 DAT โดยตัวอักษรภาษาอังกฤษแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (p<0.01) 

ในแต่ละช่วงเวลา  

 

 
ภาพที่ 2 อทิธิพลของแบคทเีรียสังเคราะห์กรดอนิโดล-3-อะซีตกิต่อความยาวรากข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของข้าวอายุ 

10, 20 และ 30 DAT โดยตัวอักษรภาษาอังกฤษแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (p<0.01) 

ในแต่ละช่วงเวลา 
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ภาพที่ 3 อิทธิพลของแบคทีเรียสังเคราะห์กรดอินโดล-3-อะซีติกต่อมวลชีวภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของข้าว

อายุ 10, 20 และ 30 DAT โดยตัวอักษรภาษาอังกฤษแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

(p<0.01) ในแต่ละช่วงเวลา 
 

 ปริมาณรงควัตถุ  

 ผลการศึกษาปริมาณรงควัตถุได้แก่ คลอโรฟิลล์ เอ คลอโรฟิลล์ บี คลอโรฟิลล์รวม และแคโรทีนอยด์รวม 

พบวา่แบคทีเรียมีผลท าให้ปริมาณรงควัตถุท้ัง 4 ชนิดในข้าวเพิ่มขึ้นได้แตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตกิับข้าวท่ีไม่ได้

รับแบคทีเรีย (p<0.05) ดังแสดงให้เห็นในตารางท่ี 3 โดยท่ีข้าวอายุ 10 DAT ชุดการทดลองท่ีมีปริมาณคลอโรฟิลล์เอ 

คลอโรฟิลล์บีและคลอโรฟิลล์รวมสูงสุด คือข้าวท่ีได้รับแบคทีเรีย Combined Enterobacter (Rice+NaCl+CE) มีค่า

เท่ากับ 10.49±0.98, 4.47±0.35 และ 18.24±1.61 มิลลิกรัมต่อกรัมน้ าหนักสด ตามล าดับ แต่ในข้าวอายุ 20 DAT 

ปริมาณคลอโรฟิล์เอ คลอโรฟิลล์บี และคลอโรฟิลล์รวมสูงสุด (11.17±1.13, 4.60±0.52 และ 19.24±2.00 มิลลิกรัม

ต่อกรัมน้ าหนักสด) สามารถพบได้ในชุดการทดลอง Rice+NaCl+CE+Bacillus และให้ผลเช่นเดียวกับข้าวอายุ 30 DAT 

(ตารางที่ 2) นอกจากนี้จากข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่าเมื่อขา้วมีอายุเพิ่มมากขึน้ปริมาณคลอโรฟลิ์จะมีแนวโนม้ลดน้อยลง

ตามอายุข้าวท่ีเพิ่มมากขึน้ ส่วนปริมาณแคโรทีนอยด์รวมการเติมแบคทีเรียท าให้แคโรทีนอยด์รวมเพิ่มมากขึ้นโดยพบ

สู ง สุ ด  0.60±0.08 มิ ลลิ ก รั มต่ อก รัมน้ า หนั ก สด ของข้ า วอ ายุ  1 0  DAT ท่ี ไ ด้ รั บ  Bacillus sp. NRRU-D40 

(Rice+NaCl+CE+Bacillus) 
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ตารางที่ 2 ปริมาณรงควัตถุของข้าวขาวดอกมะลิท่ีได้รับการเติมดว้ยแบคทีเรียสังเคราะห์กรดอนิโดล-3-อะซีติกอายุ 

10, 20 และ 30 DAT 

ชุดการทดลอง 

ปริมาณรงควัตถุ (มลิลิกรัมต่อกรัมน้ าหนักสด) 

คลอโรฟิลล์เอ คลอโรฟิลล์บ ี

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+ 
Bacillus  

9.66±1.05bc 11.17±1.13b 6.60±0.62bc 4.18±0.44bc 4.60±0.52b 2.71±0.20a 

Rice+NaCl+CE+ 
Bacillus  

8.32±0.48b 9.37±1.09ab 8.59±0.89d 3.64±0.23ab 3.55±0.33ab 4.67±0.52c 

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+ 
Bacillus  

16.86±1.81bc 19.24±2.00b 11.36±0.78bc 0.60±0.17bc 0.46±0.17ab 0.25±0.01bc 

Rice+NaCl+CE+ 
Bacillus  

14.57±0.82ab 15.81±1.74ab 16.01±1.68d 0.60±0.08bc 0.50±0.15ab 0.55±0.04d 

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 และตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีต่างกันในแถวเดียวกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ 0.01 (p<0.01) ในแต่ละช่วงเวลา  
 

อธิปรายและสรุปผล 

ข้าวเป็นพืชชนิดหนึ่งท่ีมีความไว (Sensitivity) สูงต่อความเค็มอย่างมาก โดยความเค็มมีผลยับยั้งหรือชะลอ

อัตราการงอก ความเร็วการงอกและพลังงานการงอก และส่งผลให้ความยาวและน้ าหนักแห้งของรากและยอดลดลง

อย่างมากเมื่อความเค็มเพิ่มมากขึ้น (ธนากร แสงสง่า และคณะ, 2560) ในการศึกษาคร้ังนี้ได้ประยุกต์ใช้แบคทีเรีย

สังเคราะห์กรดอนิโดล-3-อะซีตกิในรูปแบบของเชื้อผสมและเชื้อเดี่ยวต่อการบรรเทาหรือลดผลกระทบจากความเค็ม

ของข้าวขาวดอกมะลิ ซึ่งกรดอินโดล-3-อะซีติก เป็นฮอร์โมนหรือสารควบคุมการเจริญเตบิโตของพชืกลุ่มออกซินท า

หน้าท่ีเกี่ยวกับการเกิดราก การขยายขนาดและการแบ่งเซลล์ ดังนั้นกิจกรรมการสังเคราะห์กรดอินโดล-3-อะซีติก

หรือออกซินในแบคทีเรียท่ีสามารถทนเค็มได้จึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับพืชท่ีเจริญเติบโตในสภาวะเครียดเค็ม เพราะ

ความยาวและพื้นท่ีผิวรากขยายขนาดใหญ่มากขึ้นจะท าให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารจากดินได้เพิ่มขึ้น (Boiero L, 

Perrig D, Masciarelli O, Penna C, Cassan F and Luna V, 2007) ซึ่งในการทดลองนี้ได้ประยุกต์ใช้แบคทีเรียท่ีแยกได้

จากดินเค็มรอบรากข้าว 2 สกุล 5 ชนิด ได้แก่ Enterobacter sp. NRRU-N13, NRRU-N20, NRRU-N21, NRRU-D47 

และ Bacillus sp. NRRU-D40 ซึ่งเป็นแบคทีเรียท่ีมีกิจกรรมการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่  การสงเคราะห์

อินโดล-3-อะซีติก การละลายฟอสเฟต การตรึงไนโตรเจนและการสร้างแอมโมเนีย (Saengsanga T, 2017) และ

จัดเป็นแบคทีเรียกลุ่มส่งเสริมการเจริญเตบิโตของพืช (Plant growth promoting rhiobacteria, PGPR) โดยมีรายงานวา่

จุลินทรีย์ท่ีมีคุณสมบัติข้างตน้ท าให้การงอกของเมล็ดพันธ์ุข้าวงอกได้เร็วขึ้นและสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของ

ข้าวโดยข้าวท่ีได้รับแบคทีเรียจะมีความสูง ความยาวรากและน้ าหนักแห้งเพิ่มมากขึ้นให้ (Ashrafuzzaman M, Hossen 
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FA, Ismail MR, Hoque MA, Islam MZ, Shahidullah SM and Meon S, 2009) ซึ่งสอดคลอ้งกับการทดลองในการศึกษา

ครัง้นี้ท่ีแสดงให้เห็นอยา่งชัดเจนว่าการใช้เชื้อผสมนั้นสามารถเพิ่มอัตราการงอกของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในระยะต้น

กล้าได้อย่างชัดเจน (p<0.01) โดยข้าวท่ีปลูกในสภาวะเค็มมีอัตราการงอกเพียงประมาณร้อยละ 95 แต่เมื่อเติม

แบคทีเรียท้ัง 3 ชุดการทดลองประกอบด้วย Combined Enterobacter (Rice+NaCl+CE) และ/หรือ Bacillus sp. NRRU-

D40 เพิ่มอัตราการงอกถึงร้อยละ 99 นอกจากนี้ความยาวราก ความยาวยอดและ Vigor index ของข้าวอายุ 7 วันยัง

เพิ่มมากขึน้อยา่งชัดเจนเทียบเท่ากับการปลูกข้าวในสภาวะท่ีไม่มคีวามเค็มท่ีระดับ p<0.01 เชน่เดียวกับการประยุกตใ์ช้

แบคทีเรีย Bacillus megaterium UPMR2 และ Enterobacter sp. UPMR18 ในรูปแบบท้ังเชื้อเดี่ยวและเชื้อผสม ซึ่งท้ัง  

2 วิธีต่างก็มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงการงอกของกระเจี๊ยบภายใต้ความเครียดความเค็มได้ (Habib HS, Kausar H 

and Saud HM, 2016) 

ดนิเค็มเป็นสาเหตุของความเครียดส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการท าเกษตรกรรมในประเทศไทยโดยเฉพาะ

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ข้าวระยะตน้กกล้าเมื่อเจรญิเตบิโตในดนิเค็มหรือมคีวามเข้มข้นของสารละลาย NaCl เพิ่ม

มากขึ้น ความยาวราก ล าต้นน้ าหนักและผลผลิตจะลดลง เพราะเกิดความเครยีดออสโมตกิ (Osmotic stress) ทาให้พชื

ดูดน้ าภายนอกเซลล์มาใชไ้ด้ยากขึ้น เกิดความเป็นพิษของไอออน (Ion toxicity) จากโซเดยีมไอออน (Na+) และคลอไรด์

ไอออน (Cl-) (ธนากร แสงสง่า, 2557) จากผลการศึกษาการปลูกเชื้อการใช้เชื้อผสมของ Enterobacter spp. และ 

Bacillus sp. ในคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่าแบคทเีรียนัน้สามารถชว่ยบรรเทาความเครยีดความเค็มของขา้วท่ีปลูกในดนิเค็มได้ 

โดยเฉพาะการปลูกเชื้อในชุดการทดลอง Combined Enterobacter (Rice+NaCl+CE) ซึ่งประกอบด้วยแบคทีเรีย 

Enterobacter 4 ชนิดได้แก่ และ/หรือ Bacillus sp. NRRU-D40 ขา้วจะมคีวามยาวยอด รากมวลชวีภาพและปริมาณรงค

วัตถุเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.01) แสดงให้เห็นว่าแบคทีเรียท่ีใช้นี้สามารถลดผลกระทบความเครียดท่ี

เกิดจาดการปลูกในดนิเค็มได้ สอดคล้องกับรายงานของ Orhan F (2016) แบคทเีรียสังเคราะห์กรดอนิโดล-3-อะซีติก

สายพันธ์ุ Bacillus sp. EN1, Zhihengliuella halotolerans EN3 และ Bacillus gibsonii EN6 ช่วยปรับปรุงการเจริญเติบโต

ของข้าวสาล ี(Triticum aestivum) ในสภาวะเครียดความเค็มได้ (200 มลิลโิมลาร์ NaCl) โดยเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 60-80 

กลไกหนึ่งท่ีอาจจะน ามาอธิบายท่ีการใช้ชื่อผสมของ Enterobacter  spp. หรือ Bacillus sp. NRRU-D40 สามารถ

บรรเทาผลกระทบจากความเครียดเกลือและส่งเสริมการเจรญิเตบิของต้นกล้าขา้วท่ีเจริญเตบิโตในดินเค็มได้ อาจเกดิ

จากการสร้างกรดอินโดล-3-อะซีติก การละลายฟอสเฟตในดินและการตรึงไนโตเจนจากบรรยากาศ ดังเช่นท่ีพบใน

ถั่วท่ีปลูกในดินเค็มและได้รับการปลูกเชื้อร่วมกันระหว่าง Pseudomonas และ Rhizobium ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ส่งเสริม 

การเจริญเติบโตของพืชและลดผลกระทบจากความเค็มได้โดยการสร้างกรดอินโดล-3-อะซีติก (Egamberdieva D, 

Jabborova D and Wirth S, 2013)  

ปริมาณคลอโรฟลิลใ์นใบพืชเป็นตัวบ่งช้ีความทนความเค็มและตอบสนองตอ่ความเค็มท่ีเพิ่มขึ้น (Percival GC, 

Fraser GA and Oxenham G, 2013) ความเค็มส่งผลต่อสรีรวิทยาของต้นกล้าข้าวท าให้ต้นกล้าปริมาณคลอโรฟิลล์เอ 

คลอโรฟิลล์เอบี คลอโรฟิลล์รวมและแคโรทีนอยด์รวมลดลง อาจเนื่องมาจากความเค็มไปรบกวนกระบวนการ

สังเคราะห์ด้วยแสงของข้าวซึ่งเห็นได้จากผลการทดลอง แต่อย่างไรก็ตามจากผลการทดลองการใส่เชื้อท าให้ปริมาณ

รงควัตถุท้ังคลอโรฟิลล์และแคโรทีนอยด์เพิ่มมากขึ้นจากชุดการทดลองท่ีไม่ได้เติมแบคทีเรีย คลอโรฟิลล์ถูกท าลาย

เนื่องจากมีปริมาณไอออนของเกลือมากเกินไปหรือเกิด ROS แลว้ไปรบกวนกระบวนเมแทบอลซิึมของเซลล์เป็นผลท า

เซลล์เสื่อมสภาพ (Hassine AB and Lutts S, 2010) ซึ่งแบคทีเรียท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้อาจจะมีกิจกรรมของ ACC-

deaminase ท่ียังคงธ ารงประสิทธิภาพของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงในข้าวด้วยการลดระดับเอทิลีนในพืช      
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(Habib HS et al., 2016) ดังเช่นท่ี Pseudomonas fluorescens YsS6 และ P. migulae 8R6 ช่วยเพิ่มปริมาณคลอโรฟิลล์

ในมะเขือเทศท่ีเจรญิเตบิโตในสภาวะเครยีดความเค็มได้ (Ali S, Charles TC and Glick BR, 2014) 

จากผลการทดลองท้ังหมดท่ีได้จากงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าความเค็ม (12 เดซิซีเมนต์ต่อเมตร) มีผลยับยั้งหรือ

ชะลอการเจริญเติบโตของกล้าข้าวขาวดอกมะลิ 105 ท าให้อัตราการงอก ความยาวยอด ความยาวราก มวลชีวภาพและ

ปริมาณรงควัตถุลดลงแต่เมื่อมีการเติมแบคทีเรียสังเคราะห์กรดอินโดล-3-อะซีติกมีผลในการลดผลกระทบจาก

ความเครียดความเค็มในข้าวระยะต้นกล้าได้ โดยชุดการทดลองท่ี Rice+NaCl+CE คือข้าวท่ีได้รับ Combined Enterobacter 

ท่ี ประกอบด้ วย Enterobacter sp. NRRU-N13 , NRRU-N20 , NRRU-N21 และ NRRU-D47 และชุ ดการทดลอง 

Rice+NaCl+Bacillus คือ ข้าวท่ีได้รับ Bacillus sp. NRRU-D40 มผีลส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวโดยอาจมีศักยภาพและ

ประสิทธิภาพท่ีจะใชใ้นการลดหรือบรรเทาความเครียดความเค็มได้สูงสุด อยา่งไรก็ตามการศึกษานี้เป็นการศกึษาในระยะ

ต้นกล้าซึ่งเป็นช่วงท่ีกล้าข้าวมคีวามไวตอ่ความเค็มสูงมากยังมีความจ าเป็นท่ีจะต้องศกึษาอทิธิพลของแบคทีเรียดังกล่าว

ต่อการเจริญเติบโตของข้าวในระยะอื่น ๆ จนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งองค์ความรู้จากการศึกษาในคร้ังนี้จากการใช้

แบคทีเรียท่ีเป็นประโยชน์ซึ่งเป็นทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรและลดผลกระทบ

ความเครียดความเค็มของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ท่ีปลูกในพื้นท่ีดนิเค็มได้  
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การประเมินประชากรลูกผสมรวมหมู่ระหว่างข้าวพันธุ์พื้นเมืองจากที่สูงและสายพันธุ์

ก้าวหน้าไม่ไวต่อช่วงแสง 

Characterization of Composite Cross Populations from Local Highland Rice and 

Photoperiod Insensitive Advanced Lines 
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Morakot Kaewsroamsak1*, Janjira Rungjarean2, Tonapha Pusadee1 and Sansanee Jamjod1 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินลักษณะเชิงปริมาณประชากรลูกผสมแบบรวมหมู่ชั่วท่ี 3 และ 4  

ศึกษาในประชากรลูกผสมรวม ระหว่างข้าวพื้นเมืองจากท่ีสูง จ านวน 2 พันธ์ุ (วาเจาะ และ กินบ่เสี้ยง) และข้าวสาย

พันธ์ุก้าวหน้าไม่ไวตอ่ช่วงแสง 2 สายพันธ์ุ (CMU-B2 และ CMU-L2) จ านวน 4 คู่ผสม ได้แก่ 1) วาเจาะ x CMU-B2 2) 

วาเจาะ x CMU-L2 3) กินบ่เสี้ยง x CMU-B2 4) กินบ่เสี้ยง x CMU-L2 ปลูกลูกผสมชั่วท่ี 3 และพันธ์ุพ่อแม่ในฤดูนา

ปรังท้ัง 4 ประชากรบันทึกข้อมูลอายุออกดอก ความสูง จ านวนรวงต่อต้น และผลผลิตต่อต้น เก็บเมล็ดต้นท่ีคัดเลือก

รวมกัน น าไปปลูกต่อในชั่วท่ี 4 ในฤดูนาปี เก็บข้อมูลเหมือนในชั่วท่ี 3 พบว่า ในฤดูนาปีทุกประชากรในลักษณะอายุ

ออกดอกและความสูงมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าฤดูนาปรัง ส่วนผลผลิตและจ านวนรวงต่อต้น ในฤดูนาปีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าใน

ฤดูนาปรัง ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนท่ีมีค่าสูงในลักษณะผลผลิตและจ านวนรวงต่อต้น แสดงให้เห็นว่า

ประชากรลูกผสมมฐีานพันธุกรรมท่ีกวา้งท าให้สามารถปรับปรุงสองลักษณะนี้ได้ในชั่วถัดไป และการสร้างลูกผสมโดย

ใชส้ายพันธ์ุก้าวหน้าไม่ไวตอ่ช่วงแสงสง่ผลให้ลูกผสมออกดอกได้ปกติในฤดูนาปรังและท าให้ลูกผสมมผีลผลิตเพิ่มขึ้น 
 

ค าส าคั:   ลกูผสมรวม, พันธ์ุพืน้เมอืง, สายพันธ์ุก้าวหน้า  
  

                                                 
1 สาขาพืชไร่ ภาควิชาพชืศาสตรแ์ละปฐพศีาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ จังหวดั เชียงใหม่ 50200 
2 สถาบันวิจัยและพฒันาที่สงู (องค์การมหาชน) จังหวัด เชียงใหม่ 50200 
1 Division of Agronomy, Department of Plant Science and Soil Science, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai  

Province  50200  
2 Highland Research and Development Institute (Public Origanization), Chiang Mai Province 50200 

* Corresponding author e-mail: morakot.kks74@gmail.com 



 
 

Proceedings  
1112 

 

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; CMU-

B2 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 
 

บทน า 

ข้าวพันธ์ุพืน้เมอืงมฐีานพันธุกรรมกวา้ง ความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้ดี [5} รวมท้ังเป็นแหล่ง

ของความหลากหลายทางพันธุกรรม เช่น ทนต่อสภาพแห้งแล้ง ทนต่อดินกรด ต้านโรคพืชและแมลง เป็น ต้น ความ

หลากหลายเหล่านี้อาจเกิดมาจากการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมในสถานท่ีปลูก รวมไปถึงการคัดเลือกของ เกษตรกรใน

แต่ละท้องถิ่นท่ีมีความชื่นชอบลักษณะภายนอกท่ีแตกต่างกัน [5] [10] ท าให้เกิดความแปรปรวนทางพันธุกรรมท้ังใน

ลักษณะสัณฐาน และสรีระของเมล็ดท้ังภายในประชากรและระหวา่ง ประชากร รวมถึงในระดับโมเลกุล [2] 

ข้าวพันธ์ุพื้นเมืองส่วนใหญ่นิยมปลูกบนพื้นท่ีสูงเพราะปรับตัวได้ดีกว่าพันธ์ุสมัยใหม่ เกษตรกรบนท่ีสูงจึงนิยม

บริโภคข้าวพื้นเมืองเป็นอาหารหลัก และบริโภคภายในครัวเรือนมากกว่าเพื่อการค้าขาย แต่มักพบประสบปัญหาหลาย ๆ

อย่างเช่น ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภคเนื่องจากเป็นพันธ์ุไวต่อช่วงแสงปลูกได้ปีละคร้ัง ความแปรปรวนของ

ภูมิอากาศท าให้ฝนท้ิงชว่ง หรือตกมากกวา่ปกต ิท าให้การปลูกล่าชา้และได้ผลผลิตต่ า และยังรวมถึงการระบาดของแมลง

บ่ัวท่ีเข้าท าลายนาบนพื้นท่ีสูงในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา มีรายงานการระบาดในปี 2554-2555 ของในหลายหมู่บ้านในพื้นท่ี

สูงของ อ.อมก๋อย จ. เชียงใหม่และ อ. แม่ระมาด จ. ตากและท าให้ผลผลิตลดลงมากกว่า 40% บางพื้นท่ีพบว่าเสียหาย

หมดท้ังแปลง [1] การเพิ่มความสามารถให้ขา้วบนพื้นท่ีสูงตา้นทานต่อแมลงบ่ัวและเพิ่มผลผลิตโดยการปรับปรุงพันธ์ุให้ไม่

ไวตอ่ชว่งแสง เป็นอกีแนวทางหนึ่งท่ีเพิ่มความสามารถให้แก่ข้าวพันธ์ุพื้นเมือง โดยโครงการปรับปรุงพันธ์ุขา้วของกลุ่มวิจัย

ทรัพยากรพันธุกรรมและธาตุอาหารพืชท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUPNlab) ได้พัฒนาพันธ์ุข้าวเจ้าต้านทานต่อแมลงบ่ัว 

ได้สายพันธ์ุก้าวหน้าท่ีทนทานต่อแมลงบ่ัวปรับตัวตอ่พื้นท่ีสูงและไมไ่วต่อช่วงแสงได้จ านวนหลายสายพันธ์ุ จันทร์จิราและ

คณะ (2557) ได้ประเมินข้าวพันธ์ุวาเจาะซึ่งเป็นพันธ์ุพื้นเมืองท่ีนิยมปลูกในท้องถิ่นท่ีบ้านเลอตอ อ. แม่ระมาด จ. ตาก  

ในฤดูนาปี 2556 พบว่ามีการเข้าท าลายของแมลงบ่ัวมากถึง 40% ขณะท่ีสายพันธ์ุก้าวหน้า CMU-B2 และ CMU-L2  

มกีารเข้าท าลายนอ้ยกวา่และให้ผลผลิตมากกวา่พันธ์ุวาเจาะถึงสองเท่า  
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การปรับปรุงพันธ์ุแบบรวมหมู่ (bulk breeding) เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างประชากรท่ีมีฐาน

พันธุกรรมท่ีกว้าง ซึ่งวธีิการนี้ยังสามารถรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไวใ้นประชากรได้อีกด้วย [8] การทดลองนี้

ได้เลอืกพันธ์ุพืน้เมอืงจากท่ีสูง ท่ีปรับตัวเฉพาะเข้ากับท้องถิ่น มคีุณภาพหุงตม้ ได้แก่พันธ์ุวาเจาะจากจังหวัดตากและพันธ์ุ

กินบะเสี้ยงจากจังหวัดเชียงใหม่น ามาผสมพันธ์ุกับสายพันธ์ก้าวหน้า CMU-L2 และ CMU-B2 ดังนั้นเพื่อปรับปรุง

ประชากรข้าวพื้นเมืองจากพื้นท่ีสูงให้มีลักษณะผลผลิตสูง ไมไ่วตอ่ชว่งแสงปลูกได้หลายคร้ังต่อปี และมคีวามหลากหลาย

ทางพันธุกรรมไว้ในประชากร จึงได้สร้างประชากรลูกผสมแบบรวมหมู่ระหว่างข้าวพันธ์ุพื้นเมืองจากพื้นท่ีสูงกับข้าวสาย

พันธ์ุก้าวหน้าท่ีทนทานต่อการเข้าท าลายแมลงบ่ัว ไม่ไวต่อช่วงแสง ลูกผสมชั่วท่ี 2 ปลูกคัดเลือกในแปลงเกษตรกร 

หลังจากนัน้น าประชากร มาปลูกประเมนิลักษณะเพื่อศกึษาการตอบสนองตอ่การคัดเลอืกในประชากรลูกผสมชั่วท่ี 3 และ 

4 ผลท่ีได้จะเป็นประชากรพื้นฐานในการคัดเลือกและข้อมูลท่ีได้สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพันธ์ุขา้วพื้นเมืองท่ี

ปรับตัวส าหรับแตล่ะท้องถิ่นดีอยูแ่ล้วแต่เพิ่มลักษณะอื่น ๆ เพิ่มเตมิเข้าไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

สายพันธุ์ข้าวที่ใช้ในการทดลอง 

สร้างประกรลูกผสมแบบรวมหมู่ชั่วท่ี 1 ระหวา่งข้าวพื้นเมอืงจากท่ีสูงของ จ.เชียงใหม่ จ านวน 2 พันธ์ุ วาเจาะ และ 

กิ๋นบ่เสี้ยง (WJ และ KBS) กับสายพันธ์ุก้าวหนา้ท่ีต้านทานตอ่แมลงบ่ัว ไมไ่วต่อชว่งแสง 2 สายพันธ์ุ (CMU-B2 และ CMU-L2 

) จ านวน 4 คู่ผสม ได้แก่ 1) วาเจาะ x CMU-B2 2) วาเจาะ x CMU-L2 3) กิ๋นบ่เสี้ยง x CMU-B2 4) กิ๋นบ่เสีย้ง x CMU-L2 โดย

ปลูกขยายพันธ์ุท่ีคณะเกษตรศาตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ เก็บเกี่ยวเมล็ดชั่วท่ี 2 แตล่ะประชากรในปริมาณเท่า ๆ กัน 

ปลูกลูกผสมชั่วท่ี 2 ท้ัง 4 ประชากร โดยปลูกคัดเลือกในแปลงเกษตรกรท่ีมีการระบาดของแมลงบ่ัว (1) เมื่อถึง

ระยะสุกแก่ คัดเลอืกต้นท่ีรอด สามารถให้ผลผลิตได้ เก็บเกี่ยวในปริมาณเท่า ๆ กันเพื่อใช้เป็นตัวแทนในชั่วท่ี 3 
 

วิธีการทดลอง 

การประเมินลูกผสมช่ัวที่ 3 

ปลูกลูกผสมท้ัง 4 คู่ผสมและพันธ์ุพ่อแม่ในกระถาง ในฤดูนาปรัง (กุมภาพันธ์-มถิุนายน 2557) เพื่อคัดเลือกต้นท่ี

ไม่ไวต่อช่วงแสงเพาะเมล็ดใน petri-dishes ปลูกในกระถางพลาสติก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร ปลูก 1 ต้นต่อ

หลุม จ านวน 10 ต้นต่อกระถาง ปลูกลูกผสมคู่ละ 300 ต้น พันธ์ุพ่อแม่พันธ์ุละ 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 ตามล าดับ การจัดการน้ าให้น้ าอยูใ่นสภาพน้ าขัง

ตั้งแต่เร่ิมปลูกจนถึงระยะสุกแก่ ป้องกันก าจัดศัตรูข้าวตลอดฤดูปลูกตามความเหมาะสม เมื่อถึงระยะออกดอก บันทึกวัน

ออกดอกท่ี 50% เมื่อถึงระยะสุกแก่ เก็บเกี่ยวแยกต้น วัดความสูง นวดและชั่งน้ าหนักเมล็ดต่อต้น คัดเลือกต้นท่ีออกดอก

และให้ผลผลิตในฤดูนาปรัง ประชากรละ 50 ตน้ น าเมล็ดมารวมกันเป็นตัวแทนประชากรลูกผสมชั่วท่ี 4 จ านวน 4 คู่ผสม 

การประเมินลูกผสมชั่วที่ 4  

ปลูกลูกผสมชั่วท่ี 4 ท้ัง 4 คู่ผสมและพันธ์ุพ่อแม่ในฤดูนาปี (สิงหาคม-ธันวาคม 2557) ท่ีแปลงทดลองคณะ

เกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่คู่ผสมละ 300 ตน้ และพันธ์ุพ่อแม ่พันธ์ุละ 50 ตน้ แชข่้าวท้ิงไว ้1 คืน จากนัน้น ามา

บ่มในผ้าขาวบางเป็นเวลา 3 คืน น าเมล็ดท่ีได้เพาะในกระบะเพาะกล้า เมื่อต้นกล้าอายุ 1 เดือน ย้ายต้นกล้าปลูกในแปลง 

ปลูก 1 ต้นตอ่หลมุ ระยะห่าง 25x25 เซนตเิมตร หลังยา้ยปลูก 30 วัน และ 60 วัน ให้ปุ๋ยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร่ 

และ สูตร 46-0-0 อัตรา 25 กก./ไร่ ตามล าดับ บันทึกวันออกดอกท่ี 50% เก็บเกี่ยวแยกต้น วัดความสูง นวดและชั่ง

น้ าหนักเมล็ดตอ่ตน้ สุ่มคัดเลอืกประชากรละ 30 ตน้ 
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การวิเคราะห์ข้อมลู 

วิเคราะห์ช่วงของการกระจายตัว (rang) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

แตล่ะประชากร เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งค่าเฉลี่ยระหว่างประชากรช่ัวท่ี 3 และ 4 โดยวิธี t-test  
 

ผลการศึกษา 

ลักษณะอายุออกดอกในฤดูนาปรังพันธ์ุพื้นเมืองเป็นพันธ์ุไวต่อช่วงแสงไม่สามารถออกดอกได้ในฤดูนี้ เมื่อปลูก

ทดลองในกระถาง พันธ์ุพ่อออกดอกท่ีอายุ 99-109 วัน ลูกผสมชั่วท่ี 3 ออกดอกเฉลี่ยระหวา่ง 98-111 วัน ในฤดูนาปีปลูกใน

แปลงทดลอง พ่อแม่และลูกผสมชั่วท่ี 4 มีอายุออกดอกเฉลี่ยสั้นกว่าฤดูนาปรังประมาณ 13-16 วัน ยกเว้นคู่ท่ี 3 สั้นกว่า 7 

วัน ลูกผสมมคี่าเฉลี่ยอายุออกดอกในฤดูนาปีระหวา่ง 88-95 วัน โดยมคี่าสัมประสิทธ์ความแปรปรวน (CV) ของพันธ์ุพ่อแม่

อยูร่ะหวา่ง 1.8-4.1% โดย CMU-L2 มคี่าสูงสุด ลูกผสมมคี่าระหวา่ง 4.3-6.8% ในชั่วท่ี 3 และ 3.8-6.7% ในชั่วท่ี 4 (Figure 

1 และ Table 1) 

ส่วนลักษณะความสูงในชั่วท่ี 3 ที่ปลูกในฤดูนาปรัง พันธ์ุพ่อมีความสูงต้นระหว่าง 125-128 ซม. ลูกผสมมี

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 127-134 ซม. ในฤดูนาปี ทุกประชากรมีความสูงลดลง พันธ์ุพ่อสูงระหว่าง 109-113 ซม. พันธ์ุแม่สูง  

61-87 ซม. ลูกผสมมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงพันธ์ุพ่อมคี่าระหวา่ง 110-115 ซม. ส าหรับความแปรปรวนของประชากร พันธ์ุพ่อ 

มีค่า CV ระหว่าง 5.6-7.2 ในฤดูนาปรังและ 6.9-8.47 ในฤดูนาปี ลูกผสมมีค่า CV สูงกว่าพันธ์พ่อในฤดูนาปรังและ

ใกล้เคียงพันธ์พ่อแมใ่นฤดูนาปี (Figure 2 และ Table 1) 

ในฤดูนาปรังลูกผสมชั่วท่ี 3 และพันธ์ุพ่อมีจ านวนรวงเฉลี่ย 4-6 รวงต่อต้น มีค่า CV ระหว่าง 21.6-30%  

ในฤดูนาปีทุกประชากรมีจ านวนรวงมากกว่าในฤดูนาปรัง พันธ์ุพ่อแม่มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 9-14 รวงและลูกผสมชั่วท่ี 4 

มคี่าระหว่าง 8-11 รวงต่อตน้ มีคา่ CV 29.5-31.7% (Figure 3 และ Table 1) 

  นาปรังพันธ์ุพ่อให้ผลผลิต 5.2-7.1 กรัมตอ่ตน้ ลูกผสมมคี่าเฉลี่ยระหวา่ง 7.7-8.9 กรัม มีค่า CV ระหวา่ง 13.9-

19.2% ในฤดูนาปี ทุกประชากรให้ผลผลิตสูงกว่าฤดูนาปรังยกเว้นคู่ท่ี 4 พันธ์ุพ่อแม่มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 13.3-21.6 กรัม 

ลูกผสมชั่วท่ี 4 มคี่าระหวา่ง 9.4-12.0 กรัม ทุกประชากรมคี่า CV สูงระหวา่ง 20.5-39.0%  (Figure 4 และ Table 1) 
 

วิจารณ์ และสรุปผล 
พบความแตกต่างระหว่างฤดูปลูกในลักษณะอายุออกดอกและลักษณะความสูงทุกประชากรท่ีปลูกในฤดูนา

ปรังมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเมื่อเทียบกับฤดูนาปี ในลักษณะอายุออกดอกเมื่อปลูกในฤดูนาปรังจะได้รับช่วงแสงนานกว่า 12 

ชั่วโมง ส่งผลให้ข้าวทุกประชากรท่ีศึกษายืดระยะเวลาออกดอกช้ามากกว่าการปลูกในฤดูนาปีและท าให้ได้ต้นสูงกว่า 

ในข้าวพันธ์ุปรับปรุงไมไ่วต่อชว่งแสง เช่น สุพรรณบุรี 1 ชัยนาท 1 และปทุมธานี 1 ปลูกในฤดูนาปรังจะมีอายุออกดอก

ยดืไปประมาณ 5-20 วัน [4] 

ส่วนในลักษณะจ านวนรวงตอ่ตน้ และผลผลิตตอ่ตน้ ทุกประชากรท่ีปลูกฤดูนาปีมคี่าเฉลี่ยเพิ่มขึน้ ยกเวน้ลูกผสม

คู่ท่ี 4 ไม่มีความแตกต่างระหวา่งฤดูปลูกในลักษณะผลผลิตต่อต้น ณรงค์กร (2555) ศึกษาในลูกผสมรวมหมูร่ะหวา่งข้าว

พื้นเมืองเหมยนองของเกษตรกรกับข้าวพันธ์ุปรับปรุงปทุมธานี 1 พบการตอบสนองต่อการคัดเลือกในชั่วท่ี 4 พบการ

กระจายตัวให้ลูกผสมท่ีไม่ไวต่อช่วงแสงและมีผลผลิตสูงกว่าพันธ์ุพื้นเมือง แสดงว่าการปรับปรุงพันธ์ุวิธีนี้สามารถเพิ่ม

ผลผลิตประชากรข้าวพื้นเมืองได้ นอกจากนี้ยังพบว่าหลังจากการคัดเลือกทุกประชากรยังมีฐานพันธุกรรมกว้างเมื่อ

พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนจึงสามารถใช้คัดเลือกชั่วถัดไปได้ และมีการรายงานประสบความส าเร็จใน

ลักษณะผลผลิตโดยใช้ bulk selection breeding โดยในงานวิจัยของ Wolfe (2006) สร้างประชากรลูกผสมข้าวสาลี 

composite cross และใช้ bulk selection breeding ช่วยในการคัดเลือก พบว่าลูกผสมมีค่าผลผลิตบางประชากรดีกว่าพันธ์ุ
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พ่อแม่ ในชั่วแรก ๆ ลูกผสมมักให้ผลผลิตท่ีดี แต่จะเร่ิมคงท่ีในชั่วหลัง ๆ [8] มีงานวิจัยท่ีทดสอบผลผลิตของข้าวสาลี 

composite cross ท่ีพบว่าในปีแรกลูกผสมให้ผลผลิตท่ีสูงเมื่อปลูกในปีถัดไปค่าเฉลี่ยผลผลิตลดลง ซึ่งอธิบายได้ว่า

สภาพแวดล้อมมีผลช่วยในการคัดเลือกในลักษณะผลผลิต ลักษณะผลผลิตน้ันมีหลายปัจจัยท่ีควบคุมส่งผลให้ผลผลิต

เพิม่ขึน้หรือลดลง [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    
  F3  F4 

Mean F4-F3 Populations n Mean CV (%)  n Mean CV (%) 

Days to flowering 

WJ x CMU-B2 50 108 6.1  30 94 6.6 -14*** 

WJ x CMU-L2 50 111 6.8  30 95 3.9 -16*** 

KBS x CMU-B2 50 98 5.0  30 91 5.4 -7*** 

KBS x CMU-L2 50 105 4.3  30 88 6.8 -16*** 

Culm length (cm) 

WJ x CMU-B2 50 134 10.3  30 106 8.1 -28*** 

WJ x CMU-L2 50 131 11.3  30 115 6.7 -16*** 

KBS x CMU-B2 50 127 9.5  30 112 6.1 -15*** 

KBS x CMU-L2 50 127 8.2  30 110 7.4 -17*** 

Number of panicles/plant 

WJ x CMU-B2 50 5 25.2  30 10 29.5 5*** 

WJ x CMU-L2 50 5 27.4  30 8 29.3 3*** 

KBS x CMU-B2 50 6 21.6  30 11 31.3 5*** 

KBS x CMU-L2 50 6 24.0  30 8 31.7 2*** 

Grain weight (g/plant)  

WJ x CMU-B2 50 7.6 18.2  30 11.1 35.0   3.4** 

WJ x CMU-L2 50 8.1 19.3  30 10.4 32.0 2.3** 

KBS x CMU-B2 50 8.9 18.2  30 12.0 39.0 3.1** 

KBS x CMU-L2 50 8.9 16.6  30 9.4 35.0        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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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการผลิตข้าวอนิทรีย์ในต าบลหาดกรวด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

Factors effecting to organic rice production in, Hat - Kruat sub-district ,  

at Uttaradit Province 

จารึก วงศป์ิยมารัตน์1*, ปฏิภาณ  สุทธิกุลบุตร1,  สมชาย  องค์ประเสริฐ1  และวาสนา  วิรญุรัตน์1 

Jaruek  Wongpiyamarut1*, Pathipan  Sutigoolabud1, Somchai  Ongprasert1 and Vassana  virunrat 

บทคัดย่อ 

การศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่อผลผลิตของข้าวอินทรีย์ต าบลหาดกรวด อ าเภอ

เมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณอนิทรียวัตถุ ภายใตร้ะบบการปลูกข้าวอินทรีย์ 

วางแผนการทดลองแบบ สุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก(RCBD) ได้ท าการศึกษากับเกษตรกร จ านวน 30 ราย ในเนื้อดิน 2 

ประเภท คือดินร่วนปนทรายและดินร่วนเหนียว โดยแบ่งดินท่ีเข้าสู่ระบบอินทรีย์  เป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีเข้าสู่ระบบ

อินทรีย์ 1-2 ปี, กับ 3–5 ปี และมากกว่า 5 ปี โดยทดลองกับข้าวเจ้าพันธ์ุพันธ์ุหอมมะลิแดง ผลการศึกษาพบว่า 

ค่าเฉลี่ยของอินทรียวัตถุในดินมีปริมาณสูงขึ้นภายใต้การจัดการในระบบอินทรีย์ โดยใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกร่วม/หรือปุ๋ย

พืชสด จะได้ผลผลิตของข้าวอยู่ในช่วงระหว่าง 160 ถึง 754 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนในแปลงท่ีมีเนื้อดินร่วนปนทรายจะให้

ผลผลิตระหว่าง 160 ถึง 648 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะท่ีแปลงท่ีเป็นเนื้อดินเหนียว ผลผลิตข้าวจะอยูร่ะหว่าง 360 ถึง 754 

กิโลกรัม/ไร่ ในส่วนจ านวนปีของแปลงท่ีเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ท่ีแตกต่างกันนัน้ไม่พบวา่มคีวามสัมพันธ์กับปริมาณ

อนิทรียวัตถุในดิน ดังนัน้ ปัจจัยท่ีมีผลต่อผลผลิตขา้วในระบบเกษตรอนิทรียม์ากท่ีสุดคือ การจัดการของเกษตรกร คือ 

การจัดการเพิ่มอินทรียวัตถุและเกษตรกรต้องมีการก าจัดวัชพืช ดูแลน้ าในแปลงข้าว การพ่นปุ๋ยน้ าหมั กชีวภาพ 
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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 
 

บทน า 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดว่าผลผลิตข้าวนาปี ปี 2560/2561 จะมีประมาณ 25.58 ล้านตัน มากกว่าป่ีท่ี

ผ่านมา (24.ล้านตัน) ร้อยละ 5.21 กองบรรณาธิการ (2558) ปัญหาของการผลิตข้าวแบบดั้งเดิมพบว่าปริมาณของข้าวท่ี

ผลิตออกมาเกินความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ ท าให้ราคาข้าวในประเทศมีราคาตกต่ า วิธีการผลิตข้าวเพื่อความ

ปลอดภัยท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภคจึงเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีได้รับความสนใจและการตอบรับท่ีด ีเป็นการลดตน้ทุนการผลิตของ

เกษตรกร ลดการใชส้ารเคมซีึ่งเป็นผลดีต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค มกีารสนับสนุนจากหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ดังเช่น 

โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ของกรมการข้าว ซึ่งในพื้นท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยความร่วมมือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

กรมการข้าว สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดอุตรดิตถ์ มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ า และบริษัทเดอะสุขะเฮ้าส์ ได้เร่ิมโครงการปลูกข้าว

อินทรีย์ได้เร่ิมขยายผลมาตั้งแต่ปี 2552 จะมีจ านวนผู้เข้าร่วมจ านวน 18 ครัวเรือน พื้นท่ี 87 ไร่ ใช้วิธีเพิ่มความอุดม

สมบูรณ์โดยความสามารถของดินในการให้ธาตุอาหารท่ีจ าเป็นเพื่อการเจริญเติบโตของพืช (อรวรรณ,2551) อนิทรียวัตถุ

เป็นแหล่งก าเนิดธาตุอาหารของพืชและของจุลินทรีย์ดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และก ามะถัน  

ให้พลังงานแก่จุลินทรีย์ในดินควบคุมสมบัติทางกายภาพสมบูรณ์ของดิน ( Soil tilt ) เช่น โครงสร้างดินความร่วนซุย  

การระบายน้ าและการแลกเปลี่ยนอากาศของดิน (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2548) การเพิ่มอินทรียวัตถุแก่ดิน  

โดยการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรืออาจใช้การจัดการในไร่นา โดยพยายามรักษาซากพืชต่อซัง ไว้ในแปลงปลูกแล้วไถกลบ

หรือการปลูกพืชสดแล้วไถกลบเป็นปุ๋ย เช่น ถั่วพร้า ปอเทือง และถั่วพุ่ม เป็นต้น (มุกดา, 2544) งานวิจัยคร้ังนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณอินทรียวัตถุ ภายใต้ระบบการปลูกข้าวอินทรีย์ ในพื้นท่ีต าบลหาดกรวด 

อ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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วิธีการวจิัย  
ศึกษาแปลงข้าวอินทรีย์ในต าบลหาดกรวด อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ วางแผนการทดลองแบบ  

สุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก (Randomized Complete Block Design, RCBD) โดยแบ่งกลุ่มดินออกเป็น 2 ประเภทคือ  

ดินร่วนปนทรายและดินร่วนเหนียว ศึกษาเกษตรกรจ านวน 30 ราย โดยศึกษาประเภทของดินท่ีผลิตแบบอินทรีย์  

3 กลุ่มคอื 1-2 ปี กับ 3-5 ปี และมากกวา่ 5 ปี โดยดินแตล่ะกลุ่มและจ านวนปีท่ีผลิตแบบอนิทรีย์ มเีกษตรกรตัวอยา่ง

กลุ่มละ 5 ราย ดังตารางท่ี 1 ท าการศึกษาในเดือนมีนาคม 2559 ถึง เดือนธันวาคม 2559 เก็บตัวอย่างดินก่อนปลูก

ข้าวและหลังการเก็บเกี่ยวท่ีความลกึ0-15 เซนติเมตร พชืท่ีทดลองคือข้าวเจ้าไวแสงพันธ์ุหอมมะลแิดง เก็บขอ้มูลในแต่

ละแปลง 5x5 เมตร โดยสุ่มตัวอย่างข้าว 20 ต้นต่อแปลง เพื่อนับจ านวนต้นต่อกอ จ านวนรวงต่อกอ จ านวนเมล็ดต่อ

รวง น้ าหนัก 1,000 เมล็ด ความสูงของต้นข้าว น้ าหนักฟางแห้ง อินทรียวัตถุในดิน และการดูและรักษาปฏิบัติตาม

ความสมัครใจของเกษตรด้วยปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด การวิเคราะห์ผลการทดลอง คุณสมบัติของดิน  

การเจรญิเตบิโตของข้าว และผลผลิตขา้ว ด้วยวธีิแบบสอบถาม แบบสังเกต แบบบันทึก  
 

ตารางที่  1  แสดงจ านวนแปลงและประเภทของดนิท่ีท าการศกึษา 

ต าหรับการทดลอง จ านวนปีที่ผลิตแบบอนิทรีย์ ลักษณะของดิน จ านวนเกษตรกร(ราย) 

SL2 1-2 ดินร่วนปนทราย 5 

SL5 3-5 ดินร่วนปนทราย 5 

SL6 5 ปีขึน้ไป ดินร่วนปนทราย 5 

CL2 1-2 ดินเหนยีว 5 

CL5 3-5 ดินเหนยีว 5 

CL6 5 ปีขึน้ไป ดินเหนยีว 5 

 

ผลและวิจารณ์  

จากผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของดินในแปลงนาเกษตรกรท้ัง 30 รายพบว่า ดินมีค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 

อยูใ่นชว่ง 5.51 ถึง 7.28 และ ค่าอนิทรียวัตถุในดิน (OM) อยูใ่นชว่งระหวา่ง 1.6 % ถึง 3.7% โดยในกลุ่มดินร่วนปนทรายจะมี

ความเป็นกรดของดินมากกว่าในกลุ่มของดินร่วนเหนียว และหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต ปริมาณความเป็นกรดของดิน มี

ความแตกต่างกันเล็กน้อย โดยทุกแปลงจะมีค่าความเป็นกรด-ด่างเพิ่มขึ้น และปริมาณอินทรียวัตถุโดยเฉลี่ยในแต่ละกลุ่ม

จะมคี่าสูงขึน้ดัง ตารางท่ี 2 

  

  



 
 

Proceedings  
1122 

 

ตารางที่ 2 สมบัตขิองดนิในแปลงของเกษตรกร 

ต ารับการทดลอง 
pH ก่อนการ

ทดลอง 

pH หลังการ

ทดลอง 

OM ก่อนการ 

ทดลอง (%) 

OM หลังการทดลอง 

(%) 

SL2 5.63 5.63 2.50 2.70de 

SL5 5.51 5.77 1.68 2.12e 

SL6 5.74 5.86 2.70 3.12cd 

CL2 6.03 5.93 3.50 4.06a 

CL5 7.28 7.53 3.70 3.38  

CL6 6.41 6.74 3.70 3.92ab 

LSD (0.05) 0.70 0.56 0.48 0.63 

CV % 8.79 7.98 12.41 14.89 

 

การเจริ:เติบโตของข้าว 

 ด้านความสูงของต้นข้าวพบวา่ข้าวท่ีปลูกเป็นข้าวไวแสงพันธ์ุหอมมะลิแดง จากการเก็บขอ้มูลพบว่า ข้าวจะมี

ความสูงเฉลี่ยอยู่ระหวา่ง 151 ถึง 176 เซนติเมตร ซึ่งพบวา่การเจรญิเติบของต้นขา้วมี ความสูงเฉลี่ยมากกวา่ความสูง

ประจ าพันธ์ุ ท่ีสูงประมาณ 120 – 130 เซนติเมตร กองบรรณาธกิาร (2558)  

ในการศึกษาองค์ประกอบผลผลิตของข้าว พบว่า ต้นข้าวมีการแตกกอ อยู่ในช่วง 19.5 ถึง 22.7 ต้นต่อกอ 

และมีจ านวน 17.2 ถึง 20.1 รวงต่อกอ น้ าหนักต่อ 1,000 เมล็ด อยู่ช่วง 31.8 ถึง 33.6 กรัม  จ านวนเมล็ดต่อรวงอยู่

ระหว่าง135 ถึง 154 เมล็ด และน้ าหนักผลผลิตของข้าวในแต่ละกลุ่มดิน อยู่ช่วงระหว่าง 352 ถึง 524 กิโลกรัมต่อไร่ 

(ความชื้น 15 %)ดังตารางท่ี3 จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ต าหรับการทดลองไม่มีผลต่อความแตกต่างทางสถิติ

ของ จ านวนกอตอ่พืน้ท่ี จ านวนตน้ต่อกอ จ านวนรวงตอ่กอ น้ าหนัก 1,000 เมลด็ เมล็ดต่อรวงของขา้วมะลิแดงอนิทรีย์ 

ท่ีแตกต่างทางสถิต ิยกเวน้ น้ าหนักของฟางข้าว พบวา่ ในกลุ่มดินร่วนเหนียว และมีการปรับปรุงดินสู่ระบบอินทรีย์ท่ีมี

อายุมากกวา่ 2 ปีขึน้ไป จะท าให้มกีารทดลองอื่น  
 

ตารางที่ 3  แสดงขอ้มูลการเจรญิเตบิโตของข้าวและผลผลิต 

ต ารับการ

ทดลอง 

ความสูง กอ ต้น/

กอ 

รวง/กอ นน. 

1,000 

เมลด็ 

จ านวน 

เมลด็/รวง 

น้ าหนักฟาง

(กก/ไร่) 

ผลผลิต 

ข้าว (กก/ไร่) 

SL2 151 29.4 21.2 20.1 32.5 140 936 413 

SL5 154 26.8 21.3 18.8 31.8 135 728 352 

SL6 164 26.0 22.7 19.5 33.6 142 976 422 

CL2 141 27.6 22.7 21.3 32.6 133 680 409 

CL5 153 27.6 19.5 17.2 32.0 150 1032 430 

CL6 176 26.6 19.7 18.4 32.8 154 1312 524 

LSD (0.05) 13.28 ns ns ns ns ns 239 ns 

CV % 6.43 11.89 15.96 16.87 6.20 12.35 19.22 40.54 
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ผลการทดลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลการจัดการแปลงของเกษตรกร โดยเกือบท้ังหมดพบว่า เกษตรกร

นยิมให้ปุ๋ยพชืสดคือปอเทืองปลูกก่อนการเตรียมแปลงไถปลูกข้าว โดยมีวิธีการดังนี้ หวา่นเมล็ดปอเทือง 5 กิโลกรัมตอ่

ไร่ เดือนพฤษภาคม นับจากวันท่ีหว่านปอเทือง 35 - 45 วัน ด าเนินการไถกลบ มีเพียงหนึ่งรายท่ีไม่ปลูกปอเทืองก่อน 

แต่ จะใส่ปุ๋ยคอกแทนเนื่องจากเกษตรกรใช้มูลวัวจากวัวท่ีเกษตรกรเลี้ยงไว้ซึ่งมีปริมาณมูลวัวท่ีเพียงพอจึงไม่ได้ใชปุ๋้ย

พืชสด (ปอเทือง) ในการปลูกข้าว นอกจากนั้นเกษตรกร มีความรู้การเลี้ยงแหนแดง และการท าปุ๋ยหมักในการเพิ่ม

อนิทรียวัตถุแก่ดิน ดังตารางที่ 4 โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะใส่ในอัตรา 200 กิโลกรัมตอ่ไร ่เนื่องจากปุย๋ท่ีใชเ้ป็นปุ๋ยท่ีให้

ธาตุไนโตรเจนจึงสง่ผลตอ่การเจริญเติบโตทางล าต้นและใบมากกว่าองค์ประกอบของผลผลิตอ่ืน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิด

ความแตกตา่งของปริมาณฟางข้าว โดยเฉพาะในแปลงท่ีมีระดับการปฏบัิตดิูแลไม่ดจีะเห็นความแตกต่างท่ีชัดเจน 
 

ตารางที ่4 จ านวนเกษตรกร (ราย) ท่ีเพิ่มอนิทรียวัตถโุดยใชว้ัสดุหรือพชืต่างๆ 

ต ารับ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด แหนแดง หมายเหต ุ

SL2 2 1 5 1  

SL5  1 4  ไมใ่ชร่้วมกัน 

SL6   5 1  

CL2   5 1  

CL5  3 5 1  

CL6  2 5   

 

นอกจากการจัดการดา้นปุ๋ยแลว้ในการปลูกพชืในระบบอินทรีย์ ปัจจัยอยา่งการดูแลรักษาจะมีผลต่อปริมาณ

ผลผลิตอยา่งชัดเจน ดังตารางที่ 5 ได้แสดงถึงความเอาใจใส่ในการดูแลแปลงหลักการปลูก โดยเกษตรท่ีปฏบัิตดิีเยี่ยม

จะมีลักษณะดังนี้ คือ เร่ิมจากการวางแผนเตรียมดินในแปลงนาโดยการปลูกปอเทืองแล้วท าการไถกลบช่วงปลาย

เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนแล้วไถแปรช่วงเดือนกรกฎาคม 2 คร้ัง โดยแต่ละคร้ังห่างกัน 7 - 10 วัน  

ในระหว่างนั้นท าการตกกล้าตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม ท าการปักด าหลังจากตกกล้าได้อายุ  

20 - 30 วัน ซึ่งอยู่ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม หลังจากปักด า ภายใน 10 - 14 วัน ท าการ

ควบคุมน้ าในแปลงนาเพื่อควบคุมการเกิดของตน้หญา้ หลังจากตน้ขา้วมีอายุ 15 - 60 วันท าการฉีดพน่น้ าหมักชีวภาพ 

ฮอร์โมนธรรมชาติทุก ๆ 7 วัน และใส่ปุ๋ยมูลค้างคาวในปริมาณ 50 กิโลกรัมตอ่ไร ่เมื่อต้นข้าวมอีายุ 30 วัน และ 60 วัน 

เมื่อต้นข้าวมอีายุตัง้แต่ 60 วันขึ้นไปจนถึงระยะเก็บเกี่ยว จะท าการเฝ้าระวังโรคและแมลง ส่วนวัชพืชจะใช้วธีิการถอน 

โดยจะเห็นว่าต าหรับท่ีมีจ านวนเกษตรกรท่ีได้คะแนนการปฏบัิตดิูแลในระดับดีเยี่ยมจ านวนท่ีมากกวา่จะให้แนวโนม้ของ

ผลผลิตต่อไร่ของข้าวท่ีสูงตามไปด้วย 
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คะแนนความปฏิบัติการดูแลรักษา

ตารางที ่5 จ านวนเกษตรกร (ราย) และรูปแบบการปฏบัิตดิูแลรักษานาข้าวอินทรีย์ (ราย) 

ต ารับ 
คะแนนการปฏิบัตดิแูลรักษา 

ไม่ได้ดูแล พอใช ้ ด ี 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:  แปลงท่ีท าการผลิตมากกวา่ 5 ปี ถ้าผลผลิตต่ ากว่า 500 กิโลกรัมแสดงว่า แปลงอาจจะมปัีญหาอุปสรรค  

เชน่  ช่วงการด านา ปลูกลา่ชา้ น้ าขาดแคลน จะส่งผลให้ผลผลิตไม่ถึง 500 กิโลกรัม/ไร่ 
 

สหสัมพันธ์ของปัจจัยต่างต่อการเจร:ิเตบิโตและผลผลิตของข้าว 

จากการหาความสัมพันธ์พบว่า กลุ่มดินมีความสัมพันธ์กับปริมาณอินทรียวัตถุในดิน โดยเนื้อดินร่วนปน

ทรายจะมีการสะสมปริมาณอินทรียวัตถุได้น้อยกว่าเนื้อดินร่วนเหนียว และแต่ปริมาณอินทรียวัตถุในดินไม่มี

ความสัมพันธ์กับปริมาณผลผลิตของข้าวโดยตรง  การดูแลเอาใจใส่ของเกษตรกรกับแปลงปลูกข้าว มีผลต่อปริมาณ

ผลผลิตอยา่งมีนัยส าคัญยิ่ง (r= 0.894**) ดังภาพท่ี 1  

ยิ่งไปกว่านั้น ยังพบว่า จ านวนปีท่ีเข้าสู่ระบบอินทรีย์ มีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตทางล าต้นของข้าว 

เชน่ น้ าหนักของฟาง และความสูงของขา้ว ( r= 0.775** , 0.738**) แตจ่ านวนกอตอ่พืน้ท่ีมากขึ้นจะท าให้ จ านวนตน้

ตอ่กอ และจ านวนรวงตอ่ต้นของขา้วลดลง ( r= -0.658**, -0.500**) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของขอ้มูลระหว่างคะแนนความปฏบัิตกิารดูแลรักษากับผลผลิตของขา้ว (กิโลกรัมต่อไร่) 
 

ผลการวจิัยแสดงให้เห็นถึงผลของปัจจัยต่าง ท่ีจ าเป็นต่อการผลิตขา้วหอมมะลิแดงอนิทรียใ์นพืน้ท่ีโดยเฉพาะ

การดูแลเอาใจใส่การจัดการแปลงของเกษตรกร ท่ีแม้จะยังไม่เป็นไปตามรายงานความส าเร็จในพืน้ท่ีอ่ืนๆแตก่็ยังคงอยู่

ในแนวทางท่ี สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์ได้เพิ่มสูงขึ้นได้ จากการเพิ่มอินทรียวัตถุในดินด้วยการใช้ปุ๋ยดอกและ 

ปุ๋ยพืชสด รวมถึงใช้การจัดการปัจจัยที่มีอยู่ให้สนับสนุนการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่  วิฑูรย์ ปัญญากุล (2555) 
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กล่าวว่า ในฟาร์มเกษตรอินทรีย์จะพบว่า ต้นพืชมีระบบรากท่ีแตกแขนงและแข็งแรงกว่าพืชท่ีปลูกในดินท่ีมีการใช้

สารเคมีการเกษตร ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายประการร่วมกันโดยปัจจัยหลักคือ ดินท่ีมีอินทรียวัตถุอยูม่าก จาการศกึษา

ของ บัญชา รัตนีทู (2555) เร่ืองปุ๋ยอินทรีย์กับการปรับปรุงดินเสื่อมคุณภาพ พบว่าปุ๋ยอินทรีย์ท าให้ดินมีคุณสมบัติดี

ขึน้ท้ังทางกายภาพ ทางเคม ีและทางชวีภาพสามารถช่วยปรับปรุงสภาพดินเสื่อมโทรมให้มีคุณภาพดีเหมาะสมส าหรับ 

การเจริญเติบโตของพืช ศุภสิทธ์ิ สิทธาพานิช และคณะ (2557) รายงานว่าปุ๋ยพืชสดมีต่อผลผลิต และการดูดใช้ธาตุ

ไนโตรเจนของขา้วท่ีปลูกในดินลูกรัง โดยการไถกลบปุ๋ยพชืสดสามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และผลผลิตขา้ว

ในสภาพดินลุกรังได้   

 วฑิูรย ์ปัญญากุล (2547) กล่าววา่ในระบบเกษตรอนิทรีย์ ความอุดมสมบูรณ์ของดินถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญ

ในการท าการเกษตรอย่างยั่งยืน เพราะดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ย่อมท าให้พืชและสัตว์แข็งแรง ให้ผลผลิตสูงและ 

มคีวามตา้ยทานตอ่โรคและแมลง โดยการสร้างความอุดสมบูรณ์ของดินนัน้ เกษตรอนิทรีย์จะเน้นท่ีการท าให้ ดินมชีวีติ 

โดยการใช้อินทรียวัตถุตา่ง ๆ ให้กับดนิ 

 

                                                                                                                                                                                

15                               15              15          15                15            14 -25                   
                                                                                                                   PI

1.                           1              30    
2.                           2      PI  5 – 15       

13                 
18             80   
20              100   

          1.                                                                                                7-10    
         2.                                                      7-10    
        3.                                       PI   5 – 20                  3 – 5    

 
ภาพที่ 2 แสดงแผนการปฏบัิตกิารปลูกดูแลรักษาข้าวมะลิแดงอินทรียต์ าบลหาดกรวด ท่ีได้ผลผลิตสูงให้ความส าคัญ

กับระยะ PI (Panicle Initiation) 
  

ระยะสร้างดอกPanicle Initiation (PI) คือ ระยะสร้างรวงออ่น เป็นระยะท่ีขา้วจะสร้างเมล็ดในรวงให้มากท่ีสุดเท่าท่ี

จะสามารถสร้างได้ระยะนี้จึงเป็นระยะท่ีข้าวต้องการอาหารให้เพียงพอ การใส่ปุ๋ยล่าชา้ไปเพียง 3 - 7 วัน เข้าสู่ช่วงข้าวตั้ง

ท้อง ต้นข้าวกลมแล้วข้าวจะมีเมล็ดคงท่ี ระยะสร้างรวงอ่อน สังเกตได้จากช่วงท่ีต้นข้าวจะปรับตัวจากต้นลักษณะแบนไป

เป็นต้นกลม หรือช่วงเวลา 30 วัน ก่อนข้าวออกดอก ลัดดาวัลย์ กรรณนุช (2555) ข้าวสร้างจุดด าเนิดดอกขึ้นท่ีปล้อง

สุดท้ายซึ่งยังค้างอยู่ภายในกาบใบถ้าลอกกาบใบออกจะเห็นรวงอ่อนมีลักษณะคล้ายพู่ขนนกลีขาวยาวประมาณ  

1-1.5 มม. สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์ (2553) พันธ์ุขาวดอกมะลิ 105 จะออกดอก 100% ในวันท่ี 23 ตุลาคม ประสูติ สิทธิ

สรวง (2524) จากประสบการณ์ของผู้วจิัยท่ีเร่ิมปลูกข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ ปี 2552 และสอบถามเกษตรกรท่ีปลูกข้าว
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หอมมะลิแดงอินทรีย์พบว่าจะเร่ิมออกดอก 13 ตุลาคม และออกดอก 100% วันท่ี 20 ตุลาคม ของทุกปี ระยะ Panicle 

Initiation (PI) ของข้าวหอมมะลิแดงเท่ากับ 20 กันยายน การให้ปุ๋ยทางใบในระยะเจริญพันธ์ุเพื่อเสริมการใส่ปุ๋ยในดินให้

ผลดีในธัญพชืหลายชนดิยกตัวอยา่งเช่นถ้าพชืแสดงอาการขาดธาตุอาหารในระยะวิกฤตเช่น ก่อนออกดอก ไมม่วีธีิใดท่ีจะ

ให้ผลดีและรวดเร็วเท่าการให้ทางใบ ยงยุทธ โอสถสภา (2547) การฉีดพ่นน้ าหมักชวีภาพ และโฮร์โมนธรรมชาติ ระยะ PI 

13 กันยายน (5–20 ก.ย.) ทุก 3–5 วัน ร่วมกับการให้ปุ๋ยมูลค้างคาวครั้งท่ี 2 ปริมาณ 50 กิโลกรัมต่อไร่ จึงเป็นสาเหตุให้

เกษตรท่ีปฏบัิตดิูแลดีเยี่ยมชว่งระยะสร้างรวงออ่นได้ผลผลิตของข้าวตอ่ไร่สูง  

การปลูกข้าวระบบอนิทรียห์รือการปลูกพืชระบบอนิทรีย์  ล าดับแรกเกษตรกรจะต้องให้ความส าคัญกับการเพิ่ม

ความอุดมสมบรูณ์ของดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืชด้วยปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกปุ๋ยพืชสด ให้หลากหลายชนิด เพราะว่าการ

จัดการดินท่ีดีเป็นพื้นฐานส าคัญของระบบเกษตรอินทรีย์ การปรับปรุงดินและการบริหารจัดการดินและธาตุอาหารมี

เป้าหมายเพื่อรักษาความอุดมสมบรูณ์ของดินซึ่งรวมถึงการจัดการให้มีธาตุอาหารอย่างเพียงพอกับพืชท่ีเพาะปลูกและ

เพิ่มพูนอินทรียวัตถุให้กับดินอย่างต่อเนื่อง (วิฑูรย์ ปัญญากุล,2547) การเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์หรือพืชระบบอินทรีย์  

เกษตรกรต้องเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน  ควรได้รับธาตุอาหารเพิ่มเติมด้วยปุ๋ยชีวภาพ, ฮอร์โมนธรรมชาติ,หรือปุ๋ยมูล

ค้างคาว แลดูแลเอาใจใส่กับแปลงเกษตรอินทรีย ์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ  4  ข้อ  ของสหพันธ์เกษตรอินทรียน์านาชาติ 

คือ สุขภาพ (Health) นเิวศวทิยา (Ecology) ความเป็นธรรม (Fairness) การดูแลเอาใจใส่ (Care) (วฑิูรย ์ปัญญากุล, 2555) 
 

สรุปผล 

การเพิ่มอินทรียวัตถุ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสด สามารถท าให้คุณสมบัติของดินมีค่าเป็นกรดด่างเพ่ิมขึ้น 

และอนิทรียวัตถุในดินสูงขึ้น การเจริญเติบโตของข้าวหอมมะลิแดงอนิทรีย ์ดินร่วน ดินปนทราย และดินเหนียว ไมม่คีวาม

แตกต่างกัน ยกเว้นแปลงท่ีมีการปรับปรุงดินสู่ระบบอินทรีย์ท่ีมีอายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป จะท าให้มีการเจริญเติบโตทางล า

ตน้ได้ดีกวา่ดินกลุ่มอื่น ๆ การปฏบัิตดิูแลในระดับท่ีดเียี่ยม โดยเฉพาะการใส่ปุ๋ยมูลค้างคาว ฉีดพน่น้ าหมักชวีภาพ ฮอร์โมน

ธรรมชาต ิในระยะข้าวสร้างรวงออ่น จะท าให้ผลผลิตตอ่ไร่ของข้าวสูงขึน้ 
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การวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นท่ีและการจัดท าผังเชิงพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการ

พัฒนาท่ีเหมาะสม 

Land suitability analysis and spatial planning for potential development. 

วิทยา ดวงธิมา1* และ มานัส ศรีวณิช2 

Wittaya Daungthima1* and Manat Srivanit2 
 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวางแผนการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นท่ีซึ่งขั้นตอนของการเลือกท่ีตั้ง

และการวิเคราะห์ท่ีตั้งโครงการ (Site selection and analysis) ด้วยเทคนิคการตัดสินใจหลายตัวแปรเชิงพื้นท่ี (Spatial 

multi-criteria decision analysis, SMCDA) เพื่อคัดเลือกพื้นท่ีท่ีศักยภาพในการพัฒนา วิเคราะห์ข้อจ ากัด และก าหนด

ขอบเขตของพื้นท่ี จากการศึกษาพบว่าการคัดเลือกพื้นท่ีวางผังพื้นท่ีเฉพาะมี 6 ขั้นตอนและสามารถจ าแนกระดับ

ศักยภาพของพื้นท่ีออกเป็น 5 ระดับ ผลท่ีได้มาน ามาสรุปผลการซ้อนทับข้อมูลในแต่ละด้าน; (a) ศักยภาพด้าน

กายภาพ, (b) ศักยภาพดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ (c) ศักยภาพดา้นสังคมและวัฒนธรรม เพื่อน าผล

การวเิคราะห์ความเหมาะสมของพืน้ท่ีท่ีได้ไปสูก่ระบวนการวเิคราะห์ในขั้นตอนต่อไป 
 

ค าส าคั::  การวเิคราะห์ความเหมาะสมของพืน้ท่ี, การจัดท าผังเชงิพื้นท่ี, ศักยภาพในการพัฒนา 
 

Abstract  

 This article aims to Land suitability analysis and spatial planning for potential development plan the area-

based 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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บทน า 

นโยบายของรัฐบาลได้มุ่งเน้นการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทุก

ประเด็น อาทิ แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน การจัดระเบียบการใชพ้ื้นท่ีชายแดน การพัฒนาและเชื่อมโยง

ระบบโลจิสติกส์และการขนส่งเพื่อให้สอดรับกับความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ด้านท่ีตั้งของประเทศ (แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ท่ีสามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงประเทศใน

ภูมิภาคอินโดจีน ซึ่งการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN)  

ในการพัฒนาขีดความสามารถของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดชายแดน ให้เป็นประตูการค้าของประเทศ 

การวางแผนการพัฒนาชุมชนชายแดนท่ีส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ท่ีดินและสภาวะแวดล้อม เศรษฐกิจและ

สังคมท่ีดี และยังคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในอันท่ีจะส่งเสริมซึ่งกันและกัน การผังเมืองถือเป็น

กลไกส าคัญในการช้ีน าอนาคตและก าหนดแนวทางการพัฒนาพืน้ท่ีภายในประเทศ จะมีการสง่เสริมให้พัฒนาโครงขา่ย

การเชื่อมโยงการคมนาคมและการขนส่งให้สามารถเชื่อมต่อกับพื้นท่ีชายแดนได้อย่างเป็นระบบส่วนพื้นท่ีชายแดนท่ี

เปรียบเสมอืนประตูของประเทศ มุง่เนน้การเชื่อมตอ่สูภ่ายนอก (Connectivity) ควรมกีารก าหนดแนวทางพัฒนาพื้นท่ีท่ี

มีความเหมาะสมกับข้อจ ากัดและศักยภาพของแต่ละพื้นท่ีอย่างเร่งด่วน เพื่ออ านวยประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่

ประเทศ ซึ่งชว่ยส่งเสริมให้ประชาชนมคีุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอ้มดีขึ้น 

ดังนั้น จึงจ าเป็นในการด าเนินการศึกษาและออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะชุมชนชายแดน เพื่อก าหนดแนว

ทางการพัฒนาพื้นท่ีให้มีความเหมาะสม มีระบบการบริการพื้นฐานสมบูรณ์และได้มาตรฐาน และเป็นจุดผ่านแดนท่ี

เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน รองรับพื้นท่ีเศรษฐกิจชายแดนการค้าชายแดนไทย-พมา่ ส่งเสริมการพัฒนา

ระบบคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ สนับสนุนการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว โดยค านึงถึง

ลักษณะเฉพาะด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของพื้นท่ี และมีความสอดคล้องกับแผนการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระหว่างประเทศและยุทธศาสตร์ในภาพรวมอื่น ๆ สามารถสนับสนุนการพัฒนาทางธุรกิจ

และความรว่มมือในดา้นตา่ง ๆ ของท้ังสองประเทศอยา่งยั่งยืน (ชาคริน เพชรานนท์ และคณะ, 2559) 

การคัดเลือกพื้นท่ีวางผัง กระบวนการจัดท าการวางผังพื้นท่ีท่ีเหมาะสมนั้นนับเป็นขั้นตอนแรกในขบวนการ

การวางแผนชุมชน ออกแบบสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และการออกแบบผังการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อ

การเกษตร ตลอดจนงานด้านวิศวกรรมต่างๆ ดังนั้น ขั้นตอนการวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินและกระบวนการ

ออกแบบพัฒนาพื้นท่ี หรือ Land planning and design process จึงมีความส าคัญยิ่งต่องานวางแผนทางกายภาพทุก

ชนิด ซึ่งผังแม่บทการพัฒนาพื้นท่ีท่ีได้รับการวางอย่างถูกต้องจะก่อให้เกิดการใช้สอยท่ีมีประสิทธิภาพ ประหยัด 

ปลอดภัย และท่ีส าคัญยิ่งก็คือมีความสวยงามน่าประทับใจน่าอยู่แก่ผู้อาศัยในพื้นท่ีนั้น ๆ การวางผังพื้นท่ีนั้นมี

วัตถุประสงค์เพื่อการวางแผนการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นท่ี ซึ่งขั้นตอนของการเลือกท่ีตั้งและการวิเคราะห์

ท่ีต้ังโครงการ (Site selection and analysis) นัน้มสี่วนส าคัญ เพื่อน าไปสู่กระบวนการวเิคราะหอ์ื่น ๆ  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
ในการคัดเลือกพื้นท่ีศึกษาผู้วิจัยจะใช้วิธีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นท่ี (Land suitability analysis) 

ด้วยเทคนิคการตัดสินใจหลายตัวแปรเชิงพื้นท่ี (Spatial multi-criteria decision analysis, SMCDA) เพื่อคัดเลือกพื้นท่ีท่ี

ศักยภาพในการพัฒนา วิเคราะห์ข้อจ ากัด และก าหนดขอบเขตของพื้นท่ี ซึ่งการคัดเลือกพื้นท่ีวางผังพื้นท่ีเฉพาะมี 6 

ขั้นตอน ดังนี้ (Malczewski, Jacek,1999) (Suppawad Kaewkhow, Manat Srivanit and Wittaya Daungthima, 2017). 
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ขั้นตอนท่ี 1: การก าหนดปัจจัยในการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นท่ี (Determining Factors) ท่ีมีความเหมาะสมใน

การวางผังพืน้ท่ีเฉพาะ 

ขั้นตอนท่ี 2: การน าเกณฑ์ต่างๆ สู่โปรแกรมสารสนเทศภูมศิาสตร์ (GIS) ในรูปแผนที่ 

ขั้นตอนท่ี 3: การวัดคา่ปัจจัย (Rating and Scaling Factors) 

ขั้นตอนท่ี 4: การก าหนดค่าน้ าหนักของปัจจัย (Criterion Weighting) 

 ขั้นตอนท่ี 5: การวเิคราะห์ศักยภาพของพืน้ท่ี (Land Suitability Analysis) 

 ขั้นตอนท่ี 6: การแสดงผลลัพธ์ของการวเิคราะห์ (Output Display) 
 

ผลการศึกษา 

 การคัดเลือกพื้นท่ีวางผัง กระบวนการจัดท าการวางผังพื้นท่ีท่ีเหมาะสมนั้นนับเป็นขั้นตอนแรกในขบวนการ

การวางแผนชุมชน ออกแบบสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และการออกแบบผังการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อ

การเกษตร ตลอดจนงานด้านวิศวกรรมด้านอื่น ๆ ดังนั้นเพื่อน าไปสู่ขั้นตอนของการวิเคราะห์จ าเป็นจะต้องมีการ

รวบรวมข้อมูลระบบสารสนเทศเชิงพื้นท่ี (Spatial information) จะประกอบด้วยปัจจัยท้ังสิ้น 3 ด้าน ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาเมือง และมีความสัมพันธ์ต่อการบ่งชี้ถึงสภาพปัญหาเชิงพื้นท่ีต่าง ๆ (Suppawad Kaewkhow, Manat Srivanit 

and Wittaya Daungthima, 2017) ได้แก่ 

1. ข้อมูลด้านกายภาพ (Physical Inventory) เช่น พื้นฐานทางธรณีวิทยาและรูปทรงของพื้นท่ี ลักษณะทางภูมิ

ประเทศ การวิเคราะห์ความลาดชัน อุทกวิทยา ล าธาร ทะเลสาบ หนองน้ า การระบายน้ า ดิน ระบบคมนาคมและ 

การเข้าถึง พื้นท่ีเสี่ยงภัยท้ังทางธรรมชาติและเนือ้มือมนุษย ์เป็นต้น (พรภัทร อธิวิทวสั และสุวด ีทองสุกปลั่ง, 2547) 

2.  ข้อมูลด้านนิเวศวิทยาและสภาพแวดล้อม (Ecological and Environmental Inventory) เช่น การจ าแนก

ประเภทการใช้ท่ีดนิ พชืพรรณ ป่าไม้ ชั้นคุณภาพลุม่น้ า  

3. ข้อมูลด้านสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural inventory) เช่น ศูนย์ชุมชน กลุ่มเชื้อชาติ กลุ่มศาสนา  

ความหนาแนน่การต้ังถิ่นฐาน การเชื่อมโยงทางสังคม สุนทรียภาพ เป็นต้น  

เพื่อบูรณาการข้อมูลเหล่านี้ประเมินเป็นแผนท่ีศักยภาพการพัฒนาพื้นท่ี (Land suitability map) ท่ีผ่านการ

วิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic information systems, GIS) (Sisk, T. D., 1998) เพื่อประกอบการ

พิจารณาในการก าหนดเขตพื้นท่ีการวางแผนและวางผังพื้นท่ีในเขตพื้นท่ีชายแดน ร่วมกับการพิจารณาขอบเขตพื้นท่ีตาม

สภาพภูมิศาสตร์ เขตการบริหารการปกครอง และลักษณะเขตตามลักษณะกิจกรรมการใช้ประโยชนท่ี์ดนิ 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการวางแผนการใชท่ี้ดนิและกระบวนการออกแบบพัฒนาพืน้ท่ี 

ที่มา: โครงการออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณช่องทางกิ่วผาวอก จังหวัดเชยีงใหม่ 
 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ศกึษา 

ในการคัดเลือกพื้นท่ีศึกษา ท่ีปรึกจะใช้วิธีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นท่ี (Land suitability analysis) ด้วย

เทคนิคการตัดสินใจหลายตัวแปรเชิงพื้นท่ี (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) เพื่อคัดเลือกพื้นท่ีท่ี

ศักยภาพในการพัฒนา วิเคราะห์ข้อจ ากัด และก าหนดขอบเขตของพื้นท่ี ภายใต้เกณฑ์ท่ีผ่านการเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ 

ซึ่งการคัดเลอืกพื้นท่ีวางผังพื้นท่ีเฉพาะม ี6 ขั้นตอน ดังนี้ (ชาคริน เพชรานนท์ และคณะ, 2559) 

ขั้นตอนที่ 1: การก าหนดปัจจัยในการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ (Determining Factors) ที่มีความ

เหมาะสมในการวางผังพื้นที่เฉพาะ 

ท าการลงพื้นท่ีส ารวจ รวบรวมเอกสารเพื่อหาขอ้มูล น ามาสู่การก าหนดปัจจัยเพื่อพิจารณาหาพื้นท่ีท่ีมีความ

เหมาะสมในการวางผังพื้นท่ีเฉพาะ โดยได้แบ่ง ปัจจัยออกเป็น 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านสังคมและวัฒนธรรม ท้ังนี้เกณฑ์ในด้านต่างๆ จะมีพื้นฐานอยูบ่นข้อมูลสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ของแตล่ะหนว่ยงาน เช่น กรมพัฒนาท่ีดนิ กรมทรัพยากรธรณี เป็นต้น ตารางท่ี 1 

ขั้นตอนที่ 2: การน าเกณฑ์ต่างๆ สู่โปรแกรมสารสนเทศภูมศิาสตร์ (GIS) ในรูปแผนที่ 

น าเกณฑ์ต่างๆ มาแปลงลงในรูปแผนที่ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ (Thompson, W. 1991) (Sisk, T. D., 1998) 

(มานัส ศรีวณิช, 2559) เพื่อวิเคราะห์หาพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการพัฒนา โดยแบ่งชั้นข้อมูลตามเกณฑ์ท่ีได้

ก าหนดไว้ในในข้อท่ี 1) ตารางที่ 2  
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ตารางที่ 1 ปัจจัยในการพจิารณาคัดเลอืกพื้นท่ีวางผัง 

ล าดับ ปัจจัยในการพิจารณา ที่มา ป ี
มาตรา

ส่วน 
เงื่อนไขในการพิจารณา 

1 ด้านกายภาพ (Physical inventory)   

1.1 ชว่งช้ันความสูงของพื้นท่ี กรมแผนที่ทหาร 2548 1:50,000 ยิ่งต่ ายิ่งมคี่าคะแนนสูง 

1.2 ความลาดชันของพืน้ท่ี กรมแผนที่ทหาร 2548 1:50,000 
ยิ่งความลาดชันต่ ายิ่งมคี่า

คะแนนสูง 

1.3 ถนนสายหลัก ทางหลวงแผ่นดนิ - 1:50,000 
ยิ่งใกล้ถนนสายหลกัยิ่งมคี่า

คะแนนสูง 

1.4 ถนนสายรอง กรมแผนที่ทหาร - 1:50,000 
ยิ่งใกล้ถนนสายรองย่ิงมีคา่

คะแนนสูง 

1.5 จุดผ่านแดน 
ส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร 
- - 

ยิ่งใกล้จุดผ่านแดนย่ิงมีคา่

คะแนนสูง 

1.6 
พื้นท่ีเสี่ยงตอ่การสูญเสีย

ดิน 
กรมพัฒนาที่ดิน 2542 1:500,000 

ยิ่งไกลจากพื้นท่ีเสี่ยงตอ่การ

สูญเสียดินยิ่งมคี่าคะแนนสูง 

1.7 
พื้นท่ีเสี่ยงตอ่การเกิดภัย

แลง้ 
กรมพัฒนาที่ดิน 2547 1:250,000 

ยิ่งไกลจากพื้นท่ีเสี่ยงตอ่การ

เกิดภัยแล้งย่ิงมีคา่คะแนนสูง 

1.8 
พื้นท่ีเสี่ยงตอ่การเกิดหลุม

ยุบจากโพรงหินปูน 
กรมทรัพยากรธรณี - 1:250,000 

ยิ่งไกลจากพื้นท่ีเสี่ยงตอ่การ

เกิดหลุมยุบยิ่งมคี่าคะแนนสูง 

2 ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม (Ecological and environmental inventory)  

2.1 คุณภาพของดิน กรมพัฒนาพื่ดิน 2544 1:50,000 
ยิ่งดินมคีุณภาพดยีิ่งมคี่า

คะแนนสูง 

2.2 แหลง่น้ าผิวดิน 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

- 1:50,000 
ยิ่งใกล้แหลง่น้ ายิ่งมคี่าคะแนน

สูง 

2.3 เขตอุทยานแห่งชาต ิ
กรมอุทยานรักษาพันธ์ุ

สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช 
2543 1:50,000 

ยิ่งไกลจากเขตอุทยานแห่งชาติ

ยิ่งค่าคะแนนสูง 

2.4 เขตรักษาพันธ์สัตวป่์า 
กรมอุทยานรักษาพันธ์ุ

สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช 
2543 1:50,000 

ยิ่งไกลจากเขตรักษาพันธ์ุสัตว์

ป่ายิ่งค่าคะแนนสูง 

2.5 ชัน้คุณภาพลุ่มน้ า 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

2544 1:50,000 ก าหนดตามช้ันลุ่มน้ า 
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ล าดับ ปัจจัยในการพิจารณา ที่มา ป ี
มาตรา

ส่วน 
เงื่อนไขในการพิจารณา 

2.6 แมน่้ าสายหลัก กรมแผนที่ทหาร - 1:50,000 
ยิ่งใกล้แมน่้ าสายหลกัยิ่งมคี่า

คะแนนสูง 

3 ด้านสังคมและวัฒนธรรม(Socio-cultural inventory) 

3.1 โรงเรียน กรมแผนที่ทหาร - 1:50,000 
ยิ่งใกล้โรงเรียนย่ิงมีคา่คะแนน

สูง 

3.2 สถาบันราชการ กรมแผนที่ทหาร - 1:50,000 
ยิ่งใกล้สถาบันราชการย่ิงมีคา่

คะแนนสูง 

3.3 การสาธารณสุข กรมแผนที่ทหาร - 1:50,000 
ยิ่งใกล้การสาธารณะสุขยิ่งมคี่า

คะแนนสูง 

3.4 สถาบันศาสนา กรมแผนที่ทหาร - 1:50,000 
ยิ่งใกล้สถาบันศาสนายิ่งมคี่า

คะแนนสูง 

*หมายเหต:ุ - ค่าคะแนนความใกล้และไกล จะก าหนดโดยโปรแกรมสารสนเทศภูมศิาสตร์ 

      - การก าหนดค่าของชัน้คุณภาพลุ่มน้ า จะก าหนดให้ ชัน้ 1A, 1B, 2, 3 4 และ 5 จะมคีะแนนเท่ากับ 1-6 ตามล าดับ 

 

 
ภาพที่ 2 รูปแบบการซ้อนทับข้อมูล 
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ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ศกึษา 

ตารางที่ 2 สรุปปัจจัยท่ีใชใ้นการคัดเลอืกพื้นท่ีวางผังพื้นท่ี 

(F1) ปัจจัยในดา้นกายภาพ (Physical inventories) 

(f1-1) ชว่งช้ันความสูงของ

พื้นท่ี 

(f1-2) ความลาดชันของ

พื้นท่ี 

(f1-3) ถนนสายหลัก (f1-4) ถนนสายรอง 

    

(f1-5) จุดผา่นแดน (f1-6) พื้นท่ีเสี่ยงตอ่การ

สูญเสียดิน 

(f1-7) พื้นท่ีเสี่ยงตอ่การ

เกิดภัยแล้ง 

(f1-8) พื้นท่ีเสี่ยงตอ่การ

เกิดหลุมยุบ 

   
 

(F2) ปัจจัยดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural resource and environmental inventories) 

(f2-1) คุณภาพของดิน (f2-2) แหลง่น้ าผิวดิน (f2-3) เขตอุทยาน

แห่งชาติ 

(f2-4) เขตรักษาพันธ์ุ   

สัตว์ป่า 

  

 
 

(f2-5) ชัน้คุณภาพลุ่มน้ า (f2-6) แมน่้ าสายหลัก   

 
 

  

(F3) ปัจจัยดา้นสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural inventories) 

(f3-1) โรงเรียน (f3-2) สถานท่ีราชการ (f3-3) สถานพยาบาล (f3-4) ศาสนสถาน 
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ตารางที่ 3 ปรับฐานของหนว่ยตัวแปรให้เป็นหน่วยเดียวกันดว้ยวธีิการ Standardize scores 

(F1) ปัจจัยในดา้นกายภาพ (Physical inventories) 

(f1-1) ชว่งช้ันความสูงของ

พื้นท่ี 

(f1-2) ความลาดชันของ

พื้นท่ี 

(f1-3) ถนนสายหลัก (f1-4) ถนนสายรอง 

 
  

 

(f1-5) จุดผา่นแดน (f1-6) พื้นท่ีเสี่ยงตอ่การ

สูญเสียดิน 

(f1-7) พื้นท่ีเสี่ยงตอ่การ

เกิดภัยแล้ง 

(f1-8) พื้นท่ีเสี่ยงตอ่การ

เกิดหลุมยุบ 

  
  

(F2) ปัจจัยดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural resource and environmental inventories) 

(f2-1) คุณภาพของดิน (f2-2) แหลง่น้ าผิวดิน (f2-3) เขตอุทยานแห่งชาต ิ (f2-4) เขตรักษาพันธ์ุสัตว์

ป่า 

    

(f2-5) ชัน้ลุม่น้ า (f2-6) แมน่้ าสายหลัก   

 
 

  

(F3) ปัจจัยดา้นสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural inventories) 

(f3-1) โรงเรียน (f3-2) สถานท่ีราชการ (f3-3) สถานพยาบาล (f3-4) ศาสนสถาน 

   
 

ที่มา: โครงการออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณชอ่งทางกิ่วผาวอก จังหวัดเชยีงใหม่ 
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ขั้นตอนที่ 3: การวัดค่าปัจจัย (Rating and Scaling Factors) 

จากปัจจัยตา่ง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว น ามาให้คา่ตามเกณฑ์หรือดัชนกีารวัดท่ีก าหนดไว้ในแต่ละปัจจัยออกมาเป็น

ตัวเลข เมื่อได้ค่าตัวเลขของปัจจัยต่าง ๆ แล้วแสดงค่าลงบนกริด(Grid หรือ Raster data) ในแผนท่ี แต่เนื่องจากค่าที่วัดนี้

อาจจะมหีนว่ยหรือชว่งคะแนนท่ีต่างกัน จึงตอ้งปรับค่าของทุกปัจจัยให้อยูใ่นชว่งคะแนนเดียวกัน (Standardize scores หรือ 

Z-scores) ในการศกึษาคร้ังนี้ใชช้ว่งคะแนน 0-1 (ตารางท่ี 3) โดยใชสู้ตร (S. Chapin Kaiser, 1975) ดังนี้ 

K
P

Pij
P

i

ij *
max

*  (สมการท่ี 1) 

 

โดยท่ี *

ijP  = ค่าปรับในช่วงคะแนนฐาน K 

ijP  = ค่าคะแนนดบิในแต่ละตัวในปัจจัย j 

 
max

iP  = ค่าคะแนนดบิท่ีมากที่สุดในปัจจัย i 

 K  = ค่าฐานท่ีก าหนดใชใ้นท่ีน้ีเท่ากับ 1 

ขั้นตอนที่ 4: การก าหนดค่าน้ าหนักของปัจจัย (Criterion Weighting) 

หลังจากก าหนดปัจจัยและวัดค่าของปัจจัยโดยปรับค่าของทุกปัจจัยให้อยู่ในช่วงคะแนนเดียวกัน (0-1) ขั้นตอน

ต่อไปเป็นการให้ค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัยส าหรับการใช้ท่ีดินแต่ละประเภท โดยปัจจัยใดมีความส าคัญมากก็ได้รับ 

ค่าน้ าหนักมาก (คูณค่าปัจจัยด้วยตัวเลข ท่ีมีค่าสูง) และปัจจัยใดมีความส าคัญน้อยก็ได้รับค่าน้ าหนักน้อย (คูณค่าปัจจัย

ด้วยตัวเลขท่ีมีคา่ต่ ากวา่) การให้คา่น้ าหนักของปัจจัย (Estimating weighting) ซึ่งสามารถพจิารณาหาค่าน้ าหนักของแต่ละ

ปัจจัยได้โดยวิธี Ranking Method เป็นวิธีการประเมินค่าน้ าหนักโดยอาศัยวิธีการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจภายใต้หลาย

ปัจจัยเชงิพื้นท่ี (SMCDA) ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในโครงการฯ ท้ังสิน้ 4 ด้าน ท่ีประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมอืงและการ

ใช้ประโยชน์ท่ีดินผู้เชี่ยวชาญด้านคมนาคมขนส่งผู้เชี่ยวชาญด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ

ชุมชนเมืองเป็นผู้ท าการประเมินจะท าการเรียงล าดับความส าคัญของปัจจัยท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด 

ประกอบกับน าผลท่ีได้ลงพื้นท่ีส ารวจเบื้องต้น โดยก าหนดให้ปัจจัยความเหมาะสมด้านกายภาพ (Physical suitability) มคี่า

น้ าหนักร้อยละ 40 รองลงมาได้แก่ ความเหมาะสมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural resource and 

environmental suitability) มีค่าน้ าหนักร้อยละ 35 และด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural suitability) มีค่าน้ าหนัก

ร้อยละ 25 ตามล าดับ 
 

ขั้นตอนที่ 5: การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ (Land Suitability Analysis) 

หลักการท่ีส าคัญของ Land Suitability Analysis คือการให้ค่าน้ าหนักของปัจจัยต่างๆ โดยท่ีการให้ค่าน้ าหนัก

จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์กับทางเลือก (Decision Rules) ท าให้ผู้ศึกษาทราบว่า เมื่อ

วัตถุประสงค์ข้อใดมีความส าคัญมาก ผลท่ีเกิดขึ้นกับการศึกษาจะเป็นอย่างไร สมการท่ีใช้ในการศึกษาคือ Simple 

Additive Weighting Methods (SAW) มสีมการดังนี ้

S = W1X1 + W2X2 + W3X3 + . . . . + WnXn (สมการท่ี 2) 

 

โดยท่ี S คือ ระดับคา่คะแนนรวมแสดงศักยภาพของพืน้ท่ี 

  Wn คือ ค่าคะแนนรวมแสดงความส าคัญของปัจจัยท่ี n (Weight) 

  Xn คือ ค่าคะแนนความเหมาะสมของช่วงปัจจัยท่ี n (Criteria Score) 



 
 

Proceedings  
1137 

 

การวเิคราะห์ศักยภาพด้านกายภาพทางพื้นท่ีเพื่อการวางแผนพัฒนาพื้นท่ีเชื่อมตอ่กับชุมชนโดยใชเ้ทคนิคการ

ซ้อนทับข้อมูลท่ีเรียกว่า Grid-based Overlay Analysis โดยประยุกต์ใช้โปรแกรม GIS ท่ีมีประสิทธิภาพและความ

แม่นย าในการวิเคราะห์การซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นท่ีเป็นเคร่ืองมือในการค านวณหาศักยภาพของพื้นท่ีเพื่อจะทราบว่า

บริเวณใดที่สมควรจะได้รับการพัฒนาเป็นอันดับแรกและรองๆ ลงไป  

ขั้นตอนที่ 6: การแสดงผลลพัธ์ของการวเิคราะห์ (Output Display) 

แสดงค่าคะแนนลงบนแผนท่ีท าให้ทราบว่าพื้นท่ีใดมีระดับศักยภาพในการพัฒนา เพื่อน าไปวางผังตาม

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่าง ๆ ได้ถูกต้องโดยจ าแนกระดับศักยภาพของพื้นท่ีออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1) พื้นท่ีท่ีมี

ความเหมาะสมสูงสุด (Highest suitability) ค่าคะแนนมากกว่า 90 คะแนน, 2) พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง (High 

suitability) 80-90 คะแนน, 3) พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (Moderate suitability) 55-80 คะแนน, 4) พื้นท่ีท่ีมี

ความเหมาะสมน้อย (Low suitability) 40-55 คะแนน และ 5) พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมน้อยสุด (Lowest suitability) 

นอ้ยกว่า 40 คะแนน 

 
ภาพที่ 6 สรุปผลการซ้อนทับข้อมูลในแตล่ะด้าน; (a) ศักยภาพดา้นกายภาพ, (b) ศักยภาพดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มและ (c) ศักยภาพดา้นสังคมและวัฒนธรรม 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากการศึกษาพบว่ากระบวนการหรือขั้นตอนของการวางแผนการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นท่ี  

ซึ่งขั้นตอนของการเลือกท่ีตั้งและการวิเคราะห์ท่ีตั้งโครงการ (Site selection and analysis) นั้นมีส่วนส าคัญ ขั้นตอนท่ี 1: 

การก าหนดปัจจัยในการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นท่ี (Determining Factors) ท่ีมีความเหมาะสมในการวางผังพื้นท่ีเฉพาะ

ขั้นตอนท่ี 2: การน าเกณฑ์ต่างๆ สู่โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในรูปแบบของแผนที่ ขั้นตอนท่ี 3: การวัดค่า

ปัจจัย (Rating and Scaling Factors) ขั้นตอนท่ี 4: การก าหนดค่าน้ าหนักของปัจจัย (Criterion Weighting) ขั้นตอนท่ี 5: การ

วเิคราะห์ศักยภาพของพื้นท่ี (Land Suitability Analysis) ขั้นตอนท่ี 6: การแสดงผลลัพธ์ของการวเิคราะห์ (Output Display)  

จากการศกึษาข้างต้นสามารถจ าแนกระดับศักยภาพของพื้นท่ีออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1) พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสม

สูงสุด (Highest suitability) 2) พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมสูง (High suitability) 3) พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (Moderate 

suitability), 4) พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมนอ้ย (Low suitability) และ 5) พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมนอ้ยสุด (Lowest suitability)  

(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

0.667 - 0.778

0.778 - 0.889

0.889 - 1

(b) Environmental Suitability

0 - 0.111

0.111 - 0.222

0.222 - 0.333

0.333 - 0.444

0.444 - 0.556

0.556 - 0.667

0.667 - 0.778

0.778 - 0.889

0.889 - 1

(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

0.667 - 0.778

0.778 - 0.889

0.889 - 1

(a) (b) (c)

5 km. 5 km. 5 km.
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สามารถสรุปผลการซ้อนทับข้อมูลในแตล่ะด้าน; (a) ศักยภาพด้านกายภาพ, (b) ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมและ (c) ศักยภาพด้านสังคมและวัฒนธรรม เพื่อน าผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นท่ีท่ีได้ไปสู่

กระบวนการวเิคราะห์ในขั้นตอนตอ่ไป 
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ลักษณะดินภายใต้ต้นรักให:่ (Gluta usitata (Wall.) Ding Hou) บริเวณศูนย์เรียนรู้การ

พัฒนาอมก๋อยตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

Soil characteristic under Gluta usitata (Wall.) Ding Hou at Sirinthorn princess 

education center Om koi, Om koi district, Chiang Mai province 

ธนากร ลทัธิ์ถีระสุวรรณ1* ปนดัดา ฤทธิ์น้อย1, วรรณา มังกติะ2, ศุภชัย นุชิต3 และพิศุทธิ์ ลักษวธุ3 

Thanakorn Lattirasuvan1*, Panadda Rittinoi1, Wanna Mangkita2, Supachai Nuchit3 and Pisut Luxavut3  
 

บทคัดย่อ 
 ลักษณะดินท่ีพบใต้ต้นรักใหญ่ (Gluta usitata (Wall.) Ding Hou) ในบริเวณศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตาม

พระราชด าร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชยีงใหม่ ท าการศกึษาโดยวาง

แปลงขนาด 100 x 200 ตารางเมตร พบว่าดินมีลักษณะแข็งมากตั้งแต่ระดับลึก 44 เซนติเมตร ลงไป และส่วนใหญ่

พบวา่ดินมีลักษณะแข็งปานกลาง ถึงอ่อนในระดับดินชั้นบน และดินชัน้ลา่ง และ ความแข็งของดินชัน้ลา่งมคี่ามากกว่า

ความแข็งของดินชัน้บน ดินชัน้บนเป็นดนิร่วนเหนยีวปนทราย (Sandy clay loam) และดินชัน้ลา่งเป็นดนิเหนยีวปนทราย 

(Sandy clay) ความอุดมสมบูรณ์ของดินจะลดลงตามระดับความลึก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างในระดับปานกลาง 

ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นดินกับค่าการน าไฟฟ้าบริเวณผิวดินมคีวามสัมพันธ์ในลักษณะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

จากการศกึษาลักษณะดินบริเวณท่ีพบต้นรักใหญ่ สามารถใช้เป็นข้อมูล และแนวทางในการจัดการป่าแห่งนี้ คือดินชั้น

บนสว่นใหญ่จะเป็นดนิทรายท่ีมีการระบายน้ าด ีไมอุ่ม้น้ า และมีธาตุอาหารปริเวณดนิช้ันบนมาก แต่มสีมบัตเิป็นกรด   

ค าส าคั::   คุณสมบัตขิองดนิ ตน้รักใหญ่, ศูนยเ์รียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชด าร,ิ สมเด็จพระเทพ 
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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 
 

บทน า 

 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่   

เป็นโครงการของกรมป่าไม้ท่ีได้จัดตั้งขึ้นเพื่อน้อมเกล้ารับสนองงานตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

สยามบรมราชกุมารี ตัง้แตปี่ 2552 เป็นตน้มา ก่อตัง้ขึน้เพือ่เป็นการพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนในท้องถิ่นบริเวณนั้น

และถิ่นทุรกันดารควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อท่ี

จ านวนประมาน 50,000 ไร่ ซึ่งได้เป็นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีมีความสมบูรณ์อยู่ในระบบนิเวศท่ีมีความหลากหลายทาง

ธรรมชาติ มีสภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขาท่ีมีความลาดชันสูง ประมาน 10 - 30 องศา และยังเป็นพื้นท่ีป่าในลักษณะของ

ป่าเต็งรังผสมสน ท่ีปรากฏกระจายเป็นบริเวณกว้างในระดับความสูงจากระดับน้ าทะเล และยังมีต้นรักใหญ่ขึ้นอยู่เป็น

จ านวนมาก เป็นแหล่งรวบรวมพันธ์ุไมบ้นท่ีสูงท่ีมีความหลากหลายของชนิดพรรณพืชอยูเ่ป็นจ านวนมาก เป็นถิ่นอาศัยของ

สัตว์ป่า เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร ป่าเต็งรังผสมสนบริเวณพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย เป็นป่าท่ีมีไม้เด่น เช่น เต็ง รัง 

พลวง เหียง สนสองใบ และรักใหญ่ โดยรักใหญ่ (Gluta usitata (Wall.) Ding Hou) ในพื้นท่ีนี้มีประมาณ 2,058,461 ต้น 

(โครงการศึกษาความหลากหลายทางชวีภาพ พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย, 2555) ยางรักจากต้นรักใหญ่เป็นของป่า

ท่ีใช้ในงานลงรักปิดทองและเคร่ืองใช้ชั้นสูงสืบมาหลายชั่วอายุคน ปัจจุบันการใช้ยางรักเร่ิมลดน้อยลง ด้วยหลายปัจจัยท่ี

เปลี่ยนแปลงไปแต่ยังมีความจ าเป็นต้องใช้อย่างสม่ าเสมอ ปัญหาที่ส าคัญของรักใหญ่ในพื้นท่ีนี้คือการยืนต้นตายเป็น

จ านวนมาก คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญในการศกึษาถึงข้อมูลนิเวศวิทยาโดยเฉพาะคุณสมบัติของดิน ทางกายภาพ

และทางเคม ีเพื่อใชเ้ป็นข้อมูลพื้นฐานหนึ่งท่ีส าคัญในการจัดการต้นรักใหญ่ให้เกิดความยั่งยนืในพื้นท่ีแห่งนี้ต่อไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 วางแปลงตัวอยา่งศกึษาในแปลงถาวรขนาด 100 × 200 ตารางเมตร  (2 เฮกแตร์) บริเวณศูนยก์ารเรียนรู้อมก๋อย

ตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพท่ี 1) ติดหมายเลขตันรัก      

วัดความโตท่ีความสูงเพียงอก  จับพิกัดด้วยเคร่ือง GPS เก็บข้อมูลความแข็งของดินในแนวตั้งเก็บข้อมูลโดยใช้เคร่ืองมือ 

Soil Penetration tester ตอกวัดความแข็งของดินระยะห่างจากรักใหญ่ประมาณ 30 เซนติเมตร ความแข็งของดินใน

แนวราบโดยใช้เครื่องมือ Yamanaka-type push cone penetrometer โดยท่ิมลงไปในบริเวณหลุมท่ีขุดรอบต้นของรักใหญ่ 

หลุมละ 3 จุด แล้วหาค่าเฉลี่ย ความชื้นของดิน ค่าการน าไฟฟ้าของดินโดยใช้เคร่ืองมือ Soil Moisture Meter รุ่น TDR 100 

และเก็บตัวอยา่งดินส่งวเิคราะห์ในห้องปฏบัิตกิารดินและปุ๋ย มหาวทิยาลัยแมโ่จ้ วเิคราะห์การกระจายของรักใหญ่ และจัด
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กลุ่มการกระจายตามความสูงจากระดับน้ าทะเล ออกเป็น 3 กลุ่มตามพื้นท่ีท่ีพบได้แก่ กลุ่มแรกอยู่สูงกว่า 950 เมตร 

กลุ่มท่ีสองพบระหว่าง 941-950 เมตร และกลุ่มท่ี 3 พบต่ ากว่า 941 เมตร ความแข็งของดินในแนวตั้ง อ้างอิงจาก 

(Sakurai, 1995) โดยใช้เครื่อง Soil Penetration tester จ าแนกความแข็งของดินโดยใช้ค่าพล็อตบนแกนแนวนอน (เรียกว่า 

one drop penerability, ODP) หรือ drop ดังนั้น ค่า drop (ODP) น้อยกว่า 0.5 เซนติเมตร = ดินมีความแข็งมาก, ค่า drop 

(ODP) อยูร่ะหวา่ง 0.5 - 1 เซนตเิมตร = ดินมคีวามแข็ง, ค่า drop (ODP) อยูร่ะหวา่ง 1 - 2 เซนตเิมตร = ดินแข็งปานกลาง

, ค่า drop (ODP) มากกวา่ 2.0 เซนตเิมตร = ดินออ่น (ภาพท่ี 2) วเิคราะห์ด้วยโปรแกรม Microsoft office Excel 2010 ความ

แข็งของดินในแนวราบน ามาหาค่าเฉลี่ยแล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความแตกต่าง โดยน าข้อมูลท่ีได้มาท าการ 

วเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 พื้นท่ีศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ค่าความแข็งของดินในแนวตัง้ (One drop penetrability, ODP) (Sakurai, 1995)
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ผลการศึกษา 
 ความแข็งของดินเป็นลักษณะทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการชอนไชของรากพืช และการหาอาหาร รวมท้ังการ

ยดึเหนี่ยวดินของรากพืช ความแข็งของดินท่ีทดสอบโดยเคร่ือง Soil penetration tester เมื่อเปรียบเทียบระหวา่งต้นท่ีมี

ขนาดเล็กและขนาดกลางพบวา่ รักใหญ่ตน้ท่ีมีขนาดกลางจะเป็นดนิอ่อนช่วงดินท่ีในระดับลึกตัง้แต ่ระดับผิวหนา้ดินไป

จนถึงระดับความลึก 22 เซนติเมตร แตห่ลังจากระดับลึกท่ีต่ ากว่า 44 เซนติเมตร ตน้รักใหญ่ท่ีมีขนาดเล็กนัน้จะพบดิน

ท่ีมลีักษณะแข็งมากตั้งแต่ระดับความลึกตัง้แต ่68 เซนติเมตรลงไป (ภาพท่ี 3.1) 

 ส่วนความแข็งของดินใตต้น้รักใหญ่ท่ีมีขนาดเล็กและขนาดใหญ่พบวา่ ตน้ขนาดใหญ่จะมีดินท่ีแข็งมากระดับ

ความลึกต่ ากว่า 44 เซนติเมตร โดยท่ีระดับลึกตั้งแต่ 14-40 เซนติเมตร จะมีความแข็งของดินอยู่ในระดับปานกลาง  

ซึ่งแตกต่างจากต้นท่ีมีขนาดเล็ก ท่ีพบว่าดินจะมีความแข็งในระดับปานกลางอยู่ในระดับความลึกตั้งแต่8-60 

เซนติเมตร (ภาพท่ี 3.2) ขณะท่ีความแข็งของดินใต้ต้นรักใหญ่ท่ีมีขนาดกลางและขนาดใหญ่พบว่า ดินท่ีมีความแข็ง

ระดับมากจะพบในระดับต่ ากว่า 44 เซนติเมตร เช่นเดียวกัน (ภาพท่ี 3.3) 

 

 
   (3.1)      (3.2)     (3.3) 
 

   ภาพที่ 3 ความแข็งของดินในแนวต้ัง 
   ขนาดเล็ก (S); DBH < 10 เซนติเมตร และขนาดกลาง (M); DBH = 10-20 เซนติเมตร 

   ขนาดเล็ก (S); DBH < 10 เซนติเมตร และขนาดใหญ ่(L); DBH  20 เซนติเมตร 

   ขนาดกลาง (M); DBH = 10-20 เซนติเมตร และขนาดใหญ่ (L); DBH > 20 เซนติเมตร 
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 ความแข็งของดิน (Soil hardness) ท่ีท าการวัดโดย Yamanaka-type push cone penetrometer พบว่าดินชัน้

ล่างมีความแข็งมากกว่าดินช้ันบน และความแข็งของดินท่ีอยู่ในระดับท่ีสูงจากระดับน้ าทะเลจะมคี่าความแข็งของดินท่ี

สูงกว่า (Table 3) ความชื้นของดิน (Soil moisture) ในดินชั้นล่างจะมีค่าสูงกว่าในระดับดินชั้นบน และความชื้นดินใน 

บริเวณพื้นท่ีนี้จะมีแนวโน้มลดลงเมื่อมีความสูงจากระดับน้ าทะเลท่ีสูงขึ้น และค่าการน าไฟฟ้า (Electrical soil 

conductivity) มทิีศทางเช่นเดียวกันกับความชื้นของดนิ (ตารางที ่1) ผลการวเิคราะห์คา่ทางสถิติพบวา่ในการศึกษาครัง้

นี้คา่ความแข็งของดินในแนวระดับ ความชื้นดิน และค่าการน าไฟฟา้ ไมแ่ตกตา่งกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 % 

 
ตารางที ่1 ความแข็งของดินในแนวระดับ ความชืน้ดนิ และค่าการน าไฟฟ้า 

  < 941 a msl 941 to 950 a msl > 950 a msl Total 

  (n=11)  (n=12)  (n=8)  (n=31)   

  Mean SD Mean SD Mean 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 

Electrical soil conductivity (uS) 2231.14 55.51 2151.36 30.81 2200.63 130.64 2192.26 81.11 

 

สมบัติทางเคมแีละทางกายภาพของดิน 

สมบัตเิคมดีินในบริเวณป่าเต็งรังผสมสนท่ีพบต้นรักใหญ่ พบวา่ความอุดมสมบูรณ์ของดินของดินจะลดลงในระดับ

ดินท่ีลึกลง ดินมีค่าความเป็นกรดปานกลาง และธาตุอาหารส่วนใหญ่ในดินชั้นบนจะมีค่าสูงกว่าบริเวณดินชั้นล่าง ขณะท่ี

สมบัตทิางกายภาพของดินพบวา่ เนื้อดินโดยท่ัวไปในดินชั้นบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย (sandy clay loam) และดินชั้นล่าง

เป็นดินเหนียวปนทราย (sandy clay) ส่วนค่าความหนาแน่นรวมในดินชั้นบนมีค่าต่ ากว่าในดินชั้นล่าง (ตารางท่ี 2) ผลการ

วเิคราะห์คา่ทางสถิต ิคุณสมบัตทิางเคมดีินพบวา่ในการศกึษาคร้ังนี้ไมแ่ตกตา่งกันทางสถิติ 

ความสัมพันธ์ความช้ืนและค่าการน าไฟฟ้า 

จากการวเิคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างความชืน้ดนิและค่าการน าไฟฟา้บริเวณผิวดนิพบวา่มีความสัมพันธ์

ในลักษณะไปในทิศทางเดียวกัน (ภาพท่ี 4) 



 
 

Proceedings  
1144 

ตารางที ่2 ลักษณะดนิช้ันบนและดนิช้ันล่างบริเวณป่าเต็งรังผสมสนท่ีพบต้นรักใหญ่ 

    Surface (0-5 cm)   Subsurface (20-25 cm) 

pH   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 ความสัมพันธ์ความชืน้และค่าการน าไฟฟา้บริเวณผิวดิน (0-5 เซนติเมตร) 
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วิจารณ์และสรุปผล 
ลักษณะดินภายใต้ต้นรักใหญ่ มีลักษณะแข็งมากตั้งแต่ระดับลึกกว่า 44 เซนติเมตร ดินมีลักษณะแข็งปาน

กลาง ถึงอ่อนในระดับดินชั้นบน และดินชั้นล่าง โดยความแข็งของดินชั้นล่างมีค่ามากกว่าความแข็งของดินชั้นบน ดิน

ชั้นบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย และดินชั้นล่างเป็นดินเหนียวปนทราย การศึกษาในคร้ังนี้สอดคล้องกับการศึกษา

ของ ธนากร และคณะ (2558) ได้ศึกษาเร่ืองสมบัติดินและโครงสร้างสังคมพืชท่ีพบผักหวานป่าท่ีมีลักษณะนิเวศเป็น

ป่าเต็งรังในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สมบัติเคมีดินภายใต้ต้นรักใหญ่พบปริมาณอินทรียวัตถุ 

ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส รวมถึง โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนเีซียม และโซเดยีมท่ีแลกเปลี่ยนได้ ลดลงในระดับดิน

ท่ีลึกลง อีกท้ัง ดินมีค่าความเป็นกรดปานกลาง ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นดินกับค่าการน าไฟฟ้าบริเวณผิวดินมี

ความสัมพันธ์ในลักษณะไปในทิศทางเดียวกัน จากการศกึษาลักษณะดินบริเวณท่ีพบรักใหญ่ สามารถใช้เป็นขอ้มูลและ

แนวทางในการจัดการป่าแหง่นี้ คือ ชั้นบนสว่นใหญ่จะเป็นดนิทราย มกีารระบายน้ าดี ไมอุ่ม้น้ า และธาตุอาหารบริเวณ

ดินชั้นบนมาก แต่มีสมบัติเป็นกรด ซึ่งจะส่งผลให้เมล็ดงอกตามธรรมชาติได้ยาก วิธีการช่วยเหลือการตั้งตัวของรัก

ใหญ่ในธรรมชาติระยะแรก จึงจ าเป็นต้องเพาะให้งอกในเรือนเพาะช าก่อนจึงน าไปปลูกฟื้นฟู รวมถึงต้องกันไฟป่าใน

ระยะตั้งตัว จะเสริมการตั้งตัวของกล้ารักใหญ่ในพื้นท่ีได้ การจัดการฟื้นฟูอนุรักษ์แหล่งนเิวศต้นรักใหญ่ ควรพิจารณา

ถึงลักษณะ นเิวศสังคมพชืเดิม การช่วยเร่งรัดกระบวนการฟื้นฟูป่าในพื้นท่ีเสื่อมโทรม วิธีการเจาะน้ ายางรักท่ีเหมาะสม

โดยการมสี่วนร่วมกับชุมชนเพื่ออนุรักษต์น้รักใหญ่และการใชป้ระโยชนอ์ย่างย่ังยนื 
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การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินเพื่อการเกษตรใน ต าบล เขื่อนผาก อ าเภอพร้าว จังหวัด

เชียงใหม่ 

Changes of Agricultural Land Use in Khuean Phak Sub-District, Phrao District, 

Chiang Mai Province 

กิล รากอฟสกิ1้  และ อรทัย มิง่ธิพล2 

Gil Ragowsky1 and Orathai Mingtipon2 

บทคัดย่อ 

 ประเด็นค าถามงานวิจัยท่ีน่าสนใจคือทิศทางของการซื้อท่ีดินของคนภายนอกชุมชนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

การใช้ท่ีดิน และท าให้ราคาท่ีดินในต าบลสูงขึ้นหรือไม่ โดยวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ประกอบการการศึกษาสัดส่วน

การถือครองท่ีดนิจากคนภายนอกชุมชน และการก าหนดราคาท่ีดนิย้อนหลังกลับไป 6 ปี  รวมท้ังปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

การเปลี่ยนแปลงการใชท่ี้ดนิและราคา 

 กระบวนการศึกษาวิจัย เร่ิมด้วยการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนและนายหน้าขายท่ีดิน ด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งทางการ

และไม่เป็นทางการ รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลและชาวบ้านท่ีขายท่ีดิน  นอกจากนั้นมีการศึกษาเชิงพื้นท่ี

ด้วยภาพถ่ายทางอากาศ หลายชว่งเวลา และการส ารวจเพื่อวเิคราะห์พืน้ท่ีท่ีขอ้มูลเชงิพื้นท่ีไมช่ัดเจน 

 ผลการศึกษา พบว่า ในระยะเวลาเพียง 6 ปี ท่ีดินจ านวน 63 แปลงรวมพื้นท่ี 720 ถูกขายให้คนภายนอก

ชุมชน ขนาดและจ านวนพื้นท่ีท่ีถูกขายมเีพียงจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับพื้นท่ีเกษตรกรรมท้ังชุมชน  ยิ่งไปกว่านัน้ พบว่า

ไมม่หีลักฐานท่ีบ่งช้ีถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงการใชท่ี้ดนิ และผลให้ราคาท่ีดนิสูงขึ้น  

ค าส าคั::   การเปลี่ยนแปลงการใชท่ี้ดิน, การถือครองการท่ีดนิ  
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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 land-

use 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) Socio-

economic 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 north-

west, 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 land-

use 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 Rai 

Abandoned paddy field  change to  Other Agriculture1 6 

Abandoned paddy field change to  Tree2 30 

Field Crops change to  Other Agriculture  18 

Field Crops change to  Tree  1052 

Total 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 2 

2 3 30 

3 17 253 

6 18 230 

7 3 3 

10 20 205 

Total 63 723 
 

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. 
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ความหลากหลายชนิดพันธุ์ไม้และการกักเก็บคาร์บอนในป่าเต็งรังและเบ:จพรรณ

พื้นท่ีลุ่มน้ าแม่ตาว อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

Plant species diversity and carbon storage in dry dipterocarp and mixed 

deciduous forests at Mae Tao Watershed, Mae Sot district, Tak povince 

เบญจพร พรมเสนวงศ1์* และ สุนทร ค ายอง1 

Benjaporn Phomsenwong1* and Soontorn Khamyong1 
 

บทคัดย่อ 
ศึกษาความหลากหลายชนิดพันธ์ุไม้และปริมาณคาร์บอนสะสมในมวลชีวภาพของป่าเต็งรังและป่า  

เบญจพรรณพื้นท่ีลุ่มน้ าแม่ตาวตอนบน อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยวางแปลงสุ่มตัวอย่างขนาด 40 x40 ตาราง

เมตร  จ านวนชนิดป่าละ  5 แปลง รวมท้ังหมด 10 แปลง ในแต่ละแปลงวัดเส้นรอบวงล าตน้ท่ีความสูง 1.3 เมตร จาก

พื้นดินของต้นไม้ท่ีมีความสูงมากกว่า 1.5 เมตรและความสูงต้นไม้ พบว่า ป่าเต็งรัง มีจ านวนชนิดพันธ์ุไม้ 56 ชนิด 47 

สกุลและ 26 วงศ์ ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธ์ุไม้ (SWI) และค่าดัชนีบ่งชี้สภาพป่ามีค่า 4.05 และ 14.91 

ตามล าดับ  มีมวลชีวภาพ 206,507.45 kg/ha และค านวณเป็นปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพเท่ากับ 101,975.35  

kg/ha ในป่าเบญจพรรณมีจ านวนชนิดพันธ์ุไม้ 57 ชนิด 52 สกุลและ 27 วงศ์ ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธ์ุไม้ 

(SWI) และและดัชนีบ่งช้ีสภาพป่ามคี่า 4.61 และ 22.94 ตามล าดับ มมีวลชีวภาพ  364,249.84 kg/ha และปริมาณการ

สะสมคารบ์อนในมวลชีวภาพเท่ากับ 146,956.60 kg/ha  
 

ค าส าคั::  ความหลากหลายชนดิพันธ์ุไม้, คารบ์อน, ป่าเต็งรัง, ป่าเบญจพรรณ, ลุ่มน้ าแม่ตาว 

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 

                                                 
1 สาขาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50200  
1 Soil Science and Natural Resource Management, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai Province 50200 
* Corresponding author e-mail: Benjaporn.cmen@gmail.com 
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บทน า 
ป่าไม้ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ป่าผลัดใบ (Deciduous Forest) และป่าไม่ผลัดใบ 

(Evergreen Forest) ป่าผลัดใบเป็นระบบนิเวศท่ีประกอบด้วยพันธ์ุไม้ท่ีมีการผลัดใบในฤดูแล้งหมดท้ังต้นและท้ังป่า  

ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ป่าเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest) และป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) ส าหรับ

ป่าไม่ผลัดใบนั้นแบ่งออกเป็น 7 ชนิด คือ ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าสน ป่าพรุ ป่าชายเลนและ 

ป่าชายหาด ปา่เต็งรังเป็นป่าโปร่งท่ีสภาพพืน้ท่ีมีความชุ่มชื้นเล็กน้อยในช่วงฤดูฝนและแหง้แลง้มากในช่วงฤดูแล้ง มักจะ

มีไฟป่าเกิดขึ้นทุกปี ดินผันแปรจากดินตื้นถึงลึก แต่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า บางพื้นท่ีมีกรวดหินในชั้นดินมากและมีหนิ

โผล่ พันธ์ุไม้เด่นในป่าคือ วงศ์ไม้ยาง (Dipterocarpaceae) ได้แก่ เต็ง รัง เหียงและพลวง ขึ้นบนพื้นท่ีมีความสูง 150 ถึง 

1,300 ม. พบบนพื้นท่ีราบ ท่ีราบสูงและตามภูเขา ได้รับปริมาณน้ าฝนผันแปรประมาณ 800-1,500 มม. ต่อปี ใน

ภาคเหนอืพบป่าเต็งรังขึน้อยูเ่ป็นบริเวณกว้างมากกวา่ปา่ชนิดอื่น จึงจัดเป็นป่าท่ีใกล้ชดิและมคีวามส าคัญต่อชวีติความ

เป็นอยูข่องชาวไทยในชนบทเป็นอยา่งมาก ป่าเบญจพรรณเป็นป่าโปร่งท่ีมไีมไ้ผ่ชนดิตา่งๆ ขึน้อยูม่าก เชน่ ไผ่ซาง ไผ่ไร ่

ไผ่รวก ไผ่บง เป็นต้น พันธ์ุไม้เด่นในป่าคือ วงศ์ไม้สัก (Lamiaceae) ได้แก่ สัก กาสามปีก ตีนนก เป็นต้น พื้นป่ามีความ

ชุ่มชื้นปานกลางในช่วงฤดูฝนและแห้งแล้งมากในช่วงฤดูแล้ง มักจะมีไฟป่าเช่นเดียวกับป่าเต็งรัง แต่มีดินลึกและอุดม

สมบูรณม์ากกวา่ พบขึน้ตามพื้นท่ีริมห้วยหรือหุบเขาที่ความสูงพื้นท่ีไม่เกิน 800 เมตร  

ลุ่มน้ าแม่ตาวตั้งอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ป่าไม้ในลุ่มน้ าได้รับผลกระทบจากการแผ้วถางป่า  

เพื่อการเพาะปลูกพืชเกษตรและการลักลอบตัดไม้ ท าให้พื้นท่ีลุ่มน้ ามีความแห้งแล้งมากและขาดแคลนน้ าในช่วง  

ฤดูแล้ง จึงส่งผลกระทบต่อชุมชนในพื้นท่ีด้านล่าง เกษตรกรมักจะปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยว ได้แก่ ข้าวโพด อ้อย มัน

ส าปะหลัง พริก เป็นต้น หน้าดินมักจะถูกเซาะกร่อนพังทลายมากในช่วงฤดูฝนและน้ าในล าห้วยมีสีแดง ป่าไม้ท่ี

เหลืออยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้ า พบเหลือเป็นหย่อมป่าขนาดต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่มีการแผ้วถางป่าเบญจพรรณให้เป็นพื้นท่ี

เกษตรกรรม เนื่องจากเป็นพื้นท่ีหินปูนท่ีสลายตัวเป็นดินท่ีลึกและมีความอุดมสมบูรณ์สูง วัตถุประสงค์การวิจัยนี้เพื่อ

ศึกษาความหลากหลายชนิดพันธ์ุไม้และปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ บริเวณลุ่มน้ า 

แม่ตาวตอนบน อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการทางป่าไม้ ส าหรับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ 

ท่ีเหลอือยูใ่นพืน้ท่ีลุม่น้ า รวมท้ังเป็นแนวทางคัดเลือดชนดิพันธ์ุไม้เพื่อปลูกในพืน้ท่ีไรร้่างท่ียึดคนืจากชาวบ้าน  
 

วิธีการศึกษา 

1. การศึกษาความหลากหลายชนิดพนัธุ์ไม้  

1.1 การวางแปลงสุ่มตัวอย่าง  

ท าการวางแปลงสุ่มตัวอย่างท่ีมีขนาด 40 x 40 เมตร ภายในแต่ละแปลงแบ่งออกเป็น 16 แปลงย่อย  

ท่ีมีขนาด 10 x 10 เมตร ในป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ ชนิดป่าละ 5 แปลง โดยวางแปลงให้กระจายในพื้นท่ีป่า  

เก็บข้อมูลพันธ์ุไม้ โดยวัดเส้นรอบวงล าต้นท่ีระดับ 1.3 เมตร จากพื้นดิน ความสูงต้นไม้และขนาดความกว้างของทรงพุ่ม 

โดยเก็บข้อมูลต้นไม้ทุกต้นท่ีมีความสูงจากพื้นดินมากกว่า 1.5 เมตรขึ้นไป บันทึกข้อมูลสภาพพื้นท่ี ได้แก่ ความสูงจาก

ระดับน้ าทะเล พกิัดทางภูมิศาสตร์ ความลาดชัน เป็นตน้  
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ภาพที่ 1 วธีิการวางแปลงส ารวจและเก็บขอ้มูลพันธ์ุไม้โดยการวัดเส้นรอบวงล าตน้ท่ีระดับ 1.3 เมตร (GBH)  
 

1.2 การวิเคราะห์ข้อมลูพนัธุ์ไม้ 

ความหลากหลายของชนิดพันธ์ุไม้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวข้องกับ

จ านวนประชากรและขนาดของพันธ์ุไม้แต่ละชนิด ได้แก่ ความถี่ ความหนาแน่น ความเด่นและดัชนีความส าคัญ 

ส าหรับตัวขี้วัดเกี่ยวกับลักษณะของสังคมพืช ได้แก่ ดัชนีบ่งช้ีความหลากหลายของชนิดพันธ์ุไมแ้ละดัชนีบ่งชี้สภาพของ

ป่าไม้ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลเชิงอธิบาย ได้แก่ การจัดท าบัญชีรายชื่อของพรรณไม้เป็นชื่อสามัญและ  

ชื่อวิทยาศาสตร์ รวมท้ังช่ือวงศ์ของพันธ์ุไม้ [1] ข้อมูลความหลากหลายเชงิปริมาณ ได้แก่ 
 

(1) ความถี่ของพันธุ์ไม้ (Plant frequency) 

    เป็นค่าท่ีแสดงให้เห็นถึงการกระจายตามพื้นท่ีของพันธ์ุไม้ชนดิตา่ง ๆ ในปา่ ซึ่งสามารถค านวณได้ดังนี ้

          

          
 

(2)  ความหนาแน่นของพันธุ์ไม้ (Plant Density) 

เป็นค่าแสดงให้เห็นถึงจ านวนประชากรของพันธ์ุไม้ชนิดต่าง ๆ ในป่าโดยเฉลี่ยต่อแปลงสุ่มตัวอย่าง  

ซึ่งสามารถค านวณได้ดังนี ้

          

          
(3)  ความเด่นของพันธุ์ไม้ (Plant Dominance) 

เป็นค่าท่ีเกี่ยวข้องกับปริมาณมวลชวีภาพและการปกคลุมพื้นท่ีของพรรณไมใ้นป่า ซึ่งสามารถค านวณได้ดังนี้ 

          

X 100 ความถี่สัมพัทธ์ 
 ความถี่ของพันธ์ุไม้ชนดิ ก   

  ผลรวมคา่ความถี่ของพันธ์ุไม้ทุกชนิด 
 = 

X 100 ความถี่ของพันธ์ุไม้ชนดิ ก. 
จ านวนแปลงตัวอย่างท่ีพบพันธ์ุไม้ชนิด ก 

     จ านวนแปลงสุม่ตัวท้ังหมด 
= 

ความหนาแนน่ของพันธ์ุไม้ชนดิ ก 
จ านวนตน้ท้ังหมดของพันธ์ุไม้ชนดิ     

จ านวนแปลงสุม่ตัวอย่างท่ีใชศ้กึษาทัง้หมด 
= (ตน้/แปลง) 

ความหนาแนน่สัมพัทธ์ของพันธ์ุไม้ชนดิ ก ความหนาแนน่ของพันธ์ุไม้ชนดิ ก    

ผลรวมความหนาแนน่ของพันธ์ุไมทุ้กชนิด 
= X 100 

ความเด่นสัมพัทธ์ของพันธ์ุไม้ชนดิ ก

 

พื้นท่ีหนา้ตัดล าตน้รวมของพันธ์ุไม้ชนดิ ก     

ผลรวมพืน้ท่ีหน้าตัดของพันธ์ุไมทุ้กชนิด 

X 100 = 
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(4) ดัชนีความส าคั:ทางนิเวศวทิยา (Ecological Importance Value Index, IVI) 

เป็นค่าท่ีแสดงให้เห็นถึงอทิธิพลโดยรวมทางนิเวศวทิยาของพันธ์ุไมแ้ตล่ะชนิดในป่าท่ีไดจ้ากผลรวมของ

ค่าความถี่สัมพัทธ์ ความเด่นสัมพัทธ์และความหนาแนน่สัมพัทธ์ของพันธ์ุไม้ ซึ่งค านวณได้ดังนี ้

           ดัชนคีวามส าคัญของพนัธ์ุไม้ชนดิ ก =  ความถี่สัมพัทธ์  +  ความหนาแนน่สัมพัทธ์  +  ความเด่นสัมพัทธ์ 

 
(5) ดัชนีความหลากหลายของชนดิพันธุ์ไม ้(Species Diversity index) 

 ในท่ีน้ีใช้ Shannon-Wiener Index (SWI) 

         s 

H = ∑ (pi) log2 pi) 

                  i=1 
 

เมื่อ  H = ดัชนคีวามหลากหลายของชนดิพันธ์ุไม้ 

       S = จ านวนชนิดพันธ์ุไม้ท้ังหมด 

       pi = สัดสว่นจ านวนตน้ของพันธ์ุไม้ชนดิ i ตอ่จ านวนตน้ของพันธ์ุไม้ทุกชนิด 
 

1.3 ดัชนีบ่งชีส้ภาพของปา่ไม ้(Forest Condition Index, FCI)  

ดัชนบ่ีงช้ีสภาพป่าพจิารณาจากขนาดล าตน้ของตน้ไม้และจ านวนประชากร [2] 
 

FCI = Σ n110-4+n210-3+n310-2+ n410-1+1(n5) +2(n6) +3(n7) +..... 
         

เมื่อ FCI = ดัชนบ่ีงช้ีสภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้  

n1 คือ จ านวนตน้ของพันธ์ุไม้ท่ีมีเส้นรอบวงล าตน้น้อยกวา่ < 25 เซนติเมตร  

n2 คือ จ านวนตน้ของพันธ์ุไม้ท่ีมีเส้นรอบวงล าตน้ระหว่าง 26 ถึง 50 เซนติเมตร  

n3 คือ จ านวนตน้ของพันธ์ุไม้ท่ีมีเส้นรอบวงล าตน้ระหว่าง 51 ถึง 75 เซนติเมตร  

n4 คือ จ านวนตน้ของพันธ์ุไม้ท่ีมีเส้นรอบวงล าตน้ระหว่าง 76 ถึง 100 เซนติเมตร  

n5 คือ จ านวนตน้ของพนัธ์ุไม้ท่ีมีเส้นรอบวงล าตน้ระหว่าง 101 ถึง 200 เซนติเมตร  

n6 คือ จ านวนตน้ของพันธ์ุไม้ท่ีมีเส้นรอบวงล าตน้ระหว่าง 201 ถงึ 300 เซนติเมตร  

n7 คือ จ านวนตน้ของพันธ์ุไม้ท่ีมีเส้นรอบวงล าตน้ระหว่าง 301 ถงึ 400 เซนติเมตร  

 

2. การศึกษามวลชวีภาพและการสะสมคาร์บอนในพืช  

ข้อมูลพันธ์ุไม้ท่ีได้จากการส ารวจน ามาใชใ้นการค านวณปริมาณมวลชีวภาพของพันธ์ุไม้แต่ละชนิดและทัง้ป่า 

โดยจ าแนกออกเป็นการสะสมในสว่นของล าตน้ กิ่ง ใบและราก ตามสมการแอลโลเมทรี [3] ดังนี้  

      WS = 189 (D2 H)0.902  หรือ log WS = 0.902log (D2 H) +2.276  เมื่อ D2 H มหีนว่ยเป็น 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 

  

         ดัชนคีวามส าคัญสัมพัทธ์ของพันธ์ุไม้ชนดิ ก ดัชนคีวามส าคัญของพันธ์ุไมช้นิด ก   

ผลรวมของดัชนคีวามส าคญัของพันธ์ุไม้ทุกชนิด  
= X 100 
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Ws คือ มวลชีวภาพของล าตน้ มหีนว่ยเป็นกิโลกรัมต่อตน้ 

WB คือ มวลชีวภาพของกิ่ง มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อตน้ 

WL คือ มวลชีวภาพของใบ มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อตน้ 

D  คือ เสน้ผ่าศูนยก์ลางล าต้นไมท่ี้ความสูงระดับอก (1.30 เมตร) 

H  คือ ความสงูของต้นไม ้มีหน่วยเป็นเมตร 
                     

  มวลชีวภาพของราก (WR , กิโลกรัม/ต้น) ค านวณตามสมการแอลโลเมทรีของ [4]  

WR = 0.026 (D2 H)0.775 

หรือ log WR = 0.775 log (D2 H) – 1.578  และ D2 H มหีนว่ยเป็น cm2.m.  

WR = มวลชีวภาพของราก มหีนว่ยเป็นกิโลกรัมต่อตน้ 

D = เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นไมท่ี้ความสูงระดับอก (1.30 เมตร) 

S = ความสูงของตน้ไม้มหีนว่ยเป็นเมตร 

ความเข้มข้นเฉลี่ยของคาร์บอนและธาตุอาหารในเนื้อเยื่อพืชส่วนท่ีเป็นล าต้น กิ่ง ใบ และราก  [5] มีความ

เข้มข้นของคาร์บอนเฉลี่ยเท่ากับ 49.9, 48.7, 48.3 และ 48.12% ตามล าดับ 
 

   
 

ภาพที่ 2 สภาพท่ัวไปของพื้นท่ีลุ่มน้ าแม่ตาว 
 

ผลการศึกษา 
 

 ข้อมูลเชิงปริมาณของพันธ์ุไม้ชนิดต่าง ๆ ในป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณท่ีได้จากการวางแปลงสุ่มตัวอย่าง

ชนิดป่าละ 5 แปลง มดีังนี้ 

1. ชนิดพันธุไ์ม้และจ านวนชนดิพันธุ์ไมใ้นปา่ (Species Composition and Richness) 

ป่าเต็งรัง: พบตน้ไมท้ั้งหมด 1,076 ตน้ ประกอบด้วยพันธ์ุไม ้56 ชนดิ ใน 47 สกุล และ 26 วงศ ์(ตารางท่ี 1) โดย

พบไม้เต็งมากที่สุด (312 ต้น) รองลงมาได้แก่ พลวง (151 ต้น) รัง (99 ต้น) เหมือดหลวง (66 ต้น) และก่อแพะ (57 ต้น) 

พันธ์ุไมช้นดิอื่น ๆ ท่ีเหลอืพบค่อนข้างนอ้ย โดยมจี านวนนอ้ยกวา่ 50 ต้น  

ป่าเบ:จพรรณ: พบต้นไม้ท้ังหมด 581 ต้น จ านวน 57 ชนิด ใน 52 สกุล และ  27 วงศ์ โดยพบไผ่ซางอยู่

มากท่ีสุด (78 กอ) รองลงมาได้แก่ ไผ่ไร่ (57 กอ) แดง (48 ต้น) ประดู่ (47 ต้น) เปล้าหลวง (46 ต้น) และสัก (41 ต้น) 

ส่วนพันธ์ุไม้ชนดิอื่นท่ีเหลอืมจี านวนนอ้ยกว่า 40 ต้น (ตารางที่ 1) 
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ภาพที่ 3 สภาพท่ัวไปของป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณในพืน้ท่ีลุม่น้ าแม่ตาว 
 

2. ลักษณะเชิงปรมิาณของพนัธุ์ไม ้

ก. ความถี่ของการพบพันธุไ์ม ้(Plant Frequency) 

ป่าเต็งรัง : ไม้เต็ง รัง ก่อแพะ เหมือดหลวง ประดู่ รักขนและแสลงใจมีค่าความถี่มากกว่าพันธ์ุไม้ชนิดอื่น 

(100%) จึงเป็นพันธ์ุไม้ท่ีกระจายอยู่ท่ัวไปในป่าเต็งรัง รองลงมาคือ พลวง แข้งกวาง สมอไทย เค็ด เครือกวาวดูกและ 

เครือพันซ้าย (80%) จัดเป็นไมท่ี้พบมากเกือบท่ัวท้ังป่า พันธ์ุไมช้นดิอื่น ๆ ที่มคี่าความถี่นอ้ยลงและพบได้น้อยหรือหายาก

ในป่าเต็งรัง (ตารางท่ี 2) 

ป่าเบ:จพรรณ : ไม้ประดู่ สักและตะคร้อ มีความถี่มากกว่าพันธ์ุไม้ชนิดอื่น (100%) จัดเป็นพันธ์ุไม้ท่ีพบได้

ท่ัวไปในป่าเบญจพรรณ รองลงมาคือ ไผ่ซาง แดง เก็ดด า สมอไทย งิ้วป่า ตุม้กวา้ว แคดอกขาว และแหน (80%) จึงพบพบ

มากเกือบท่ัวท้ังป่า พันธ์ุไมช้นดิอื่น ๆ ท่ีมีคา่ความถี่นอ้ยลง และพันธ์ุไมท่ี้พบนอ้ยหรือหายากในป่า (ตารางท่ี 4) 

ข. ความหนาแน่นเฉลี่ยของพนัธุ์ไม้ (Plant density) 

ป่าเต็งรัง: ความหนาแน่นเฉลี่ยในป่าเต็งรังมีค่าเท่ากับ 215.2 ต้น/ไร่ พันธ์ุไม้ท่ีมีค่าความหนาแน่นมากท่ีสุด 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) 

พันธ์ุไมช้นดิอื่น ๆ ท่ีเหลือมคี่าต่ ากวา่ 10 ตน้/ไร่ (ตารางท่ี 2)  

จ านวนต้นแยกตามชั้นขนาดเส้นรอบวงล าต้นของต้นไม้ในป่า (ซม.) แบ่งออกเป็นขนาด <25, 25-50, 50-75, 

75-100 และ >100 ซม. พบจ านวนต้นท้ังหมด 1,076 ต้น (5 แปลง) มีจ านวนเท่ากับ 463, 322, 149, 77 และ 65 ต้น 

ตามล าดับ ต้นไมท่ี้มีล าตน้ขนาดใหญ่ >100 ซม. ได้แก่ ไมเ้ต็ง รัง ก่อแพะ พลวง ประดู่ หวา้ สมอไทยและรักขน จ านวนต้น

แยกตามชั้นความสูงของต้นไม้ในป่าแบ่งระดับความสูงช่วงละ 5 ม. พบว่า พันธ์ุไม้ท่ีมีความสูง <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 ตน้ ตามล าดับ ตน้ไมท่ี้มีล าตน้สูง

ใหญ่ในป่า ได้แก่ ไม้พลวง เต็งและรัง ไม้เรือนยอดรองลงมา ได้แก่ ไม้เต็ง รังและพลวง ไม้เรือนยอดปานกลางคือ  

ไมเ้ต็ง รัง ก่อแพะ ประดู่และสมอไทย 

ป่าเบ:จพรรณ: ความหนาแน่นเฉลี่ยในป่าเบญจพรรณมีค่าเท่ากับ 116.2 ต้น/ไร่ พันธ์ุไม้ท่ีมีค่าความหนาแน่น

มากท่ีสุด 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 ตน้/ไร่) สัก (8.20 ตน้/ไร่) และโมกหลวง (6.00 ตน้/ไร่) พันธ์ุไมช้นดิอื่นๆ ที่เหลอืมคี่าต่ ากวา่ 5 ตน้/ไร่ (ตารางท่ี 4) 

จ านวนต้นแยกตามชั้นขนาดเส้นรอบวงล าต้นของต้นไม้ในป่าแบ่งออกเป็นชั้นขนาด <25, 25-50, 50-75, 

75-100 และ >100 ซม. พบจ านวนต้นท้ังหมด 581 ต้น (5 แปลง) มีจ านวนเท่ากับ 248, 79, 49, 101 และ 104 ต้น 

ตามล าดับ ตน้ไม้ท่ีมีล าตน้ขนาดใหญ่ >100 ซม. ได้แก่ สัก แดง สมอไทย เก็ดด า ประดู่ ตุม้กว้าว งิว้ป่า รกฟ้า มะกอก 
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ตะคร้อ ตับเต่าต้น ติ้ว ส้าน ดู่ด้อง อินทนิลบก แคดอกขาว เปาหนาม และ มะห้า จ านวนต้นแยกตามชั้นความสูงของ

ต้นไม้ในป่าแบ่งระดับชั้นความสูงช่วงละ 5 ม. พบว่า พันธ์ุไม้ท่ีมีความสูง <5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 

30-35 และ >35 เมตร มีจ านวน 141, 176, 68, 118, 36, 25, 9 และ 8 ต้น ตามล าดับ ต้นไม้ท่ีมีล าต้นสูงใหญ่ในป่า 

ได้แก่ แดง ประดู่ งิว้ป่า และมะห้า ไมเ้รือนยอดรองลงมา ได้แก่ แดง สัก เก็ดด า ตะคร้อ และรกฟา้  

 ค. ความเด่นของพันธุ์ไม้ (Plant Dominance) 

ป่าเต็งรัง: ค่าความเด่นของพันธ์ุไม้ค านวณจากพื้นท่ีหน้าตัดของล าตน้ พบวา่ ไมเ้ต็ง มคี่าความเด่นมากที่สุด

คือ 33.67% ของพันธ์ุไม้ท้ังหมด รองลงมาคือ รัง พลวง และก่อแพะ คือ  21.9%, 11.62% และ 9.6% ตามล าดับ  

ส่วนพันธ์ุไม้ท่ีเหลอืมีความเด่นนอ้ยกว่า 5% ของพันธ์ุไม้ท้ังหมด 

ป่าเบ:จพรรณ: ไผ่ซางมีค่าความเด่นมากที่สุดคอื 32.11% ของพันธ์ุไม้ท้ังหมด รองลงมาคือ ไผ่ไร ่แดง สัก 

ประดู่และไผ่ขา้วหลาม โดยมีคา่ 14.66%, 8.01%, 7.73%, 6.76% และ 6.40% ตามล าดับ ส่วนพันธ์ุไม้ท่ีเหลอืมีความ

เด่นนอ้ยกว่า 5% ของพันธ์ุไม้ท้ังหมด (ตารางที่ 4) 

ง. ดัชนีความส าคั:ทางนิเวศวิทยาของพันธุ์ไม้ (Ecological Importance Value Index, IVI) 

ป่าเต็งรัง: ผลรวมของค่าความถี่สัมพัทธ์ ความหนาแนน่สัมพัทธ์และความเดน่สัมพัทธ์ของพันธ์ุไม้แตล่ะชนิด

คือ ค่าดัชนีความส าคัญทางนิเวศวิทยาของพันธ์ุไม้ พบว่า ไม้เต็ง มีค่ามากท่ีสุด คือ 22.14% ของพันธ์ุไม้ท้ังหมด  

รองลงมา คือ รัง พลวง และก่อแพะ มีค่าความส าคัญเท่ากับ 11.62%, 9.44% และ 6.22% ตามล าดับ ส่วนพันธ์ุไม้

ชนิดอ่ืนมคี่าความส าคัญทางนเิวศวทิยานอ้ยกว่า 5% (ตารางที่ 2) 

ป่าเบ:จพรรณ: ไผ่ซางมีค่าความส าคัญทางนเิวศวทิยามากที่สุดคอื 16.14% ของพันธ์ุไม้ท้ังหมด  รองลงมา 

ได้แก่ ไผ่ไร่ แดง ประดู่และสัก มีค่าความส าคัญ โดยมีค่าเท่ากับ  8.69%, 6.49%, 6.28% และ 6.26% ตามล าดับ 

พันธ์ุไม้ชนดิอื่นมคี่าต่ ากว่า 5% 

จ.ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (Species Diversity Index) 

ป่าเต็งรัง: ดัชนีความหลายหลากของชนิดพันธ์ุไม้ของป่าเต็งรัง  โดยใช้ Shannon-Wiener Index (SWI)  

ในแปลงสุม่ตัวอย่าง 5 แปลงในปา่เต็งรังลุ่มน้ าแม่ตาวตอนบน พบวา่มีค่า 4.05  ซึ่งเป็นค่าท่ีคอ่นข้างสูง 

ป่าเบ:จพรรณ: ในแปลงสุ่มตัวอย่าง 5 แปลงในป่าเบญจพรรณลุ่มน้ าแม่ตาวตอนบน พบว่ามีค่า SWI 

เท่ากับ 4.61 ซึ่งเป็นค่าท่ีคอ่นข้างสูงและสูงกวา่ปา่เต็งรัง 

 ฉ. ดัชนีบ่งชี้สภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่า (Forest Condition index, FCI) 

ป่าเต็งรัง: ดัชนีบ่งชี้สภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ (FCI) มีค่าผันแปรระหว่างแปลงสุ่มตัวอย่าง  

โดยพิจารณาจากจ านวนต้นต่อไร่ของต้นไม้ขนาดต่างๆ ถ้ามีต้นไม้ขนาดใหญ่จ านวนมากก็จะท าให้ค่า FCI สูงขึ้น  

แบ่งออกเป็นขนาด <25, 25-50, 50-75, 75-100 และ >100 ซม. พบจ านวนต้นท้ังหมด 1,076 ต้น (5 แปลง)  

มีจ านวนในแต่ชั้นขนาดเส้นรอบวงล าต้นเท่ากับ 463, 322, 149, 77 และ 65 ต้น ตามล าดับ  ส าหรับค่า FCI ในแตล่ะ

แปลงสุม่ตัวอย่างพบวา่ แปลงท่ีมีคา่ความอุดมสมบูรณ์สูงสุดคือ แปลงท่ี 1 มคี่าเท่ากับ 21.35  รองลงมาคือ แปลงท่ี 2 

เท่ากับ 20.65  ส่วนแปลงท่ีมีคา่ต่ าที่สุดคอื แปลงท่ี 3  เท่ากับ 6.05 โดยมีคา่เฉลี่ยท้ังหมดเท่ากับ 14.912 
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                 เต็ง Shorea obtusa Wall. ex Blume        รัง Shorea siamensis Miq. 
 

ภาพที่ 4 พันธ์ุไม้ท่ีพบในป่าเต็งรัง พื้นท่ีลุม่น้ าแม่ตาว 
 

ป่าเบ:จพรรณ: ในจ านวนต้นไม้ท้ังหมด 581 ตน้ (5 แปลง) แบ่งออกเป็นขนาด <25, 25-50, 50-75, 75-

100 และ >100 ซม. มีจ านวนต้นในแต่ชั้นขนาดเส้นรอบวงล าต้นเท่ากับ 248, 79, 49, 101 และ 104 ต้น ตามล าดับ 

แปลงท่ีมีค่า FCI สูงสุดคือ แปลงท่ี 3 มีค่าเท่ากับ 30.36 รองลงมาคือ แปลงท่ี 2 เท่ากับ 26.02  ส่วนแปลงท่ีมีค่าต่ า

ท่ีสุดคือแปลงท่ี 5  เท่ากับ 15.24 โดยมีคา่เฉลี่ยท้ังหมดเท่ากับ 22.94 
 

      
 

      สัก Tectona grandis L.f.         ไผ่ชนดิตา่ง ๆ 
 

ภาพที่ 5 พันธ์ุไม้ท่ีพบในป่าเบญจพรรณ พื้นท่ีลุม่น้ าแม่ตาว 
 

3. การสะสมมวลชวีภาพและคาร์บอนในป่าไม้ 

ป่าเต็งรัง: พันธ์ุไม้ท่ีพบจ านวน 56 ชนิด แต่ละชนิดมีมวลชีวภาพท่ีแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับจ านวนต้นและ

ขนาดของล าต้น ซึ่งมวลชีวภาพท้ังหมดเท่ากับ 206,507.45 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ แยกเป็นมวลชีวภาพล าต้น กิ่ง ใบ 

และราก เท่ากับ 127,735.97, 56,319.58, 2,008.56 และ 20,443.33 กิโลกรัมตอ่เฮกแตร์ ตามล าดับ พบไมเ้ต็งมกีาร

สะสมมวลชีวภาพมากท่ีสุด คือ 71235.31 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ รองลงมาคือ รัง พลวง และก่อแพะ  มีการสะสมมวล

ชวีภาพ 49,346.61, 33,007.49 และ 16,817.31  กิโลกรัมตอ่เฮกแตร์ ตามล าดับ  

ปริมาณการสะสมธาตุคาร์บอนในมวลชีวภาพท้ังส่วนท่ีอยู่เหนือกันและส่วนท่ีอยู่ใต้ดิน พบว่า ป่าเต็งรังมีการ

สะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพป่าไม้ 101,975.35 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ แยกเป็นมวลชีวภาพล าต้น กิ่ง ใบ และราก พบว่า

ธาตุ C มคี่าเท่ากับ 63,740.25, 27,427.64, 970.14 และ 9,837.33 กิโลกรัมตอ่เฮกแตร์ พบไมเ้ต็งมกีารสะสมคาร์บอนใน



 
 

Proceedings  
1164 

 

มวลชีวภาพมากที่สุด คือ 35,178.74 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ รองลงมาได้แก่ รัง และ พลวง  มีการสะสมคาร์บอนในมวล

ชวีภาพเท่ากับ 24,371.11 และ 16,289.41 กิโลกรัมตอ่เฮกแตร์ (ตารางท่ี 3) 

ป่าเบ:จพรรณ: ในจ านวนพันธ์ุไม้ 57 ชนิด มีมวลชีวภาพท้ังหมด  364,249.84 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์  

แยกเป็นมวลชีวภาพล าต้น กิ่ง ใบ และราก เท่ากับ 179,148.34, 91,390.14, 1,575.98 และ 25,547.35 กิโลกรัมต่อ

เฮกแตร์ ตามล าดับ พบไผ่ซางมีการสะสมมวลชีวภาพมากท่ีสุด คือ 99,041.80 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์  รองลงมาคือ 

แดง ประดู่ สัก และ ไผ่ไร่ มกีารสะสมมวลชีวภาพ 46,143.94, 39,763.89, 37,202.26  และ 22,974.81  กิโลกรัมตอ่

เฮกแตร์ ตามล าดับ  

การสะสมธาตุคาร์บอนในมวลชีวภาพท้ังส่วนท่ีอยู่เหนือกันและส่วนท่ีอยู่ใต้ดิน พบว่า ป่าเบญจพรรณมีการ

สะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพป่าไม้  146,956.60  กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ แยกเป็นมวลชีวภาพล าต้น กิ่ง ใบ และราก พบว่า

ธาตุ C มีค่าเท่ากับ 89,395.02, 44,507.00, 761.20 และ 12,293.38 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ พบไผ่ซางมกีารสะสมคาร์บอน

ในมวลชวีภาพมากท่ีสุด คือ 40,043.51  กิโลกรัมตอ่เฮกแตร์  รองลงมาได้แก่ แดง ประดู่ และสัก  มกีารสะสมคาร์บอนใน

มวลชวีภาพเท่ากับ  18,539.88, 15,896.22 และ 15,035.82 กิโลกรัมตอ่เฮกแตร์ (ตารางท่ี 5)  
 

ตารางที่ 1 ชนิดพันธ์ุไม้และจ านวนชนดิพันธ์ุไม้ในป่า (Species Composition and Richness) 

Species Family Thai Name Plant name full DDF MDF 

 No.      
1 Anacardiaceae กุ๊ก Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. พบ พบ 
2   มะกอก Spondias pinnata (L.f.) Kurz - พบ 
3   รักขน Holigarna albescens Kurz พบ  - 
4 Annonaceae ขางหัวหม ู Miliusa velutina (Dunal) Hook.f. & Thomson  - พบ 
5   ปอขี้แฮด Goniothalamus laoticus (Finet & Gagnep.) Ban - พบ 
6 Apocynaceae โมกมัน Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. - พบ 
7   โมกหลวง Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don - พบ 
8 Aquifoliaceae เนา่ใน Ilex umbellulata Loes. พบ -  
9 Bignoniaceae แคดอกขาว Dolichandrone serrulata (DC.) Seem.  - พบ 
10   แครกฟ้า Hetereophragma sulfureum Kurz พบ - 
11   เพกา Oroxylum indica (L.) Kurz - พบ 
12   ออ้ยชา้ง Heterophragma sulfureum Kurz - พบ 
13 Burseraceae มะเกิ้ม Canarium subulatum Guillaumin พบ พบ 
14 Combretaceae ตะแบกเลือด Glochidion zeylanicum (Gaertn.) A. Juss. - พบ 
15   รกฟ้า Terminalia alata Heyne ex Roth พบ พบ 
16   สมอไทย Terminalia chebula Retz.  พบ พบ 
17   สมอพเิภก Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. - พบ 
18   แหน Terminalia glaucifolia Craib - พบ 
19 Dilleniaceae ส้าน Dillenia obovata (Blume) Hoogland  พบ พบ 
20 Dipterocarpaceae เต็ง Shorea obtusa Wall. ex Blume พบ พบ 
21   พลวง Dipterocarpus tuberculatus Roxb. พบ - 
22   รัง Shorea siamensis Miq. พบ - 
23 Ebenaceae ด าดง Diospyros variegata Kurz - พบ 
24   ตับเตา่ต้น Diospyros ehretioides Wall. ex G. Don  พบ พบ 
25 Euphorbiaceae เปล้าหลวง Croton persimilis Mull Arg. พบ พบ 
26 Fabaceae กระพี ้ Dalbergia nigrescens Kurz พบ -  
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Species Family Thai Name Plant name full DDF MDF 

 No.      
27   กางขี้มอด Albizia odoratissima (L.f.) Benth. - พบ 
28   กางหลวง Albizia chinensis (Osbeck) Merr พบ - 
29   ก๋าวดูก Millettia sp. พบ - 
30   เก็ดด า Dalbergia assamica Benth.  พบ พบ 
31   คูน Cassia fistula L. - พบ 
32   เครอืกวาวดูก Millettia extensa (Benth.) Baker  พบ - 
33   เครอืพันซ้าย Spatholobus parviflorus (Roxb. ex DC) Kuntze พบ พบ 
34   ชงิชัน Dalbergia oliveri Gamble ex Prain พบ -  
35   ดู่ด้อง Dalbergia ovata Graham ex Benth. -  พบ 
36   แดง Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. พบ พบ 
37   ประดู่ Pterocarpus macrocarpus Kurz พบ พบ 
38   ป้ีเครอื Dalbergia velutina Benth. พบ พบ 
39   ป้ีพง Millettia brandisiana Kurz พบ พบ 
40 Fagaceae  ก่อแพะ Quercus kerrii Craib. พบ - 
41   ก่อหมาก Quercus brandisiana Kurz. พบ - 
42 Hypericaceae ติ้ว Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. - พบ 
43 Juglandaceae ค่าหด Engelhardtia spicata Lechen ex Blume พบ -  
44 Lamiaceae กาสามปีก Vitex peduncularis Wall. ex Schauer พบ พบ 
45   สัก Tectona grandis L.f. พบ พบ 
46 Lecythidaceae กระโดน Careya arborea Roxb. พบ พบ 
47 Loganiaceae แสลงใจ Strychnos nux-vomica L. พบ พบ 
48 Lythraceae เสลา Lagerstroemia tomentosa C. Presl พบ พบ 
49   อนิทนลิบก Lagerstroemia calyculata Kurz พบ พบ 
50 Malpighiaceae ก าลังชา้งเผือก Hiptage benghalensis (L.) Kurz พบ พบ 
51 Malvaceae งิว้ป่า Bombax  anceps Pierre พบ พบ 
52   ปอยาบ Colona flagrocarpa (C.B. Clarke) Craib. พบ พบ 
53   ปอเลียง Byrreya mollis Wall. ex Kurz  พบ พบ 
54   ไมล้าย Microcos paniculate L.  - พบ 
55 Moraceae หาดหนุน Artocarpus lagomezianus Wall ex Trecul  พบ - 
56 Myrtaceae เคาะ Tristaniopsis burmanica (Griff) Peter G พบ - 
57 

 
มะห้า Syzygium albiflorum (Duthie & Kurz) Bahadur 

& R.C.Guar  

-  พบ 
58   หวา้ Syzygium cumini (L.) Skeels พบ - 
59 Olacaceae ขีห้นอน Schoepfia fragrans Wall. พบ - 
60 Pentaphylaceae สารภีป่า Anneslea fragrans Wall พบ - 
61 Phyllanthaceae เปาหนาม Bridelia retusa (L.) A.Juss. - พบ 
62   ผักขี้มด Glochidion zeylanicum (Gaertn.) A. Juss พบ -  
63   มะขามปอ้ม Phyllanthus emblica L. พบ พบ 
64   มะเมา่ไข่ปลา Antidesma ghaesembilla Gaertn. พบ -  
65   มะเมา่สรอ้ย Antidesma acidum Retz.  พบ พบ 
66   เหมอืดวอน Aporosa wallichii Hook.f. -  พบ 
67   เหมอืดหลวง Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. พบ -  
68 Poaceae ไผ่ขา้วหลาม Cephalostachyum pergracile Munro - พบ 
69   ไผ่ซาง Dendrocalamus membranaceus Munro - พบ 
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Species Family Thai Name Plant name full DDF MDF 

 No.      
70   ไผ่บง Bambusa nutans Wall.  - พบ 
71   ไผ่ไร ่ Canrium subulatum Guillaumin - พบ 
72 Rhamnaceae มะควัด Ziziphus rugosa Lam. - พบ 
73 Rubiaceae ข้าวสารป่า Parvetta indica L. พบ - 
74   แข้งกวาง Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. พบ - 
75   ค ามอกนอ้ย Gardenia obtusifolia Roxb. ex Hook.f. พบ - 
76   ค ามอกหลวง Gardenia sootepensis Hutch พบ - 
77   เค็ด Catunaregum spathulifolia Tirveng. พบ พบ 
78   ตุม้กว้าว Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze พบ พบ 
79   มะคังแดง Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng. พบ พบ 
80 Salicaceae ขานาง Homalium tomentosum (Vent.) Benth. -  พบ 
81 Sapindaceae ตะครอ้ Schleichera oleosa (Lour.) Merr พบ พบ 
82 Symplocaceae มะเมา่เครือ Antidesma thwaitesianum Mull. -  พบ 
83   เหมอืดหอม Symplocos recemosa Roxb. พบ -  

 

ตารางที่ 2 ดัชนคีวามส าคั:ทางนเิวศวทิยาของพันธุ์ไม้ (Ecological Importance Value Index, IVI) 

Species 

No. 

Plant name Frequency 

(%)  

density 

(tree/rai) 

Basal Area 

(m2) 

Relative Value 
of most dominant species (%) 

 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 เหมอืดหลวง 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 เครอืกวาวดูก 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 หวา้ 20 3.00 793.69 0.75 1.39 1.73 
17 เครอืพันซ้าย 80 1.40 93.41 3.01 0.65 0.20 
18 เก็ดด า 60 1.20 207.75 2.26 0.56 0.45 
19 มะเมา่สรอ้ย 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 ชนิดท่ี 21 - 56  1080 26.80 1781.33 40.60 12.45 3.88 

Total 
 

2660 215.20 45868.19 100 100 
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วิจารณ์และสรุปผล 

ป่าเต็งรัง จากการวางแปลงสุ่มตัวอย่างในพื้นท่ีป่าเต็งรังบนพื้นท่ีลุ่มน้ าแม่ตาวตอนบน 5 แปลง พบต้นไม้

ท้ังหมด 1,076 ตน้ ประกอบด้วยพันธ์ุไม้ท้ังหมด 56 ชนิด ใน 47 สกุล  26 วงศ์  โดยพบไมเ้ต็งอยูม่ากที่สุด (312 ตน้) มี

ความหนาแนน่เฉลี่ย 215.2 ตน้/ไร่ ความถี่ของการพบพันธ์ุไม้ พบวา่ ไมเ้ต็ง รัง ก่อแพะ เหมอืดหลวง ประดู่ รักขนและ

แสลงใจ มีความถี่มากกว่าพันธ์ุไม้ชนิดอื่น (100%) จึงเป็นพันธ์ุไม้ท่ีกระจายอยู่ท่ัวไปให้ป่า ดัชนีความส าคัญทาง

นิเวศวิทยาของพันธ์ุไม้ (IVI)  พบ ไม้เต็ง มีค่าความส าคัญทางนิเวศวิทยามากท่ีสุด คือ 22.14 %ของพันธ์ุไม้ท้ังหมด  

ดัชนคีวามหลากหลายของชนดิพันธ์ุ โดยใช ้Shannon-Wiener Index (SWI) พบค่า  SWI  ของพันธ์ุไม้ท้ังหมดคือ 4.049   

ดัชนีบ่งชี้สภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่า ( FCI ) เท่ากับ 14.912 การสะสมมวลชีวภาพป่าไม้ท้ังหมด 206,507.45 

กิโลกรัมต่อเฮกแตร์  มีการสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพป่าไม้ 101,975.35 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ ส่วนการสะสมธาตุ

อาหาร (N P K Ca Mg)  พบว่า ป่าเต็งรังมีการสะสมธาตุอาหารเท่ากับ 939.85, 115.62, 469.34, 1877.36 และ 

289.09  กิโลกรัมตอ่เฮกแตร์ ตามล าดับ   

แสงค า (2552) ศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธ์ุไม้ในป่าเต็งรัง บริเวณป่าชุมชนบ้านทรายทอง จังหวัด

ล าพูน  ใน 2 พื้นท่ี โดยการวางแปลงสุ่มตัวอยา่งขนาด 40 x 40 เมตร.จ านวนพื้นท่ีละ 10 แปลง ในพื้นท่ี 1 และ 2 พบ

พันธ์ุไม้ 71 และ 64 ชนิด ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธ์ุ โดยใช้ Shannon-Wiener Index (SWI) พบว่ามีค่า 3.80 

และ 3.33 ตามล าดับ ดัชนีบ่งชี้สภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ (FCI) มีค่า 31.03 และ 18.82 ปริมาณการสะสม

คารบ์อน 59,163.89 และ 23,498.32 kg/ha ตามล าดับ [6]  พัชร์ธีรัตน์ (2559) ศกึษาความหลากหลายของชนดิพันธ์ุ

ไม้ในป่าเต็งรังบนพื้นท่ีหินทรายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการวางแปลงสุ่มตัวอย่าง

ขนาด 40 x 40 เมตร จ านวนพื้นท่ีละ 12 แปลง ในปี 2553 และ 2558 พบพันธ์ุไม้ 60 และ 53 ชนิด ดัชนีความ

หลากหลายของชนิดพันธ์ุ โดยใช้ Shannon-Wiener Index (SWI) มีค่า 3.17 และ 3.05 ดัชนีบ่งชี้สภาพความอุดม

สมบูรณ์ของป่าไม้ (FCI) มคี่า 1.94 และ 2.27  การสะสมคาร์บอน  41,587.5  และ 44,787.5 กิโลกรัมตอ่เฮกแตร์ [7] 
 

ตารางที่ 3 การสะสมมวลชีวภาพและคาร์บอนในป่าไม ้(Biomass and Carbon Storage in Forests) 

Species Plant name Biomass Carbon (Kg/ha) 
No.  (kg/ha) Stem Branch Leaf Root Total 
1 เต็ง 71235.31 22067.40 9399.55 319.65 3392.13 35178.74 
2 รัง 49346.61 15326.52 6558.87 186.34 2299.39 24371.11 
3 พลวง 33007.49 9605.08 5308.63 94.83 1280.88 16289.41 
4 ก่อแพะ 16817.32 5291.26 2086.26 85.79 843.10 8306.41 
5 ประดู่ 8140.84 2582.84 977.72 42.78 417.97 4021.31 
6 สมอไทย 6262.63 1855.87 981.71 11.87 242.07 3091.52 
7 รักขน 4196.72 1351.15 439.67 36.33 245.87 2073.03 
8 หวา้ 2897.25 917.27 346.92 16.46 150.42 1431.07 
9 แข้งกวาง 1945.16 632.68 178.32 22.87 126.92 960.79 
10 เคาะ 1792.06 579.99 183.62 15.79 105.88 885.27 
11 เหมอืดหลวง 1725.11 564.12 132.09 27.57 128.15 851.92 
12 เครอืกวาวดูก 1019.56 331.56 96.81 11.02 64.24 503.63 
13 ชงิชัน 944.82 300.45 112.11 5.08 49.07 466.72 
14 ก๋าวดูก 761.05 247.92 67.34 9.58 51.07 375.90 
15 เก็ดด า 751.47 242.01 80.19 5.90 43.12 371.22 
16 รกฟ้า 642.58 208.84 58.50 7.65 42.40 317.39 
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Species Plant name Biomass Carbon (Kg/ha) 
No.  (kg/ha) Stem Branch Leaf Root Total 
17 สารภีป่า 484.52 156.77 50.04 4.13 28.40 239.35 
18 แสลงใจ 464.72 152.18 34.36 7.79 35.16 229.49 
19 เนา่ใน 419.86 134.69 46.83 2.82 23.07 207.41 
20 ค ามอกหลวง 274.83 89.91 22.76 3.89 19.18 135.74 
21 ชนิดท่ี 21 - 56 3377.54 1101.74 265.32 52.01 248.85 1667.92 

Total 206507.45 63740.25 27427.64 970.14 9837.33 101975.35 
 

ป่าเบ:จพรรณ  จากวางแปลงสุ่มตัวอย่างในพื้นท่ีป่าเบญจพรรณบนพื้นท่ีลุ่มน้ าแม่ตาวตอนบน 5 แปลง 

พบต้นไม้ท้ังหมด 581  ต้น ประกอบด้วยพันธ์ุไม้ท้ังหมด 57 ชนิด 52 สกุล  27 วงศ์  โดยพบไผ่ซางอยู่มากท่ีสุด  

(78 กอ) มีความหนาแน่นเฉลี่ย 116.2 ต้น/ไร่ ไม้ประดู่ สัก และตะคร้อ มีความถี่มากกว่าพันธ์ุไม้ชนิดอื่น (100%)  

จึงเป็นพันธ์ุไม้ท่ีกระจายอยู่ท่ัวไปให้ป่า ไผ่ซางมีค่าความส าคัญทางนเิวศวิทยามากท่ีสุด (16.14 % ของพันธ์ุไม้ท้ังหมด) 

ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธ์ุ (SWI) มีค่า 4.61 ดัชนีบ่งชี้สภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่า ( FCI ) มีค่า 22.94 

ปริมาณการสะสมมวลชีวภาพท้ังหมด  364,249.84 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ พบไผ่ซางมีการสะสมมวลชีวภาพมากท่ีสุด 

คือ 99,041.80 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์  มีการสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพป่าไม้  146,956.60  กิโลกรัมต่อเฮกแตร์  

แสงค า (2552) ศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธ์ุไม้ในป่าเบญจพรรณบริเวณป่าชุมชนบ้านทรายทอง จังหวัด

ล าพูน  ใน 2 พื้นท่ี โดยการวางแปลงสุ่มตัวอย่างขนาด 40 x 40 เมตร จ านวนพื้นท่ีละ 10 แปลง พบพันธ์ุไม้ 122  

และ 121 ชนิด ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธ์ุ 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 ตามล าดับ [8] 
 

ตารางที่ 4 ดัชนคีวามส าคัญทางนเิวศวทิยาของพันธ์ุไม้ (Ecological Importance Value Index, IVI) 

Species 

No. 

Plant name Frequency 

(%)  

density 

(tree/rai) 

Basal Area 

(m2) 

Relative Value 
of most dominant species (%) 

 Density Dominance IVI 
1 ไผ่ซาง 80 15.60 22289.81 13.43 32.11 16.24 
2 ไผ่ไร ่ 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 ไผ่ขา้วหลาม 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 เก็ดด า 80 4.20 2498.12 3.61 3.60 3.47 
9 ตะครอ้ 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 งิว้ป่า 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 ตุม้กว้าว 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 Frequency 

(%)  

density 

(tree/rai) 

Basal Area 

(m2) 

Relative Value 
of most dominant species (%) 

 Density Dominance IVI 
17 แสลงใจ 60 2.20 161.10 1.89 0.23 1.51 
18 อนิทนลิบก 60 1.40 383.25 1.20 0.55 1.39 
19 แหน 80 1.00 26.66 0.86 0.04 1.37 
20 ปอยาบ 60 1.80 24.65 1.55 0.04 1.33 
21 ชนิดท่ี 21 - 57 1040 15.6 5273.17 13.43 7.60 20.87 

Total 2500 116.20 69419.19 100 100 100 
 

ตารางที่ 5 การสะสมมวลชีวภาพและคาร์บอนในป่าไม ้(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 ไผ่ไร ่ 22974.81 6003.84 2216.70 109.12 988.45 9318.11 
6 เก็ดด า 15914.20 3943.98 1899.97 33.97 547.98 6425.89 
7 งิว้ป่า 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 ไผ่ขา้วหลาม 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 ตุม้กว้าว 5509.51 1418.78 579.33 17.27 216.50 2231.88 
13 ตะครอ้ 5342.95 1358.99 576.37 18.78 207.86 2162.01 
14 ตับเตา่ต้น 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 อนิทนลิบก 1974.33 500.91 216.93 5.95 74.97 798.76 
21 ชนิดท่ี 21-57 15030.09 3935.33 1396.88 85.7 678.6 6096.47 

Total 206507.45 63740.25 27427.64 970.14 9837.33 101975.35 
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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 มโนเช่ียวพินจิ1* อภชิาติ ชิดบุรี2 นารีลักษณ์ นาแกว้1 และ ศริิพรรณ สารินทร1์ 

Premburi Manocheowpinij1* Apichat Chidburee2 Nareeluk Nakaew1 and Siripun Sarin1 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเติมสารส่งเสริมการเจริญของพืชท่ีผลิตจากแบคทีเรีย  

Methylobacterium radiotolerans ED5-9 และ Streptomyces sp. TM32 ในวัสดุปลูกต่อการเจริญของกุหลาบหนูท่ีได้

จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเนื่อในสภาพปลอดเชื้อ จากผลการศึกษาพบว่า หลังจากเพาะเลี้ยงกุหลาบหนูในสภาพปลอด

เชื้อเป็นเวลา 4 สัปดาห์ กุหลาบหนูท่ีปลูกในวัสดุปลูกชนิดหินภูเขาไฟผสมกับอาหารพืช ½ MS medium ท่ีมีส่วนผสม

ของน้ าหมักจาก M. radiotolerans ED5-9 ปริมาตร 4 มิลลิลิตรต่อลิตร และ Streptomyces sp. TM32 ปริมาตร 5.22 

มิลลิลิตรต่อลิตร สามารถส่งเสริมการเจริญของกุหลาบหนูได้ดีท่ีสุด โดยมีอัตราการรอด (100%) อัตราการเกิดราก 

(50%) จ านวนราก (1.67 ต่อต้น) ความยาวราก (1.33 เซนติเมตรต่อต้น) อัตราการเกิดใบ (100%) น้ าหนักสด (48.24 

มิลลิกรัม) และ น้ าหนักแห้ง (5.70 มิลลิกรัม) และไม่พบการปนเป้ือนของเชื้อราเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มการทดลอง

ควบคุมโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรรมวธีิท่ีมีการเตมิน้ าหมักจาก Streptomyces sp. TM32 
 

ค าส าคั::  Methylobacterium radiotolerans Streptomyces sp.,สารส่งเสริมการเจรญิ, 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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บทน า 
 กุหลาบหนูจัดเป็นพืชในตระกูลกุหลาบท่ีนิยมน ามาขยายพันธ์ุด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (plant tissue 

culture) โดยการน าส่วนเนื้อเยื่อเพาะบนอาหารวุน้ในขวดทดลองซึ่งเป็นวิธีท่ีรวดเร็วตอ่การขยายพันธ์ุกุหลาบหนูจนได้

จ านวนท่ีมากพอตอ่ความต้องการทางเศรษฐกิจ และสามารถทดแทนการเพาะปลูกแบบดั้งเดิม [1]  แตจ่ากการศกึษา

ของ Preece และ Sutter ในปี ค.ศ. 1991 อธิบายการพัฒนารากพืชท่ีเพาะในอาหารวุ้นความเข้มข้นร้อยละ 8 พบว่า 

ชนิดลักษณะของอาหารวุ้นส่งผลต่อการพัฒนารากของพืช และมีอัตราการเจริญต่ าเมื่อย้ายมาปลูกลงในกระถาง 

เนื่องจากลักษณะโครงสร้างภายในอาหารวุน้มรูีพรุนท่ีน้อยซึ่งการพัฒนารากของพชืขึ้นอยูก่ับอากาศท่ีอยู่ภายในรูพรุน

ของวัสดุปลูกนั้น [2] จึงสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีใช้ชนิดของวัสดุปลูกที่หลากหลายชนิด ได้แก่ Florialite, Saborod และ 

Vermiculite ในการส่งเสริมการเจริญของพืชท้ังในขวดทดลอง ซึ่งลักษณะความเป็นรูพรุนของวัสดุปลูกมีผลต่อการ

พัฒนาชนิด และจ านวนของรากแขนง กับรากฝอยของพืช อกีทัง้ช่วยเพิ่มอัตราการรอดของพชืด้วย [3] นอกจากนี้การ

ขยายพันธ์ุพืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนั้น มีการใช้สารเคมีสังเคราะห์ท่ีมีคุณสมบัติเป็นท้ังสารส่งเสริมการเจริญ

ของพืช เชน่ กรดอินโดลบิวไทริค หรือ กรดแนฟทาลินอะซีติก [4] และเป็นยาปฏิชีวนะส าหรับป้องกันการปนเป้ือนจาก

เชื้อก่อโรคในพืช แตก่ารใช้สารเคมีสังเคราะห์เป็นเวลานานอาจส่งผลเสียต่อสภาพแวดลอ้มในธรรมชาติ เนื่องจากการ

ตกค้างและปนเป้ือนไปในแหล่งธรรมชาติอื่น ๆ ดังนัน้การศึกษาการใชส้ารส่งเสริมการเจรญิของพชืซึ่งเป็นสารชีวภาพ

ท่ีได้จากจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีน่าสนใจ รวมท้ังแบคทีเรียกลุ่ม Pink Pigmented Facultative 

Methylotrophs (PPFMs) ท่ีมีคุณสมบัตสิามารถสังเคราะห์สารกลุม่ควบคุมการเจริญของพืช (plant growth regulators)  

ชนิดท่ีเป็นออกซิน (auxin) และไซโตไคนิน (cytokinin) นอกจากนี้สามารถสร้างเอนไซม์ 1-aminocyclopropane-1-

carboxylate (ACC) deaminase ท่ีมีผลต่อระดับเอทิลนีภายในเซลล์พืช [5],[6] ในปี พ.ศ. 2559 ธนวุฒิ พรหมบัญชาชัย 

ได้ท าการศึกษาแยกเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม PPFMs จากใบหญ้าปักกิ่ง พบว่าน้ าหมักจากเชื้อ Methylobacterium 

radiotolerans ED5-9 มีคุณสมบัติสร้างสารประกอบออกซิน ชนิด indole-3-acetic acid (IAA) และสามารถส่งเสริม

การเจริญของหญ้าปักกิ่งด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ [7] นอกเหนือจากใช้สารชีวภาพจากแบคทีเรียกลุ่ม PPMFs 

ท่ีมีคุณสมบัติควบคุมการเจริญแล้ว พบว่าจุลินทรีย์กลุ่ม Actinobacteria ซึ่งเป็นแบคทีเรียท่ีมีลักษณะคล้ายกับเชื้อรา 

ติดสีย้อมแกรมบวก เจริญเป็นเส้นใยและสามารถสร้างสปอร์ได้ บางชนิดสามารถสารชีวภาพท่ีส่งเสริมการเจริญของ

พชื ตลอดจนสารปฏชิวีนะท่ียับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ชนิดอื่นท่ีพบในธรรมชาติท่ัวไปได้ ในจ านวนยาปฏิชีวะรอ้ยละ 

80 ท่ีใช้ในทางการแพทย์และการเกษตรมีแหล่งท่ีมาจากแบคทีเรียกลุ่มนี้เป็นส่วนใหญ่ [8],[9],[10] จากการศึกษาของ 

Nakeaw et al (2015) พบวา่โรครากขาวที่เกิดจากเชื้อ Rigidoporus sp. ในต้นยางพาราสามารถถูกยับยัง้การเจรญิด้วย

น้ าหมักจากเชื้อ Streptomyces sp. TM32 โดยพบว่า ระดับความเข้มข้นท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราขาวได้

ร้อยละ 50 (ED50) เท่ากับ 2.61 มิลลิลิตรต่อลิตร นอกจากนี้น้ าหมักท่ีได้ยังมีสารท่ีช่วยส่งเสริมการเจริญของพืชชนิด 

IAA ประมาณ 54.00 มลิลกิรัมตอ่ลติร [11] 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการประยุกต์ใช้น้ าหมักท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียท้ังสองชนิด คือ        

M. radiotolerans ED5-9 และ Streptomyces sp. TM32 มาส่งเสริมการเจริญของกุหลาบหนูท่ีได้จากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ โดยการขยายพันธ์ุในวัสดุปลูกที่ออกแบบให้เหมาะสมตอ่การย้ายปลูกในสภาพปลอดเชื้อ 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การเพาะเลี้ยงและการเตรยีมน้ าหมักจาก M. radiotolerans ED5-9 

 ท าการถ่ายเชื้อบริสุทธ์ิจ านวน 1 ลูป ลงในอาหารเหลว low nutrient medium (LNM) ปริมาตร 12 มิลลิลิตร  

ท่ีบรรจุอยู่ในหลอดทดลองฝาเกลียวขนาด 20 x 125 มิลลิเมตร จากนั้นใส่ลงในอาหารเหลว LNM ปริมาตร 95 มิลลิลิตร 

บรรจุในฟลาสก์ขนาด 250 มิลลิลิตร จากนั้นบ่มบนเคร่ืองเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิท่ีอัตราเขย่า 180 รอบต่อนาที  

ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 3 วัน เมื่อครบเวลาตามก าหนดวัดค่าดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 600 นาโน

เมตร จากนั้นเปรียบเทียบความขุ่นของเชื้อด้วย LNM ปราศจากเชื้อท่ีค่าการดูดกลืนแสง เท่ากับ 0.5 น าเช้ือท่ีเตรียมไว้

ปริมาตร 1 มลิลิลิตร ใสล่งในอาหารเหลว LNM ปริมาตร 9 มลิลิลิตร ท่ีบรรจุอยูใ่นหลอดทดลองขนาด 25 x 150 มลิลิลิตร 

บ่มบนเคร่ืองเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิท่ีอัตราเขย่า 180 รอบต่อนาที ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 5 วัน 

เมื่อครบระยะเวลาเก็บตัวอย่างอาหารเหลว LNM จากการเพาะเลี้ยงไปป่ันเหวี่ยงด้วยเคร่ืองป่ันเหวี่ยง (centrifuge) ท่ี

ความเร็ว 10,000 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 15 นาที จากนั้นเก็บส่วนใส (supernatant) และ

น าไปผ่านแผ่นกรองเซลลูโลสท่ีมีขนาดของรูกรองเท่ากับ 0.45 ไมโครเมตร ท าการแบ่งส่วนใสส่วนหนึ่งไปท าการวิเคราะห์

ปริมาณ IAA โดยดูดส่วนใสปริมาตร 1 มิลลิลิตรท่ีได้ ผสมกับ salkowski reagent ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ในหลอดทดลอง

ขนาด 13 x 100 มิลลิเมตรผสมให้เข้ากัน ตั้งท้ิงไว้ในท่ีมืดเป็นเวลา 30 นาที ท่ีอุณหภูมิห้อง เมื่อครบก าหนดเวลาน า

สารละลายผสมไปวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 530 นาโนเมตร ค านวณหาปริมาณ IAA เทียบกับกราฟ

มาตรฐานของสารละลาย IAA และเก็บส่วนใสอีกส่วนหนึ่งบรรจุในขวดสีชาท่ีปราศจากเชื้อในตู้เย็นอุณหภูมิ 4 องศา

เซลเซียส ส าหรับใชใ้นการทดลองตอ่ไป 

การเพาะเลี้ยงและการเตรยีมน้ าหมักจาก Streptomyces sp. TM32  

ท าการถ่ายเชื้อบริสุทธ์ิจ านวน 1 ลูป ลงในอาหารเหลว International Streptomyces Project Medium 2 (ISP2) 

ปริมาตร 12 มิลลิลิตร ที่บรรจุอยู่ในหลอดทดลองฝาเกลียวขนาด 20 x 125 มิลลิเมตร จากนั้นใส่ลงในอาหารเหลว 

ISP2 ปริมาตร 95 มลิลลิิตร บรรจุในฟลาสก์ขนาด 250 มลิลลิิตร บ่มบนเครื่องเขยา่แบบควบคุมอุณหภูมิท่ีอัตราเขย่า 

120 รอบตอ่นาท ีอุณหภูม ิ30 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 7 วัน เมื่อครบเวลาตามก าหนดวัดค่าดูดกลนืแสงท่ีความ

ยาวคลื่น 600 นาโนเมตร เปรียบเทียบความขุ่นของเชื้อด้วยอาหารเหลว ISP2 ปราศจากเชื้อท่ีค่าการดูดกลืนแสง 

เท่ากับ 0.5 แล้วน าเชื้อท่ีเตรียมไว้ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในอาหารเหลว ISP2 ปริมาตร 9 มิลลิลิตร ท่ีบรรจุอยู่ใน

หลอดทดลองขนาด 25 x 150 มิลลิลิตร แล้วน าไปบ่มบนเคร่ืองเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิท่ีอัตราเขย่า 120 รอบต่อ

นาที ท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 7 วัน เมื่อครบระยะเวลาท่ีก าหนดท าการเก็บตัวอย่างอาหารเหลว 

ISP2 จากการเพาะเลีย้ง น าไปป่ันเหวี่ยงด้วยเคร่ืองป่ันเหวี่ยง (centrifuge) ท่ีความเร็ว 10,000 รอบตอ่นาท ีอุณหภูม ิ4 

องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 15 นาที จากนั้นเก็บส่วนใส (supernatant) และน าสารไปผ่านแผ่นกรองเซลลูโลสท่ีมี

ขนาดของรูกรองเท่ากับ 0.2 ไมโครเมตร เพื่อก าจัดเชื้อในสารสกัด ท าการแบ่งส่วนใสส่วนหนึ่งไปท าการวิเคราะห์

ปริมาณ IAA ด้วยวิธี salkowski จากนั้นเก็บส่วนใสอีกส่วนหนึ่งบรรจุในขวดสีชาท่ีปราศจากเชื้อ และเก็บในตู้เย็น

อุณหภูม ิ4 องศาเซลเซียส ส าหรับใชใ้นการทดลองตอ่ไป 
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การศึกษาประสิทธิภาพของสารชีวภาพที่ได้จากเชื้อ M. radiotolerans ED5-9 และ Streptomyces sp. 

TM32 ต่อการเจริ:ของกุหลาบหนูในวัสดุปลูกส าหรับการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ 

 เตรียมอาหาร ½ MS medium ท่ีมีวุ้นความเข้มข้นร้อยละ 0.8 บรรจุลงในฟลาสต์ขนาด 500 มิลลิลิตร 

จากนั้นท าให้ปราศจากเชื้อด้วยเคร่ืองนึ่งความดันไอ (autoclave) แรงดันไอน้ า 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว อุณหภูมิ  

121 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 15 นาที เก็บรักษาไว้ในเคร่ืองอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิท่ี 50 องศาเซลเซียสจากนั้น

เติมส่วนผสมท่ีความเข้มข้นต่างๆ  ร่วมกับวัสดุปลูกส าหรับการเพาะเลี้ยงกุหลาบหนู ได้แก่ พีทมอส (Peatmoss : P) 

และ หินภูเขาไฟ (Volcanic rock : V) โดยท าให้วัสดปุราศจากเชื้อด้วยเคร่ืองนึ่งความดันไอ (autoclave) แรงดันไอน้ า 15 

ปอนด์ต่อตารางนิ้ว อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 15 นาที โดยก าหนดอัตราส่วนปริมาณวัสดุปลูกชนิดพี

ทมอสเท่ากับ 25 กรัมต่ออาหารเพาะเลี้ยง 20 มิลลิลิตร และหินภูเขาไฟเท่ากับ 35 กรัมต่ออาหารเพาะเลี้ยง 20 

มิลลิลิตร ในแต่ละกรรมวิธี และน าแตล่ะตัวอย่างบรรจุลงในขวดแก้วเพาะเลีย้งปราศจากเชื้อขนาด 16 ออนซ์ จากนัน้
ตัง้ไวท่ี้อุณหภูมหิ้องจนอาหารแข็งตัว 

 โดยการวางแผนการทดลองในการศึกษานี้เป็นแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Ramdomized Design : CRD) 

มท้ัีงหมด 10 กรรมวธีิ ๆ ละ 10 ซ้ า ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

กรรมวธีิท่ี อาหาร 

½ MS medium 

อาหารวุน้ 

(0.8%) 

น้ าหมัก M. radiotolerans 

ED5-9 (ml/L) 

น้ าหมัก Streptomyces 

sp. TM32# (ml/L) 

IAA 

(mg/L) 

T1 (control) + - - - - 

T2 + - - 5.22 - 

T3 + - 1 5.22 - 

T4 + - 2 5.22 - 

T5 + - 4 5.22 - 

T6 + - 8 5.22 - 

T7 (control) + - - - 0.01 

T8 + - 4 - - 

T9  + 4 - - 

T10  + - 5.22 - 
# ระดับความเข้มข้นสองเท่าของคา่ ED50  

 

ท าการทดสอบการเจริญของชิ้นกุหลาบหนูในวัสดุปลูก โดยน ายอดกุหลาบหนูขนาด 1 เซนติเมตรท่ีมีใบติดอยู่

จ านวน 3 ใบ ท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นเวลา 4 สัปดาห์ จ านวน 5 ยอด ปักลงในต่ออาหารเพาะเลี้ยง  

1 ขวด โดยแต่ละกรรมวิธีมีจ านวน 2 ขวด ท่ีความลึกลงไปจากผิวหน้าอาหารประมาณ 2.5 มิลลิเมตร จากนั้นน าไปปลูก

โดยให้แสงท่ีความเข้ม 42 ไมโครโมลตอ่ตารางเมตรต่อวนิาที เป็นระยะเวลา 16 ชั่วโมงตอ่วัน ความชื้นสัมผัสประมาณร้อย

ละ 70 ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 4 สัปดาห์ ดังแสดงในภาพท่ี 1 ท าการเก็บตัวอย่างของแต่ละกรรมวธีิ

ทุก 1 สัปดาห ์โดยวธีิการสังเกต เพื่อบันทึกข้อมูลการเจริญของพืช ได้แก่ อัตราการเกิดใบ จ านวนใบ อัตราการรอด อัตรา

การเกิดราก จ านวนราก ความยาวราก น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งของกุหลาบหนู 
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ภาพที่ 1 แสดงการเพาะเลีย้งชิ้นกุหลาบหนูท่ีเพาะปลูกในขวดอาหารในสภาพปลอดเชื้อ 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล   

 ใชโ้ปรแกรม SPSS v.17.0 ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติของข้อมูลผลการทดลองท่ีได้ โดยการเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยของข้อมูลด้วยวิธีการใช้สถิติเปรียบเทียบที (t-test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวน (Analysis  of  variance 

: ANOVA) 
 

ผลการทดลอง 
จากการศึกษาผลการเพาะเลี้ยงและเตรียมน้ าหมักจากเชื้อ  M. radiotolerans ED5-9 พบว่าน้ าหมัก 

มีปริมาณของ IAA ความเข้มข้น 4.98 มิลลิกรัมต่อลิตร การเติมสารส่งเสริมของพืชท่ีผลิตจากเชื้อ M. radiotolerans 

ED5-9 และ Streptomyces sp. TM32 ในวัสดุปลูกต่อการเจริญของกุหลาบหนูท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพ

ปลอดเชื้อ พบว่า ในสัปดาห์ท่ี 4 ของการเพาะปลูก กุหลาบหนูท่ีปลูกในวัสดุปลูกชนิดหินภูเขาไฟ (V) ผสมกับอาหารพชื 

½ MS medium ท่ีมีสว่นผสมของน้ าหมักจาก M. radiotolerans ED5-9 ปริมาตร 4 มลิลิลิตรตอ่ลิตร และ Streptomyces 

sp. TM32 ปริมาตร 5.22 มิลลิลิตรต่อลติร (กรรมวิธี T5) มีอัตราการเกิดใบเท่ากับร้อยละ 100 ซึ่งมากกว่ากลุ่มทดลอง

ควบคุมกรรมวิธี T7 (ร้อยละ 90) แต่ไม่แตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญกับกรรมวธีิ T1 ดังแสดงในตารางท่ี 1 แต่อย่างไรก็ตาม

พบวา่ กรรมวธีิ T5 ท่ีเพาะปลูกในวัสดุปลูก V มจี านวนใบตอ่ชิ้นส่วนเท่ากับ 13.50±0.8 ใบ ซึ่งมากกวา่อยา่งมนีัยส าคัญ 

(P < 0.01) เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุปลูกพีทมอส (P) ท่ีมีจ านวนใบต่อต้นเท่ากับ 9.86±1.08 ใบ ดังแสดงในตารางท่ี 2 

และอัตราการรอดของกุหลาบหนูในกรรมวิธี T5 ท่ีเพาะปลูกในวัสดุปลูก V เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เท่ากับร้อยละ 100 ซึ่ง

มากกวา่กรรมวธีิในกลุ่มทดลองควบคุม (T7) ส าหรับอัตราการเกิดรากของกุหลาบหนูระหวา่งชนดิของวัสดุปลูกในแต่ละ

กรรมวิธี พบว่า กุหลาบหนูท่ีเจริญในวัสดุปลูก V มีอัตราการเกิดรากสูงกว่ากุหลาบหนูท่ีเจริญในวัสดุปลูก P แสดงใน

ตารางท่ี 3  และจากการเพาะปลูกเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบวา่ ปริมาณน้ าหนักสดของกุหลาบหนูของกรรมวิธี T7 ในวัสดุ

ปลูก V มีปริมาณสูงท่ีสุด เท่ากับ 5.700±0.667 มิลลิกรัมต่อต้น (ตารางท่ี 4) อย่างไรก็ตามจากผลการทดลองพบว่า 

การเพาะปลูกกุหลาบหนูในวัสดุปลูก V ในทุกกรรมวิธีท่ีเติมสารส่งเสริมการเจริญของพืชจากเชื้อ Streptomyces sp. 

TM32 ไมพ่บการปนเป้ือน แสดงในตารางท่ี 5 
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ตารางที่ 1 อัตราการเกิดใบของกุหลาบหนูท่ีเพาะปลูกดว้ยวธีิการปักลงในอาหารเพาะเลีย้งในแตล่ะกรรมวธีิ 

กรรมวธีิ 
วัสดุ

ปลูก 

อัตราการเกิดใบตอ่สัปดาห์ 

สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์ท่ี 4 

T1 
P 50.0±16.7 bcde 30.0±15.3 cde 60.0±16.3 bc 60.0±16.3 bc 

V 100.0±0.0 a 90.0±10.0 a 100.0±0.0 a 100.0±0.0 a 

T2 
P 50.0±16.7 bcde 20.0±13.3 de 70.0±15.3 abc 70.0±15.3 abc 

V 80.0±13.3 ab 70.0±15.3 ab 90.0±10.0 ab 90.0±10.0 ab 

T3 
P 10.0±10.0 e 30.0±15.3 cde 40.0±16.3 c 40.0±16.3 c 

V 30.0±15.3 cde 20.0±13.3 de 60.0±16.3 bc 60.0±16.3 bc 

T4 
P 30.0±15.3 cde 20.0±13.3 de 60.0±16.3 bc 60.0±16.3 bc 

V 70.0±15.3 abc 90.0±10.0 a 90.0±10.0 ab 90.0±10.0 ab 

T5 
P 40.0±16.3 bcde 60.0±16.3 abc 70.0±±15.3 abc 70.0±15.3 abc 

V 70.0±15.3 abc 80.0±13.3 ab 100.0±0.0 a 100.0±0.0 a 

T6 
P 30.0±15.3 cde 60.0±16.3 abc 80.0±13.3 ab 80.0±13.3 ab 

V 70.0±15.3 abc 70.0±15.3 ab 90.0±10.0 ab 90.0±10.0 ab 

T7 
P 70.0±15.3 abc 70.0±15.3 ab 80.0±13.3 ab 80.0±13.3 ab 

V 70.0±15.3 abc 80.0±13.3 ab 90.0±10.0 ab 90.0±10.0 ab 

T8 
P 20.0±13.3 de 10.0±10.0 e 40.0±16.3 c 40.0±16.3 c 

V 80.0±13.3 ab 70.0±15.3 ab 80.0±13.3 ab 80.0±13.3 ab 

T9 
P 50.0±16.7 bcde 50.0±16.7 bcd 70.0±15.3 abc 70.0±15.3 abc 

V 60.0±16.3 abcd 50.0±16.7 bcd 80.0±13.3 ab 80.0±13.3 ab 

T10 
P 80.0±13.3 ab 0.00±0.00 e 80.0±13.3 ab 80.0±13.3 ab 

V 50.0±16.7 bcde 0.00±0.00 e 90.0±10.0 ab 90.0±10.0 ab 

LSD ** ** * * 

หมายเหต:ุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงความแตกตา่งที่ระดับนัยส าคัญ * P ≤ 0.05,    

** P ≤ 0.01 
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ตารางที่ 2 จ านวนใบของกุหลาบหนูท่ีเพาะปลูกดว้ยวธีิการปักลงในอาหารเพาะเลีย้งในแต่ละกรรมวธีิ 

กรรมวธีิ 
วัสดุ

ปลูก 

จ านวนใบต่อต้น 

สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์ท่ี 4 

T1 
P 6.00±0.00  6.43±1.02 10.00±0.63 abc 11.50±0.92 abc 

V 6.00±0.00 8.70±0.30 10.50±0.92 ab 12.90±1.19 ab 

T2 
P 6.00±0.00 6.00±0.93 8.29±1.58 abcd 8.29±1.58 cdefg 

V 6.00±0.00 8.65±0.37 7.89±1.10 bcd 10.22±1.52 bcde 

T3 
P 6.00±0.00 6.00±3.00 7.50±1.94 abcd 10.50±2.60 abcdef 

V 6.00±0.00 6.00±1.34 9.00±1.34 abcd 11.00±1.84 abcd 

T4 
P 6.00±0.00 6.00±1.34 8.50±0.92 abcd 10.50±0.67 abcde 

V 6.00±0.00 9.00±0.00 9.33±0.93 abc 11.00±1.22 abc 

T5 
P 6.00±0.00 7.50±1.50 9.86±1.08 abc 9.86±1.08 bcdef 

V 6.00±0.00 7.20±0.92 10.80±0.49 a 13.50±0.81 a 

T6 
P 6.00±0.00 6.00±1.73 7.13±1.49 cd 7.13±1.49 efgh 

V 6.00±0.00 7.00±1.00 9.00±±1.55 abc 10.00±1.32 bcdef 

T7 
P 6.00±0.00 7.50±0.80 8.33±0.83 abcd 6.75±1.36 fgh 

V 6.00±0.00 8.14±0.86 9.90±1.35 abc 11.00±0.87 abc 

T8 
P 6.00±0.00 5.40±1.12 7.50±1.94 abcd 7.50±1.94 h 

V 6.00±0.00 7.50±0.81 11.25±0.94 a 11.25±0.94 abc 

T9 
P 6.00±0.00 7.00±1.00 9.43±0.43 abc 9.43±0.43 cdefg 

V 6.00±0.00 7.50±1.02 7.50±1.27 bcd 7.50±1.27 defgh 

T10 
P 6.00±0.00 6.00±0.00 5.63±0.8 d 5.63±0.89 h 

V 6.00±0.00 6.00±0.00 6.00±0.86 d 6.00±0.87 gh 

LSD ns ns * ** 

หมายเหต:ุ   ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกันในคอลัมนเ์ดียวกันแสดงความแตกตา่งท่ีระดับนัยส าคัญ  

* P ≤ 0.05, ** P ≤ 0.01, ns = ไมแ่ตกตา่ง 
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ตารางที่ 3 อัตราการรอด อัตราการเกิดราก จ านวนรากและความยาวรากเฉลี่ยตอ่ต้นของกุหลาบหนูท่ีเพาะปลูกเป็น

เวลา 4 สัปดาห์ ในแต่ละกรรมวธีิ 

กรรมวธีิ 
วัสดุ

ปลูก 
อัตราการรอด (%) 

อัตราการเกิดรากต่อ

สัปดาห์ 

จ านวนรากต่อ

ต้น 
ความยาวราก (ซม.) 

T1 
P 60.0±16.3 bc         0.00±0.00   0.00±0.00 0.00±0.00 f 

V 100.0±0.0 a 60.0±16.3 1.67±0.33 1.30±0.33 bc 

T2 
P 70.0±15.3 abc 20.0±13.3 1.50±0.50 0.95±0.35 bcdef 

V 90.0±10.0 ab 30.0±15.3 1.00±0.00 0.30±0.057 ef 

T3 
P 40.0±16.3 c 30.0±15.3 1.33±0.33 1.36±0.48 bcd 

V 60.0±16.3 bc 30.0±15.3 1.33±0.33 0.93±±0.45 bcdef 

T4 
P 60.0±16.3 bc 20.0±13.3 1.50±0.50 2.65±0.80 a 

V 90.0±10.0 ab 30.0±15.3 1.67±0.33 1.33±0.42 bcd 

T5 
P 70.0±15.3 abc 30.0±15.3 1.67±0.67 1.30±0.20 bcdef 

V 100.0±0.0 a 50.0±16.7 1.40±0.25 1.26±0.33 bc 

T6 
P 80.0±13.3 ab 20.0±13.3 1.00±0.00 0.75±0.25 bcdef 

V 90.0±10.0 ab 20.0±13.3 1.50±0.50 0.55±0.05 cdef 

T7 
P 80.0±13.3 ab 20.0±13.3 2.00±1.00 1.80±0.20 ab 

V 90.0±10.0 ab 40.0±16.3 2.00±0.71 0.57±0.10 cdef 

T8 
P 40.0±16.3 c 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 f 

V 80.0±13.3 bc 20.1±13.3 1.77±0.23 1.35±0.25 bcdef 

T9 
P 70.0±15.3 abc 40.0±16.3 1.00±0.00 1.25±0.25 bcd 

V 80.0±13.3 bc 50.0±16.7 1.80±0.37 0.48±0.15 df 

T10 
P 80.0±13.3 bc 10.0±10.0 2.00±0.00 1.20±0.60 bcdef 

V 90.0±10.0 bc 60.0±16.3 2.17±0.47 1.11±0.20 bcdef 

LSD * ns ns * 

หมายเหต:ุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงความแตกตา่งที่ระดับนัยส าคัญ * P ≤ 0.05, 

ns = ไมแ่ตกตา่ง 
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ตารางที่ 4 น้ าหนักสดและน้ าหนักแหง้เฉลี่ยของกุหลาบหนูท่ีเพาะปลูกเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ในแตล่ะกรรมวธีิ 

กรรมวธีิ 
วัสดุ

ปลูก 
น้ าหนักสด (มลิลกิรัมตอ่ต้น) น้ าหนักแห้ง (มลิลกิรัมตอ่ต้น) 

T1 
P 40.58±4.58 abcefgh 5.217±0.869 abcd 

V 52.35±3.90 ab 6.590±0.587 ab 

T2 
P 36.17±6.16 fghi 4.74±1.01 def 

V 35.69±4.31 bcefgh 4.810±0.678 abcde 

T3 
P 37.80±6.90 i 4.725±0.718 f 

V 28.79±6.34 cefghi 3.714±0.911 d 

T4 
P 30.07±6.00 hi 3.967±0.734 cdef 

V 48.09±5.22 abcd 7.022±0.754 a 

T5 
P 37.06±3.66 cefgh 4.829±0.423 bcde 

V 48.24±5.02 abc 5.700±0.667 abcd 

T6 
P 41.09±6.16 abcefg 4.775±0.738 cde 

V 46.74±3.64 abcde 5.956±0.686 abc 

T7 
P 27.59±5.54 fghi 3.478±0.738 ef 

V 42.78±4.00 abcef 6.122±0.461 abc 

T8 
P 24.42±3.82 ghi 3.675±0.898 def 

V 53.42±6.11 a 6.788±0.656 a 

T9 
P 43.26±5.62 abcef 5.329±0.419 abcde 

V 33.39±1.90 efgh 4.913±0.240 bcde 

T10 
P 43.35±3.89 abcef 4.088±0.257 def 

V 44.32±3.26 abcef 3.911±0.407 ef 

LSD * ** 

หมายเหต:ุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงความแตกตา่งที่ระดับนัยส าคัญ * P ≤ 0.05, 

** P ≤ 0.01 
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ตารางที่ 5 ร้อยละการปนเป้ือนเชื้อราเฉลี่ยของกุหลาบหนูท่ีเพาะปลูกเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ในแต่ละกรรมวธีิ 

กรรมวธีิ วัสดุปลูก ร้อยละการปนเป้ือนเชื้อรา 

T1 
P 0.0±0.0 b 

V 10.0±10.0 b 

T2 
P 0.0±0.0 b 

V 0.0±0.0 b 

T3 
P 70.0±15.3 a 

V 0.0±0.0 b 

T4 
P 20.0±13.3 b 

V 0.0±0.0 b 

T5 
P 10.0±10.0  b 

V 0.0±0.0 b 

T6 
P 0.0±0.0 b 

V 0.0±0.0 b 

T7 
P 50.0±16.7 a 

V 0.0±0.0 b 

T8 
P 50.0±16.7 a 

V 0.0±0.0 b 

T9 
P 60.0±16.3 a 

V 0.0±0.0 b 

T10 
P 0.0±0.0 b 

V 0.0±0.0 b 

LSD ** 

หมายเหต:ุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงความแตกตา่งที่ระดับนัยส าคัญ ** P ≤ 0.01 
 

วิจารณ์ผลการทดลอง 

 จากการศึกษาผลของการประยุกต์ใช้สารส่งเสริมการเจริญท่ีผลิตจากเชื้อ M. radiotolerans ED5-9 และ 

Streptomyces sp. TM32 ร่วมกับการเลือกใช้วัสดุปลูกให้เหมาะสมต่อการเจริญของกุหลาบหนูท่ีได้จากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ พบว่า กรรมวิธีท่ีใช้หินภูเขาไฟให้ผลดีท่ีสุด ท้ังในด้านอัตราการรอด อัตราการเกิดราก 

จ านวนรากและความยาวราก ท้ังนี้เนื่องจากลักษณะของวัสดุปลูกชนิดหินภูเขาไฟมีความพรุนมากท าให้สามารถกัก

เก็บอากาศไว้ภายในได้มากกว่าพีทมอสท่ีมีลักษณะเป็นผงละเอียด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Afreen-zobayed 

และคณะในปี 1999 พบว่าหากวัสดุปลูกมีปริมาณของรูพรุนท่ีมากส่งผลให้เกิดการชักน าการเกิดรากของพืชท่ีมาก

ยิ่งขึ้น โดยความพรุนของวัสดุท าให้มีการซึมผ่านและการถ่ายเทของอากาศได้ดี นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มอัตราการเจรญิ 

และอัตราการรอดของพชื  
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ผลจากการเพิ่มระดับความเข้มข้นของสารส่งเสริมการเจริญของพืชจากเชื้อ M. radiotolerans ED5-9 พบว่า 

ในสัปดาห์ท่ี 4 ท่ีความเข้มข้นของ indole acetic acid (IAA) เท่ากับ 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร มีอัตราการเกิดราก จ านวน

ราก และความยาวรากของกุหลาบหนูลดลง ซึ่งให้ผลใกล้เคียงกับการใช้สาร IAA ชนิดสังเคราะห์ เนื่องจากสาร

ส่งเสริมการเจริญของพืชชนิด IAA สามารถใช้เป็นสารชักน ารากให้กับพืช แต่ต้องมีการควบคุมปริมาณสารการใช้ท่ี

เหมาะสมต่อความต้องการของพืชแต่ละชนิด เนื่องจากถ้าถูกใช้ในปริมาณสูงส่งผลให้เกิดการยับยั้งการแบ่งเซลลพ์ชื 

{12} และเมื่อเปรียบเทียบผลอัตราการเกิดใบ อัตราการรอด อัตราการเกิดราก และจ านวนรากต่อต้นของแต่ละ

กรรมวิธีกับกรรมวิธีกลุ่มทดลองควบคุม พบว่า การไม่ใช้อาหารสูตร MS แต่ใช้สารส่งเสริมการเจริญของพืชจากเช้ือ 

M.  radiotolerans ED5-9 และ Streptomyces sp. TM32 สามารถช่วยส่ง เสริมการเจ ริญ ซึ่ งอาหารสูตร MS 

ประกอบด้วยสารจ าเป็นต่อการเจริญของพืช โดยมีมหาธาตุ จุลธาตุ น้ าตาล วิตามิน และเหล็ก [13] แสดงให้เห็นว่า

การใช้น้ าหมักจากแบคทเีรียอาจที่สารอาหารท่ีเหมาะสมและสามารถช่วยสง่เสริมการเจรญิของกุหลาบหนูได้ 

 ส าหรับผลจากการศึกษาร้อยละการปนเป้ือนเชื้อราเฉลี่ยของกุหลาบหนูท่ีเพาะปลูกเป็นเวลา 4 สัปดาห์ 

พบว่า ทุกกรรมวิธีท่ีเติมน้ าหมักจากเชื้อ Streptomyces sp. TM32 เป็นปริมาณสองเท่าของค่า effective dose (ED50) 

ไม่พบการปนเป้ือนของเชื้อเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีท่ีไม่ได้เติม สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยซึ่งพบว่าแอคติโน

แบคทีเรีย Streptomyces sp. TM32 มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญของเชื้อราขาวร้อยละ 50 (ED50) เท่ากับ 2.61 

มิลลิลิตรต่อลิตร [11]  ส่วนผลการปนเป้ือนเชื้อราของกุหลาบหนูท่ีใช้วัสดุปลูกพีทมอสท่ีพบว่ามีการปนเป้ือนสูงกว่า

วัสดุปลูกหินภูเขาไฟ เนื่องจากวัสดุปลูกพีทมอสท่ีมีลักษณะเป็นผงละเอียดอาจเกิดการตกค้างของสปอร์เชื้อราท่ีอยู่

ภายในวัสดุท าให้ความร้อนไม่สามารถเขา้ถึงได้จากการท าให้ปราศการจากเชือ้ในขั้นตอนการทดลอง 

 จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า การเติมสารส่งเสริมการเจริญของพืชท่ีผลิตจากแบคทีเรีย  Methylobacterium 

radiotolerance ED5-9 และ Streptomyces sp. TM32 ในวัสดุปลูกสามารถช่วยส่งการเจริญของกุหลาบหนูท่ีได้จากการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเนื่อในสภาพปลอดเชื้อได้ โดยกุหลาบหนูท่ีปลูกในวัสดุปลูกชนิดหินภูเขาไฟ (V) ผสมกับอาหารพืช ½ MS 

medium ท่ีมีส่วนผสมของน้ าหมักจาก M. radiotolerance ED5-9 ปริมาตร 4 มิลลิลิตรต่อลิตร และ Streptomyces sp. 

TM32 ปริมาตร 5.22 มิลลิลิตรต่อลิตร เป็นกรรมวิธีท่ีเหมาะสมส าหรับการขยายพันธ์ุกุหลาบหนูด้วยวิธีการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อเพื่อส่งเสริมการเจริญและพัฒนาการเกิดราก 
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ปริมาณธาตุอาหารในผักหวานป่า (Melientha suavis Pierre) บริเวณพื้นท่ีโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชของมหาวทิยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลมิพระเกียรติ 

Nutrition quantity of Melientha suavis Pierre at plant genetic conservation 

project area of Maejo university PHRAE campus. 

วรรณา มังกิตะ1* ทิวา จามะรี1 ธนากร.ลัทธิ์ถีระสวุรรณ2 และฑฆีา โยธาภักด3ี 

Wanna Mangkita1*, Tiwa Jamaree1, Thanakorn Lattirasuvan2 and Teeka Yothapakdee3 
 

บทคัดย่อ 
 ผักหวานป่า (Melientha suavis Pierre) ในพื้นท่ีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชืฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิม

พระเกียรติ เป็นผักพื้นบ้านท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีรสชาติท่ีหวานอร่อย ชาวบ้านเก็บผักหวานป่าใน

พื้นท่ีอนุรักษ์ฯ เกินขีดความสามารถท่ีจะแพร่พันธ์ุตามธรรมชาติได้ ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของผักหวานป่า  

การฟื้นฟูผักหวานป่าในพื้นท่ีอนุรักษ์ฯ เป็นสิ่งท่ีส าคัญ ซึ่งต้องมีข้อมูลนิเวศวิทยาของผักหวานป่าเพื่อใช้ด าเนินการฟื้นฟู 

ดังนัน้จึงท าการศกึษาปริมาณธาตุอาหารในผักหวานป่าบริเวณพื้นท่ีอนุรักษ์ในแต่ละระดับความสูง โดยการเก็บตัวอย่างกิ่ง 

ใบเจริญเต็มท่ี และใบอ่อนกับยอดอ่อนของผักหวานป่า จากแปลงขนาด 20 x 50 ตารางเมตร ใน 3 บริเวณ คือ ยอดเขา 

กลางเขา และตนีเขา มาวเิคราะห์แร่ธาตุอาหารท่ีส าคัญ พบวา่ ในใบออ่นและยอดอ่อนของผักหวานป่า ซึ่งเป็นส่วนท่ีนิยม

น ามารับประทาน ในแปลงบริเวณยอดเขา มีปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม 

เท่ากับ  3.50, 0.56, 1.97, 0.30 และ 0.24 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดับ แปลงบริเวณกลางเขา มปีริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 

โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม เท่ากับ  3.55, 0.48, 2.04, 0.17 และ 0.20 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และแปลง

บริเวณตีนเขา มีปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม เท่ากับ  3.58, 0.51, 1.95, 0.34 

และ 0.19 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ จากข้อมูลปริมาณธาตุอาหารท่ีพบในส่วนต่าง ๆ ของผักหวานป่าในแปลงยอดเขา  

กลางเขา และตนีเขา ในพื้นท่ีศึกษามปีริมาณธาตุอาหารไมแ่ตกตา่งกัน ดังนัน้จึงควรมกีารศกึษาในพื้นท่ีอ่ืน ๆ เพิ่มเตมิ 
 

ค าส าคั::   โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพชื 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 
 

บทน า 

 ผักหวานป่าเป็นพืชผักพื้นบ้านท่ีมีชื่อเสียงมาก มีอายุยืนยาวนับร้อยปี ใช้ประโยชน์ได้ท้ังใบอ่อน ยอดอ่อน และ

ช่อผล มาบริโภค (ณัฏฐากร และบัณฑิต, 2552) เป็นพืชท่ีปลอดภัยต่อสารพิษ (ถนอมหวัง และมงคล, 2507 )  

โดยยอดผักหวานอ่อน และใบผักหวานอ่อนให้พลังงานถึง 39 กิโลแคลอร่ี คาร์โบไฮเดรต 8.3 กรัม โปรตนี 0.1 กรัม ไขมัน 

0.6 กรัม และแร่ธาตุตา่ง ๆ เชน่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก เป็นตน้ อุดมไปด้วยวิตามินเอ วตีามนิบี 1 บ ี2 และไนอะซิน 

(กองโภชนาการ กรมอนามัย, 2535) อกีท้ังสามารถใชส้่วนตา่ง ๆ มาท ายาได้ เชน่ ราก ใชเ้ป็นยาเย็น แก้ร้อนในกระหายน้ า 

ใบ และราก ใชรั้กษาแผล แก้ปวดท้อง เป็นตน้  (ณัฏฐากร และบัณฑิต, 2552) ในพื้นท่ีอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัย

แม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มีผักหวานป่าเป็นพืชท้องถิ่น และพบการเจริญเติบโตอยู่ค่อนข้างน้อย นอกจากนี้พื้นท่ี

ดังกล่าวอยู่ติดกับแหล่งชุมชน ท าให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บผักหวานป่าเพื่อน าไปบริโภค และขายเป็นอาชีพเสริม เพราะ

สามารถสร้างรายได้ดี เนื่องจากชาวบ้านให้เหตุผลวา่มีรสชาติท่ีอร่อย ท าให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บผักหวานป่าในพื้นท่ีเกินขีด

ความสามารถท่ีจะแพร่พันธ์ุตามธรรมชาติได้อยู่เป็นประจ าทุกปี ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของผักหวานป่า  

จึงจ าเป็นต้องศึกษาแนวทางการฟื้นฟู และการจัดการระบบนิเวศของผักหวานป่า ซึ่งรสชาติและความอร่อยของผักหวาน

ป่าเกิดจาก แร่ธาตุต่าง ๆ ในผักหวานป่า ทีมนักวจิัยจึงคิดหาแนวทางการฟื้นฟูผักหวานป่า โดยท่ียังคงรสชาตคิวามอร่อย

ให้เหมือนกับผักหวานป่าท่ีปลูกในพื้นท่ีอนุรักษ์ ซึ่งจ าเป็นต้องทราบข้อมูลปริมาณแร่ธาตุหลักท่ีผักหวานป่ามีความ

ต้องการในการเจริญเติบโต เพื่อเป็นข้อมูลในการเติมแร่ธาตุอาหารลงไปในพื้นท่ีให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของ

ผักหวานป่าท่ีคงรสชาตท่ีิใกล้เคียงกับในธรรมชาติ 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 วางแปลงตัวอย่างในบริเวณพื้นท่ีท่ีมีผักหวานเจริญอยู่ของพื้นท่ีอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – 

แพร่ เฉลิมพระเกียรต ิ(ภาพท่ี 1) ขนาด 20 x 50 ตารางเมตร จ านวน 3 แปลง ในบริเวณพื้นท่ีท่ีแตกต่างกัน 3 ระดับ ได้แก่ 

แปลงท่ี 1 (ยอดเขา : 267 เมตร จากระดับน้ าทะเล) แปลงท่ี 2 (กลางเขา : 258 เมตร จากระดับน้ าทะเล) และแปลงท่ี 3 

(ตนีเขา : 233 เมตร จากระดับน้ าทะเล) (ภาพท่ี 1 และ 2)  

 
ภาพที่ 1 แผนท่ีแสดงท่ีต้ังแปลงศึกษาในพืน้ท่ีอนุรักษพ์ันธุกรรมพชืมหาวิทยาลัยแมโ่จ้–แพร่ เฉลิมพระเกยีรติ 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะต าแหนง่ของแปลงตัวอย่างในพื้นท่ีอนุรักษฯ์ ที่ท าการเก็บตัวอยา่ง 
 

 การเตรียมตัวอย่างผักหวานป่า โดยสุ่มเก็บต้นผักหวานป่าในแปลงตัวอยา่ง จ านวน 3 ตน้ เก็บยอดอ่อนกับ

ใบอ่อน ใบท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ี และกิ่งของผักหวานป่า ท าความสะอาดอย่าให้มีสิ่งเจือปน น ามาอบท่ีอุณหภูมิ 70 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง ตามวิธีการเตรียมตัวอย่างของห้องปฏิบัติการ หน่วยวิเคราะห์ดิน น้ า พืช คณะ

ผลิตกรรมการเกษตร ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  แล้วบรรจุใส่

ถุงพลาสติกท่ีสะอาด ปิดปากถุงให้สนิท เพื่อส่งวิเคราะห์ธาตุอาหารตา่ง ๆ โดยการวิเคราะห์ไนโตรเจนใช้วิธี Kjeldahl 
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method การวิเคราะห์ฟอสฟอรัสใช้วิธี Yellow Method และการวิเคราะห์โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม ท่ี

ห้องปฏิบัติการ หน่วยวิเคราะห์ดิน น้ า พืช คณะผลิตกรรมการเกษตร ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม 

มหาวทิยาลัยแมโ่จ้ จังหวัดเชยีงใหม่ 
 

ผลการศึกษา 
 จากการวเิคราะห์หาปริมาณธาตุอาหาร ในกิ่ง ใบท่ีเจรญิเตบิโตเต็มท่ี และใบออ่นกับยอดออ่น 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 ตามล าดับ ใบเจริญเต็มท่ี พบปริมาณ

โพแทสเซียมสูงสุด คือ 5.35 เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาณ แคลเซียม ไนโตรเจน แมกนีเซียม และฟอสฟอรัส เท่ากับ 

3.16, 1.58, 0.78, และ 0.32 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ใบอ่อนกับยอดอ่อน พบปริมาณ ไนโตรเจนสูงสุด คือ  

3.5 เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาณ โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส แคลเซียม และแมกนีเซียม เท่ากับ 1.97, 0.56, 0.3 และ 0.24 

เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 
 

ตารางที่ 1 ปริมาณธาตุอาหารในกิ่ง ใบเจรญิเต็มท่ี ใบออ่นและยอดออ่นของผักหวานปา่ แปลงยอดเขา 

 หน่วย กิ่ง ใบเจริ:เต็มที ่ ใบอ่อน และยอดอ่อน 

N % 1.00 1.58 3.50 

Total P % 0.31 0.32 0.56 

Total K % 1.31 5.35 1.97 

Total Ca % 3.49 3.16 0.30 

Total Mg % 0.73 0.78 0.24 
 

 แปลงกลางเขา กิ่ง พบปริมาณแคลเซียมสูงสุด คือ 3.65 เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาณโพแทสเซียมแมกนีเซียม 

และฟอสฟอรัส เท่ากับ 1.23, 0.88, 0.28 และ 0.18 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดับ ใบเจริญเต็มท่ี พบปริมาณแคลเซียมสูงสุด คือ 

5.85 เปอร์เซ็นต ์และมปีริมาณ โพแทสเซียม ไนโตรเจน แมกนเีซียม และฟอสฟอรัส เท่ากับ 4.94, 1.36, 0.73, และ 0.18 

เปอร์เซ็นต ์ตามล าดับ ใบออ่นกับยอดอ่อน พบปริมาณไนโตรเจนสูงสุด คือ 3.55 เปอร์เซ็นต ์และมปีริมาณ โพแทสเซียม 

ฟอสฟอรัส แมกนเีซียม และแคลเซียม เท่ากับ 2.04, 0.48, 0.20 และ 0.17 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 
 

ตารางที่ 2 ปริมาณธาตุอาหารในกิ่ง ใบเจรญิเต็มท่ี ใบออ่นและยอดออ่นของผักหวานปา่ แปลงกลางเขา 

 หน่วย กิ่ง ใบเจริ:เต็มที ่ 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  ตามล าดับ ใบเจริญเต็มท่ี พบปริมาณ

โพแทสเซียมสูงสุด คือ 6.74 เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาณ แคลเซียม ไนโตรเจน แมกนีเซียม และฟอสฟอรัส เท่ากับ 

6.49, 1.34, 0.72, และ 0.18 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ใบอ่อน และยอดอ่อน พบปริมาณ ไนโตรเจนสูงสุด คือ 3.58 

เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาณ โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส แคลเซียม และแมกนีเซียม เท่ากับ 1.95, 0.51, 0.34 และ 0.19 

เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางท่ี3) 
 

ตารางที่ 3 ปริมาณธาตุอาหารในกิ่ง ใบเจรญิเต็มท่ี ใบออ่นและยอดออ่นของผักหวานปา่ แปลงตนีเขา 

 หน่วย กิ่ง ใบเจริ:เต็มที ่ 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 ใบเจริญเต็มท่ี และใบออ่นกับยอดอ่อนของผักหวานป่าพบปริมาณธาตุอาหารใน

แต่ละส่วนท่ีแตกต่างกัน เมื่อน าปริมาณธาตุอาหารท่ีพบในกิ่ง ใบเจริญเต็มท่ี และใบอ่อนกับยอดอ่อน มาเปรียบเทียบกัน 

ด้วยวิธีของ Duncan โดยใช้โปรแกรม SPSS Version 16 พบว่า ปริมาณไนโตรเจนในใบอ่อนกับยอดอ่อนพบมากท่ีสุด โดย

ในแต่ละส่วนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ไนโตรเจน พบปริมาณมากขึ้นจากกิ่ง ใบเจริญเต็มท่ี 

และใบอ่อนกับยอดอ่อน ตามล าดับ ซึ่งท้ังสามแปลงนั้น มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน  (ตารางท่ี 4) สอดคล้องกับ 

Khamyong and Seramethakun (1996) ซึ่งศึกษาธาตุอาหารในยอดอ่อนผักหวานป่า ที่พบอยู่ใกล้หมู่บ้านห้วยหินด า 

อ าเภอฮอด จังหวัดเชยีงใหม ่ซึ่งพบวา่มปีริมาณไนโตรเจนสูงสุด คือ 4.80 เปอร์เซ็นต ์เนื่องจากไนโตรเจนจะถูกน าไปใช้ใน

การสร้างโปรตนีท่ีเป็นโปรโตพลาซึมของเซลล์เป็นส่วนใหญ่ (สมศักดิ์, 2544) 
 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนในกิ่ง ใบเจรญิเต็มท่ี ใบออ่นและยอดออ่น 
 หน่วย กิ่ง ใบเจริ:เต็มที ่ ใบอ่อน และยอดอ่อน 

ยอดเขา % 1.00c 1.58b 3.50a 

กลางเขา % 0.88c 1.36b 3.55a 

ตนีเขา % 0.88c 1.34b 3.58a 

  

 ปริมาณฟอสฟอรัสในใบอ่อนกับยอดอ่อนพบมากท่ีสุด โดยให้ผลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

(P<0.05) ฟอสฟอรัสในกิ่ง และใบเจริญเต็มท่ี พบปริมาณใกล้เคียงกัน โดยท้ังสามแปลงมีแนวโน้มไปในทิศทาง

เดียวกัน (ตารางท่ี 5) ฟอสฟอรัส พบในใบอ่อนกับยอดออ่นสูงสุด เนื่องจากฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบของสารท่ีให้

พลังงานสูง เชน่ ATP หรือ NADPH ซึ่งยอดออ่นกับใบอ่อน เป็นสว่นท่ีมีการสังเคราะห์สารต่าง ๆ อยู่เป็นจ านวนมาก จึง

จ าเป็นต้องใชพ้ลังงานในการสังเคราะห์ต่าง ๆ เหลา่นี ้เพื่อสร้าง และขยายขนาดของยอดอ่อนกับใบออ่นให้เจรญิเตบิโต

เต็มท่ี 
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ตารางที่ 5 ผลการวเิคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสในกิ่ง ใบเจรญิเต็มท่ี ใบออ่นและยอดออ่น 
 หน่วย กิ่ง ใบเจริ:เต็มที ่ ใบอ่อน และยอดอ่อน 

ยอดเขา % 0.31b 0.32b 0.56a 

กลางเขา % 0.18b 0.18b 0.48a 

ตนีเขา % 0.27b 0.18b 0.51a 

 

 ปริมาณโพแทสเซียมในใบเจริญเต็มท่ีพบมากท่ีสุด โดยให้ผลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(P<0.05) กับโพแทสเซียมในกิ่ง และยอดอ่อน ที่มีปริมาณใกล้เคียงกัน โดยท้ังสามแปลงมีแนวโน้มไปในทิศทาง

เดียวกัน (ตารางท่ี 6) เนื่องจากในช่วงผักหวานป่าแตกยอดอ่อน จะสร้างสารอาหารจากใบท่ีเจริญเต็มท่ีใน

กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช และล าเลียงไปยังกิ่งใบออ่นและยอดออ่น ท่ีสร้างอาหารได้น้อย โดยมีโพแทสเซียม

ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายของน้ าตาลจากแหล่งสร้างไปยังปลายทาง (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยกีระทรวงศึกษาธกิาร, 2555) เพื่อใชใ้นกระบวนการสังเคราะห์สารต่าง 
 

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ปริมาณโพแทสเซียมในกิง่ ใบเจรญิเต็มท่ี ใบออ่นและยอดออ่น 

 หน่วย กิ่ง ใบเจริ:เต็มที ่ ใบอ่อน และยอดอ่อน 

ยอดเขา % 1.31b 5.35a 1.97b 

กลางเขา % 1.23b 4.94a 2.04b 

ตนีเขา % 1.03b 6.74a 1.95b 

 

 ปริมาณแคลเซียมในกิ่ง และใบเจริญเต็มท่ีพบมากท่ีสุด โดยให้ผลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(P<0.05) แคลเซียม พบน้อยท่ีสุดในใบอ่อนกับยอดอ่อน ซึ่งท้ังสามแปลงมีแนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกัน  (ตารางท่ี 7) 

เนื่องจากแคลเซียมยังเป็นองค์ประกอบในสารท่ีเชื่อมผนังเซลล์ให้ติดกัน เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับใบ และกิ่ง (สม

บุญ, 2548) ในเซลล์ท่ีอายุยังนอ้ยจึงยังไมม่กีารสะสมแคลเซียมมากนัก 
 

ตารางที่ 7 ผลการวเิคราะห์ปริมาณแคลเซียมในกิ่ง ใบเจรญิเตม็ท่ี ใบออ่นและยอดออ่น  
 หน่วย กิ่ง ใบเจริ:เต็มที ่ ใบอ่อน และยอดอ่อน 

ยอดเขา % 3.49a 3.16a 0.30b 

กลางเขา % 3.65a 5.85a 0.17b 

ตนีเขา % 4.55a 6.49a 0.34b 

 

 ปริมาณแมกนีเซียมในใบเจรญิเต็มท่ีพบมากที่สุด โดยให้ผลแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05)    

เมื่อเทียบกับในใบอ่อนและยอดอ่อน (ตารางท่ี 8) แมกนีเซียม พบในใบเจริญเต็มท่ีสูงสุด เนื่องจากแมกนีเซียมเป็น

องค์ประกอบท่ีส าคัญของคลอโรฟิลล์ ซึ่งมีหน้าท่ีส าคัญในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชโดยในใบท่ีเจริญ

เต็มท่ีน้ัน จะพบคลอโรฟิลลเ์ป็นองค์ประกอบอยูเ่ป็นจ านวนมาก 
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ตารางที่ 8 ผลการวเิคราะห์ปริมาณแมกนเีซียมในกิง่ ใบเจรญิเต็มท่ี ใบออ่นและยอดออ่น 
 หน่วย กิ่ง ใบเจริ:เต็มที ่ ใบอ่อน และยอดอ่อน 

ยอดเขา % 0.73a 0.78a 0.24b 

กลางเขา % 0.28b 0.73a 0.20b 

ตนีเขา % 0.39b 0.72a 0.19b 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากการตรวจสอบปริมาณแร่ธาตุอาหารในกิ่ง ใบเจริญเต็มท่ี ใบอ่อนและยอดอ่อน ของผักหวานป่าท้ังสาม

แปลง พบว่าเป็นในทิศทางเดียวกัน แร่ธาตุอาหารท่ีพบมีปริมาณไม่แตกต่างกันมากนัก ปริมาณแร่ธาตุอาหารในกิ่ง 

และใบเจริญเต็มท่ี พบ แคลเซียมและโพแทสเซียมเป็นส่วนประกอบอยู่มาก ในขณะท่ีใบอ่อนกับยอดอ่อน พบ

ไนโตรเจน เป็นสว่นประกอบมากที่สุด จากผลการศึกษาสามารถน าไปประเมินได้ว่าผักหวานป่ามคีวามตอ้งการแร่ธาตุ

ใดบ้าง ในปริมาณเท่าใดในช่วงระยะเวลาของการเจริญเติบโต เพื่อเป็นแนวทางการปลูกพื้นฟูผักหวานป่าในพื้นท่ีอนุ

รักษพ์ันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ของมหาวิทยาลัยแมโ่จ้-แพร่ เฉลิมพระเกยีรต ิและการปลูกผักหวาน

ป่าเพื่อสร้างรายได้ในชุมชนในพื้นท่ีใกล้เคียง แต่ควรท าการศึกษาในประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น นิเวศวิทยาของ

ผักหวานป่า ปริมาณธาตุอาหารในดิน แร่ธาตุอาหารในดินท่ีเหมาะสมกับการปลูกผักหวานป่า และปัจจัยท่ีเกี่ยวกับ

การเจรญิเตบิโตของผักหวานป่า และควรมกีารศึกษาในพืน้ท่ีอ่ืน ๆ เพิ่มเตมิ  
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การเพิ่มฐานพันธุกรรมข้าวพื้นเมืองจากที่สูงโดยวธิีสร้างลูกผสมรวมหมู่กับสายพันธุ์ก้าวหน้า

ไม่ไวต่อช่วงแสง 

Increasing genetic diversity of local high land rice by composite cross with 

photoperiod insensitive advanced lines 

วรวิทย ์สุขค ำปำ1 จนัทรจ์ิรำ รุง่เจรญิ2  ต่อนภำ ผสุด1ี และศันสนีย ์จ ำจด1* 

Vorrawit Sukkumpa1, Janjira Rungjaroen2, Tonapha Pusadee1 and Sansanee Jamjod1* 

บทคดัย่อ 

 ข้ำวพันธ์ุพื้นเมืองมีควำมหลำกหลำยสูงถือได้ว่ำเป็นแหล่งพันธุกรรมท่ีส ำคัญ กำรสร้ำงลูกผสมรวมหมู่สำมำรถช่วย

รักษำควำมหลำกหลำยไวภ้ำยในประชำกรได้ กำรศึกษำนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินควำมหลำกหลำยในลักษณะทำงสัณฐำน

และลักษณะทำงพืชไร่ของประชำกรลูกผสมชั่วท่ี 1 ระหว่ำงข้ำวพันธ์ุพื้นเมืองและสำยพันธ์ุก้ำวหน้ำไม่ไวต่อช่วงแสง โดยประเมิน

จำกลักษณะทำงสัณฐำน 14 ลักษณะ และลักษณะทำงพืชไร่ 4 ลักษณะในข้ำวพันธ์ุพื้นเมอืง 3 พันธ์ุ (พันธ์ุแม่) สำยพันธ์ุก้ำวหนำ้

ไม่ไวต่อช่วงแสง  2 สำยพันธ์ุ (พันธ์ุพ่อ) และ ลูกผสมชั่วท่ี 1 จ ำนวน 6 ชุด พบว่ำลูกผสมชั่วท่ี 1 ท้ัง 6 ชุด มีควำมหลำกหลำยใน

ลักษณะทำงสัณฐำนเช่นเดียวกันกับข้ำวพันธ์ุพื้นเมือง และ มีควำมแปรปรวนในทำงพืชไร่ทุกลักษณะสูงกว่ำสำยพันธ์ุก้ำวหน้ำ 

เมื่อน ำข้อมูลลักษณะทำงสัณฐำนและลักษณะทำงพืชไร่มำจัดกลุ่มข้ำวท้ังหมดพบว่ำสำมำรถแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือกลุ่มท่ี 1 กลุ่ม

ผลผลิตสูงและมีสีตำมส่วนต่ำงๆ ของต้นเป็นสีเขียวและสีขำวทุกประชำกร กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผลผลิตปำนกลำงและมีสีม่วงในบำง

ลักษณะของต้น และกลุ่มท่ี 3 กลุ่มผลผลิตต่ ำและมสีีม่วงตำมส่วนต่ำง ๆ  ของต้น ผลกำรศึกษำนี้ได้สร้ำงลูกผสมรวมหมู่ท่ีมีฐำน

พันธุกรรมกวำ้งและไมไ่วตอ่ชว่งแสงจ ำนวน 6 ชุดเพื่อใชเ้ป็นฐำนพันธุกรรมในกำรคัดเลอืกลักษณะท่ีต้องกำรในชั่วตอ่ ๆ  ไป 

ค าส าคัญ:   ฐำนพันธุกรรม, ควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรม, ลูกผสมรวมหมู,่ ข้ำวพันธ์ุพืน้เมอืง สำยพันธ์ุก้ำวหนำ้ 

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 still 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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บทน า 

ประเทศไทยนับว่ำเป็นศูนย์กลำงควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมของข้ำวท่ีส ำคัญแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพำะข้ำว

พันธ์ุพื้นเมืองท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมสูง เนื่องจำกโครงสร้ำงทำงพันธุกรรมของข้ำวพันธ์ุพื้นเมืองเป็นแบบ 

heterogeneous population จึงมีควำมหลำกหลำยของลักษณะอยู่ภำยในประชำกร และบำงพันธ์ุยังเป็นแหล่งพันธุกรรมของ

ลักษณะท่ีดเีด่น เชน่ ควำมทนแล้ง ทนตอ่น้ ำท่วม และควำมตำ้นทำนตอ่โรคและแมลง (สงกรำนต์, 2537) มคีุณภำพกำรหงุตม้

ท่ีดี (เอกรำชและคณะ, 2557) นอกจำกนี้ยังมีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวตอ่สภำพแวดล้อมท้องถิ่นได้ดี (กิตติชัย และคณะ, 

2554) เนื่องจำกได้ถูกคัดเลอืกและเก็บรักษำพันธ์ุตำมควำมตอ้งกำรของเกษตรกรในท้องถิ่นนัน้ ๆ 

เกษตรกรในเขตพื้นท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตำก ของประเทศไทย นิยมปลูกข้ำวพันธ์ุพื้นเมือง 

ท่ีมีคุณภำพในกำรบริโภคท่ีดีเพื่อบริโภคเป็นอำหำรหลักภำยในครัวเรือน แต่ในปัจจุบันเนื่องจำกสภำวะโลกร้อน ท ำให้ฤดูกำลท่ี

เหมำะสมในกำรปลูกข้ำวเปลี่ยนแปลงไป เกิดกำรระบำดของโรคและแมลงท่ีไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นท่ีมำก่อน ในปี 2554-2555 มี

รำยงำนกำรระบำดของแมลงบ่ัวท่ีเข้ำท ำลำยนำข้ำวในพื้นท่ีดังกล่ำว ท ำให้ผลผลิตเสียหำยมำกกวำ่ 40% (จันทร์จิรำ, 2557) ดังนัน้

เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรต้ำนทำนต่อแมลงบ่ัว และปรับปรุงพันธ์ุไม่ให้ไวต่อช่วงแสง จึงเป็นอีกแนวทำงหนึ่งท่ีจะเพิ่ม

ควำมสำมำรถในกำรให้ผลผลิตของข้ำวพื้นเมอืงได้ แตอ่ยำ่งไรก็ตำมเพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยนืกำรปรับปรุงพันธ์ุข้ำวพื้นเมอืง จึงควร

รักษำควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมของข้ำวพื้นเมอืงนั้นไว้ด้วย กำรสร้ำงลูกผสมรวมหมู ่composite cross population เป็นวธีิกำร

ปรับปรุงพันธ์ุวิธีกำรหนึ่งท่ีสำมำรถรักษำควำมหลำกหลำยไวภ้ำยในประชำกรได้ (Phillips, 2005) 

ในกำรศกึษำคร้ังนี้ ได้คัดเลอืกพันธ์ุขำ้วพื้นเมอืงท่ีมคีุณภำพดี ท่ีนิยมปลูกในพื้นท่ีจังหวัดดังกล่ำว มำปรับปรุงพันธ์ุ

ให้มีลักษณะท่ีดีขึ้น และยังรักษำควำมหลำกหลำยไว้ภำยในประชำกร โดยน ำมำผสมกับข้ำวสำยพันธ์ุก้ำวหน้ำต้ำนทำนต่อ

แมลงบ่ัวและไม่ไวต่อช่วงแสง ท่ีพัฒนำโดยกลุ่มวิจัยทรัพยำกรพันธุกรรมและธำตุอำหำรพืชมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

(CMUPNlab) ดังนั้นกำรทดลองนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อประเมินควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมในลักษณะทำงสัณฐำนและ

ลักษณะทำงพืชไร่ของลูกผสมชั่วท่ี 1 ระหว่ำงข้ำวพันธ์ุพื้นเมืองและสำยพันธ์ุก้ำวหน้ำดังกล่ำว ลูกผสมท่ีได้จำกกำรทดลองนี้ 

จะเป็นประโยชนใ์นกำรใชเ้ป็นฐำนพันธุกรรมท่ีมีควำมหลำกหลำย ส ำหรับใชค้ัดเลอืกในชั่วหลัง ๆ ตอ่ไปได้ 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 

การประเมินลักษณะข้าวพันธุพ์ื้นเมอืง 

 ใชข้้ำวพันธ์ุพืน้เมอืงจำกหมูบ้่ำนเลอตอ ต.แมต่ื่น อ.แมร่ะมำด จ.ตำก จ ำนวน 2 พันธ์ุ คือ ข้ำวนำพันธ์ุวำเจำะ (WJ) และ

ข้ำวไร่พันธ์ุบือคอ (BK) และข้ำวพื้นเมืองจำกหมูบ้่ำนแม่สำยนำเลำ ต.โหล่งขอด อ.พร้ำว จ.เชียงใหม่ จ ำนวน 1 พันธ์ุ คือ ข้ำวนำ

พันธ์ุกินบ่ำเสีย้ง (KBS) 

 ปลูกข้ำวพันธ์ุพืน้เมอืงท้ัง 3 พันธ์ุดังกล่ำวข้ำงตน้ในฤดูนำปี (มถิุนำยน-ตุลำคม 2555) เพื่อประเมนิควำมหลำกหลำย

ทำงพันธุกรรม โดยปลูกในกระถำงดินขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 30 เซนติเมตร จ ำนวน 10 ต้นต่อกระถำง พันธ์ุละ 3 กระถำง ท่ี

เรือนทดลองสำขำวชิำพชืไร่ คณะเกษตรศำสตร์ มหำวทิยำลัยเชยีงใหม ่ส ำหรับพันธ์ุ WJ และ KBS ท่ีเป็นพันธ์ุขำ้วนำ จะปลูกใน

สภำพข้ำวนำสวน คือรักษำระดับน้ ำให้อยูเ่หนอืผิวดินประมำณ 5-10 เซนตเิมตร ตลอดชว่งกำรเจริญเตบิโต ส่วนพันธ์ุ BK ท่ีเป็น

ข้ำวไร่ จะปลูกในสภำพไม่ขังน้ ำ ส ำหรับกำรประเมินควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรม ได้สังเกตและบันทึกข้อมูลลักษณะทำง

สัณฐำนและลักษณะทำงพืชไร่ของข้ำวทุกต้นตำมแบบบันทึกของ Bioversity International (2007) โดยลักษณะทำงสัณฐำนจะ

บันทึกท้ังหมด 14 ลักษณะท่ีระยะต่ำงๆ ดังนี้ ท่ีระยะแตกกอ บันทึกลักษณะทรงกอ (Plant type) สีแผ่นใบ (Leaf blade color)  สี

กำบใบ (Leaf sheet color) สีหูใบ (Auricle color) สีขอ้ตอ่ใบ (Collar color) ท่ีระยะออกดอก บันทึกสียอดดอก (Apiculus color) สีกลีบ

รองดอก (Wing) ลักษณะรวง (Panicle type) กำรโผล่พ้นคอรวง (Panicle exsertion) และมุมของใบธง (Flag leaf type) และท่ีระยะ
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เก็บเกี่ยว บันทึกกำรมีหำงของเมล็ด (Spikelet awning) สีเปลือกเมล็ด (Husk color) สีเยื่อหุ้มเมล็ด (Pericarp color) ส่วนลักษณะ

ทำงพืชไร่บันทึกท้ังหมด 4 ลักษณะ โดยบันทึกวันออกดอก (Days to flowering) ควำมสูงต้น (Culm length) จ ำนวนรวงต่อต้น 

(Panicles per plant) และผลผลิตตอ่ตน้ (Grain yield per plant) 

การประเมนิลักษณะลูกผสมชัว่ที่ 1 

กำรสร้ำงลกูผสม 

สร้ำงลูกผสมชั่วท่ี 1 ระหว่ำงพันธ์ุพื้นเมืองท้ัง 3 พันธ์ุ (WJ KBS และ BK) และสำยพันธ์ุก้ำวหน้ำไม่ไวต่อช่วงแสง  

2 พันธ์ุ ท่ีปรับปรุงพันธ์ุโดยกลุ่มวิจัยข้ำว CMUPNlab มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (CMU-B2 และ CMU-L2) โดยใช้ข้ำวพื้นเมืองเป็น

พันธ์ุแม ่จ ำนวนพันธ์ุละ 5 ตน้ ผสมกับ CMU-B2 และ CMU-L2 เป็นพันธ์ุพ่อ ลูกผสมจำกแตล่ะตน้ถือเป็นหนึ่งคู่ผสม เนื่องจำก

มคีวำมแตกตำ่งระหวำ่งตน้ภำยในประชำกร ได้ลูกผสมท้ังหมด 6 ชุด โดยแตล่ะชุดม ี5 คู่ผสม ได้แก่ 

1) ลูกผสมระหวำ่ง WJ และ CMU-B2 (WJ-1 x CMU-B2 ไปจนถึง WJ-5 x CMU-B2) 

2) ลูกผสมระหวำ่ง WJ และ CMU-L2 (WJ-1 x CMU-L2 ไปจนถงึ WJ-5 x CMU-L2) 

3) ลูกผสมระหวำ่ง KBS และ CMU-B2 (KBS-1 x CMU-B2 ไปจนถึง KBS-5 x CMU-B2) 

4) ลูกผสมระหวำ่ง KBS และ CMU-L2 (KBS-1 x CMU-L2 ไปจนถึง KBS-5 x CMU-L2) 

5) ลูกผสมระหวำ่ง BK และ CMU-B2 (BK-1 x CMU-B2 ไปจนถงึ BK-5 x CMU-B2) 

6) ลูกผสมระหวำ่ง BK และ CMU-L2 (BK-1 x CMU-L2 ไปจนถงึ BK-5 x CMU-L2) 

 ในฤดูนำปรัง (มนีำคม-กรกฎำคม 2556) ปลูกลูกผสมชั่วท่ี 1 ท่ีได้จำกกำรผสมระหวำ่งข้ำวพันธ์ุพืน้เมอืงและสำยพนัธ์ุ

ก้ำวหนำ้ไมไ่วตอ่ชว่งแสง ในกระถำงดินขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำง 30 เซนตเิมตร โดยปลูกลูกผสมชั่วท่ี 1 ชุดละ 5 กระถำง กระถำง

ละ 5 ต้นต่อ 1 คู่ผสม และปลูกพันธ์ุพอ่แมเ่พื่อเปรียบเทียบ พันธ์ุละ 4 กระถำง กระถำงละ 5 ต้น ท่ีเรือนทดลองสำขำวชิำพชืไร่ 

คณะเกษตรศำสตร์ มหำวทิยำลัยเชยีงใหม ่โดยคู่ผสมท่ีเป็นข้ำวนำจะปลูกในสภำพข้ำวนำสวน ส่วนคู่ผสมท่ีเป็นข้ำวไร่จะปลูกใน

สภำพไม่ขังน้ ำ และประเมินควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมในลักษณะทำงสัณฐำนและลักษณะทำงพืชไร่เช่นเดียวกับกำร

ทดลองในฤดูนำปี 

การวเิคราะห์ทางสถิติ 

ในลักษณะทำงสัณฐำน ประเมนิควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมโดยใชค้่ำดัชนคีวำมหลำกหลำย (Shannon-Weaver 

index; H') (Fowler et al., 1998)  จำกสมกำร 

โดยท่ี S = จ ำนวนชนดิควำมแตกตำ่งท่ีพบในลักษณะท่ีบันทึก 

Pi = สัดสว่นของชนดินัน้ตอ่จ ำนวนท้ังหมด 
 

หำกค่ำ H' เท่ำกับศูนย์แสดงว่ำไม่มีควำมหลำกหลำยในลักษณะท่ีประเมิน และหำกมีค่ำสูงขึ้นแสดงว่ำ 

มีควำมหลำกหลำยในลักษณะท่ีประเมินมำกขึน้ ส่วนลักษณะทำงพชืไร่ หำค่ำเฉลี่ย (mean) และค่ำสัมประสิทธ์ิควำมแปรปรวน 

(CV) เพื่อบอกควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมของแตล่ะลักษณะ นอกจำกนี้ ใชข้้อมูลลักษณะทำงสัณฐำนและทำงพชืไร่ท้ังหมด 

วิเครำะห์ควำมหลำกหลำยโดยวิธีวิเครำะห์องค์ประกอบหลัก (Principal component analysis, PCA) ด้วยวิธี Euclidean distance 

matrix โดยใชโ้ปรแกรมวเิครำะห์ทำงสถิติ Minitab 17 

  





S

i

pipiH'
1

ln



 
 

Proceedings  
1194 

 

ผลการทดลอง 

ลักษณะทางสัณฐาน 

จำกกำรประเมินลักษณะทำงสัณฐำนท้ังหมด 14 ลักษณะของข้ำวพันธ์ุพื้นเมืองพันธ์ุวำเจำะ (WJ) พันธ์ุกินบ่ำเสี้ยง 

(KBS) และพันธ์ุบือคอ (BK) ในฤดูนำปี พบว่ำข้ำวพื้นเมืองท้ัง 3 พันธ์ุ มีค่ำเฉลี่ยดัชนีควำมหลำกหลำย (H') เท่ำกับ 0.067, 

0.080 และ 0.198 ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 1) ส่วนในฤดูนำปรัง เนื่องจำกข้ำวพื้นเมอืงท้ัง 3 พันธ์ุเป็นพันธ์ุท่ีไวตอ่ชว่งแสง ไมอ่อก

ดอกในฤดูนำปรัง จึงสำมำรถเก็บข้อมูลลักษณะทำงสัณฐำนได้เพยีง 6 ลักษณะ ซึ่งค่ำ H' เฉลี่ยของข้ำวพื้นเมอืงท้ัง 3 พันธ์ุใน

ฤดูนำปรังมีค่ำอยู่ระหว่ำง 0.071 ถึง 0.087 ส่วนพันธ์ุพ่อ CMU-B2 และ CMU-L2 มีค่ำ H' เฉลี่ยเป็นศูนย์ หมำยควำมว่ำ ไม่

พบควำมหลำกหลำยในกำรประเมนิลักษณะทำงสัณฐำนท้ัง 14 ลักษณะ 

ส ำหรับลูกผสมชั่วท่ี 1 ท้ัง 6 คู่แสดงค่ำ H' ของลักษณะทำงสัณฐำนแต่ละลักษณะอยู่ระหว่ำง 0 ไปจนถึง 0.636 

(ตำรำงท่ี  1)  ซึ่ งแต่ละคู่ ผสมก็มีค่ ำ H' เฉลี่ ย ท่ี แตกต่ ำงกั นออกไป โดยลูกผสมระหว่ ำง WJ และ CMU-B2  

มคี่ำ H' เฉลี่ย นอ้ยท่ีสุด คือ 0.090 และลูกผสมระหวำ่ง BK และ CMU-B2 มคี่ำ H' เฉลี่ยมำกท่ีสุด คือ 0.281 

ลักษณะทางพืชไร่ 

 อายุออกดอก สำยพันธ์ุ CMU-B2 และ CMU-L2 มีค่ำเฉลี่ยอำยุออกดอกอยู่ท่ี 101 และ 96 วัน ตำมล ำดับ ส่วน

ข้ำวพื้นเมอืงท้ัง 3 พันธ์ุมีคำ่เฉลี่ยอำยุออกดอกอยูใ่นชว่ง 95 ถึง 124 วัน (ภำพท่ี 1) เมื่อเปรียบเทียบกับสำยพันธ์ุพ่อ ข้ำวพันธ์ุ

พื้นเมืองมีค่ำสัมประสิทธ์ิควำมแปรปรวน (CV) มำกกว่ำ โดยเฉพำะพันธ์ุ BK ท่ีมีค่ำ CV สูงท่ีสุด (7.2%) ส่วนลูกผสมท้ัง 6 

คู่ผสม มคี่ำเฉลี่ยอำยุออกดอกระหวำ่ง 70 ถึง 120 วัน และมคี่ำ CV กระจำยตัวตัง้แต ่0.4% ไปจนถึง 7.1% 

ความสูงต้น ควำมสูงของสำยพันธ์ุพ่อ CMU-B2 และ CMU-L2 มคี่ำเฉลี่ยควำมสูงเท่ำกับ 129 และ 127 เซนตเิมตร 

ตำมล ำดับ และมีค่ำ CV ใกล้เคียงกัน (ประมำณ 4%) ส่วนพันธ์ุพื้นเมืองท้ัง 3 พันธ์ุ มีควำมสูงน้อยกว่ำสำยพันธ์ุพ่อ  

(99 – 112 เซนตเิมตร) แตม่คี่ำ CV สูงกวำ่ (9.3 - 11.1%) ลูกผสมท้ัง 6 คู่มคี่ำเฉลี่ยควำมสูงอยูใ่นชว่งควำมสูงของพอ่แม ่และมี

ค่ำ CV กระจำยตัวตัง้แต ่1.8% ไปจนถึง 20.7% (ภำพท่ี 1) 

 จ านวนรวงต่อต้น ข้ำวพื้นเมืองพันธ์ุแม่ท้ัง 3 พันธ์ุ มีค่ำเฉลี่ยจ ำนวนรวงต่อต้นอยู่ระหว่ำง 4 ถึง 6 รวง ส่วนสำยพันธ์ุพ่อ 

CMU-B2 และ CMU-L2  มคี่ำเฉลี่ยจ ำนวนรวงตอ่ตน้เท่ำกับ 10 และ 8 รวง ตำมล ำดับ  และมคี่ำ CV ต่ ำกวำ่พันธ์ุแมท้ั่ง 3 พันธ์ุ (ภำพท่ี 

2) ลูกผสมท้ัง 6 คู่แสดงค่ำเฉลี่ยของจ ำนวนรวงตอ่ตน้ตั้งแต ่4 ถึง 12 รวง และมคี่ำ CV กระจำยตัวตัง้แต ่10.2% ไปจนถึง 65%  

 ผลผลิตต่อต้น สำยพันธ์ุพ่อ CMU-B2 และ CMU-L2 มีผลผลิตต่อต้นมำกกว่ำ และค่ำ CV ท่ีต่ ำกว่ำพันธ์ุพื้นเมอืง

ท้ัง 3 พันธ์ุอย่ำงเห็นได้ชัด ในส่วนของลูกผสม ท้ัง 6 คู่มีค่ำเฉลี่ยผลผลิตต่อต้นแตกต่ำงกัน โดยเฉพำะในคู่ผสมของข้ำว

พื้นเมืองพันธ์ุ BK กับสำยพันธ์ุพ่อท้ัง 2 พันธ์ุ ท่ีให้ผลผลิตต่ ำเพียง 0.1 ถึง 3.6 กรัม และมีค่ำ CV กระจำยตัวอยู่ในช่วงท่ีสูง 

(54.7 – 94.3%) ส่วนคู่ผสมของพันธ์ุ WJ และ KBS มีค่ำเฉลี่ยผลผลิตต่อต้นระหว่ำง 6.9 ถึง 23.4 กรัม  และแสดงค่ำ CV อยู่

ในชว่งท่ีใกล้เคียงกับพันธ์ุแม ่(ภำพท่ี 2) 

ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบหลัก 

 กำรวเิครำะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis; PCA) โดยใชข้้อมูลท้ังหมด 18 ลักษณะ ซึ่งแสดงให้เห็น

ถึงควำมหลำกหลำยของพันธ์ุพืน้เมอืงพันธ์ุแมแ่ละลูกผสมชั่วท่ี 1 (ภำพท่ี 3) จำกควำมหลำกหลำยนี้ สำมำรถแบ่งพันธุกรรมข้ำว

ออกเป็น  3 กลุ่ม ตำมลักษณะทำงสัณฐำนและลักษณะทำงพชืไร่ คือ 1) กลุ่มท่ีมีผลผลิตสูงและมสีีตำมส่วนตำ่ง ๆ  ของตน้เป็นสี

เขียวและสีขำวทุกประชำกร ได้แก่พันธ์ุพ่อ CMU-B2 และ CMU-L2 พันธ์ุแม่พื้นเมือง WJ และ KBS และลูกผสมชั่วท่ี 1 ของ

คู่ผสม WJ x CMU-B2, WJ x CMU-L2, KBS x CMU-B2 และ KBS x CMU-L2; 2) กลุ่มท่ีมีผลผลิตปำนกลำงและมีสีม่วงในบำง

ลักษณะของตน้ ได้แก่พันธ์ุแมพ่ื้นเมือง BK และ 3) กลุ่มท่ีมีผลผลิตต่ ำและมีสีม่วงตำมส่วนตำ่ง ๆ  ของต้น ได้แก่ ลูกผสมชั่วท่ี 1 

ของคู่ผสม BK x CMU-B2 และ BK x CMU-L2  
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ตารางที่ 1 ค่ำเฉลี่ยและชว่งของคำ่ดัชนคีวำมหลำกหลำย (Shannon-Weaver index; H') ของลักษณะทำงสัณฐำน  

14 ลักษณะ ท่ีประเมนิในลูกผสมชัว่ท่ี 1 และพันธ์ุพ่อแม ่
 Morphological character (n=14) 

Parent/F1  Mean H’ Range of H’ 

              Wet season 

Female parent   

P1 WJ 0.067 0 – 0.693 

P2 KBS 0.080 0 – 0.639 

P3 BK 0.198 0 – 0.962 

                Dry season * 

P1 WJ 0.071 0 – 0.423 

P2 KBS 0.071 0 – 0.423 

P3 BK 0.087 0 – 0.325 

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' ของพันธุแ์ม่ (P1-P3) ในฤดูนำปรังเฉลี่ยจำก 6 ลักษณะก่อนออกดอก เนื่องจำกพันธุ์แม่ไม่ออกดอกในฤดูนำปรัง จึงไม่สำมำรถ

เก็บข้อมูลหลงัจำกช่วงออกดอกได ้
 

 

ภาพที ่1  คำ่เฉลี่ยและควำมแปรปรวนในลักษณะอำยุออกดอกและควำมสูงต้นของขำ้วลูกผสมชั่วท่ี 1 และพันธ์ุพ่อแม่ 

a) ข้ำวพื้นเมอืงพันธ์ุแม่ท่ีปลูกในฤดูนำปี 

 b) ลูกผสมช่ัวท่ี 1 และพันธ์ุพ่อ CMU-B2 ท่ีปลูกในฤดูนำปรัง แตล่ะจุดหมำยถึงแต่ละคู่ผสมในชุดนัน้ 

 c) ลูกผสมช่ัวท่ี 1 และพันธ์ุพ่อ CMU-L2 ท่ีปลูกในฤดูนำปรัง แต่ละจุดหมำยถงึแตล่ะคูผ่สมในชดุนัน้ 
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ภาพที ่2 ค่ำเฉลีย่และควำมแปรปรวนในลักษณะจ ำนวนรวงตอ่ต้นและผลผลิตตอ่ต้นของขำ้วลกูผสมช่ัวท่ี 1  

และพันธ์ุพ่อแม ่

 a) ข้ำวพื้นเมอืงพันธ์ุแม่ท่ีปลูกในฤดูนำปี 

 b) ลูกผสมช่ัวท่ี 1 และพันธ์ุพ่อ CMU-B2 ท่ีปลูกในฤดูนำปรัง แตล่ะจุดหมำยถึงแต่ละคู่ผสมในชุดนัน้ 

 c) ลูกผสมช่ัวท่ี 1 และพันธ์ุพ่อ CMU-L2 ท่ีปลูกในฤดูนำปรัง แต่ละจุดหมำยถงึแตล่ะคูผ่สมในชดุนัน้ 

 

ภาพที ่3 กำรวเิครำะห์องค์ประกอบหลัก (PCA) ของลักษณะทำงสัณฐำนและลักษณะทำงพชืไร่ของลูกผสมช่ัวท่ี 1 

จ ำนวน 6 คู่ผสม และพันธ์ุพ่อแม่ 
 

วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง 

ผลกำรทดลองแสดงให้เห็นว่ำข้ำวพื้นเมอืงมีควำมหลำกหลำย ท้ังในลักษณะทำงสัณฐำนและลักษณะทำงพืชไร่  จำก

กำรประเมินลักษณะทำงสัณฐำนของข้ำวพื้นเมืองในกำรทดลองนี้ พบควำมหลำกหลำยภำยในประชำกรในลักษณะ 

สีกำบใบ สียอดดอก ลักษณะรวง กำรโผล่พ้นคอรวง มุมใบธง กำรมีหำง และสีเปลือกเมล็ด สอดคล้องกับกำรศกึษำของ ทรำย

แก้ว (2547) ท่ีได้รวบรวมข้ำวพื้นเมืองพันธ์ุบือชอมี จำก 5 หมู่บ้ำนใน อ.แม่วำง อ.ฮอด อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ มำศึกษำควำม

หลำกหลำยทำงพันธุกรรมโดยใช้ลักษณะทำงคุณภำพและลักษณะทำงปริมำณ พบควำมหลำกหลำยท้ังภำยในและระหว่ำง

ประชำกรในลักษณะทรงกอ สีแผ่นใบ สีกำบใบ สีหูใบ สีข้อ สีข้อต่อใบ สียอดเกสรตัวเมีย สียอดดอก สีของหำง และกำรมหีำง 

ในลักษณะทำงพชืไร่ของข้ำวพื้นเมอืงพบควำมแปรปรวนสูงกวำ่พันธ์ุพอ่ท่ีเป็นสำยพันธ์ุก้ำวหนำ้ในลักษณะอำยุออกดอก ควำม

สูงต้น จ ำนวนรวงต่อต้น และผลผลิตต่อต้น นอกจำกนี้ ควำมแปรปรวนในลักษณะต่ำง ๆ  ของข้ำวพื้นเมืองท่ีพบในกำรศึกษำนี้

ยังสอดคล้องกับกำรศกึษำของภำนุวัฒน์ (2556) ท่ีได้ประเมินลักษณะและผลผลิตของข้ำวพันธ์ุพื้นเมอืงเหมยนองชนิดข้ำวเจ้ำ 
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โดยรวบรวมข้ำวพื้นเมืองพันธ์ุเหมยนองท่ีเป็นข้ำวเจ้ำ จ ำนวน 5 ประชำกรจำก บ.แม่มิงค์ ต.ช่ำงเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ มำ

ประเมินควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรม ควำมต้ำนทำนต่อแมลงบ่ัว และผลผลิต ในบริเวณพื้นท่ีสูง พบควำมแปรปรวนท้ัง

ภำยในและระหว่ำงประชำกรข้ำวพื้นเมืองพันธ์ุเหมยนองท่ีเป็นข้ำวเจ้ำในลักษณะ อำยุออกรวง ควำมสูงต้น จ ำนวนหน่อต่อตน้ 

ควำมยำวรวง จ ำนวนระแง้ต่อรวง ชอ่ดอกยอ่ยตอ่รวง และเปอร์เซ็นตเ์มล็ดดี ซึ่ง Phanthaboun (2009) และ Oupkaew (2009) ก็

พบควำมแปรปรวนในลักษณะอำยุออกดอกเช่นกัน ในทำงตรงกันข้ำมพบว่ำพันธ์ุพ่อ CMU-B2 และ CMU-L2 ไม่มีควำม

หลำกหลำยในลักษณะทำงสัณฐำน และมีควำมแปรปรวนต่ ำในลักษณะทำงพืชไร่ทุกลักษณะ เนื่องจำกพันธ์ุพ่อเป็นสำยพันธ์ุ

ก้ำวหน้ำมีควำมสม่ ำเสมอในลักษณะต่ำง ๆ  สูง (เบญจวรรณ, 2553) จำกกำรทดลองแสดงให้เห็นว่ำข้ำวพื้นเมืองมีฐำน

พันธุกรรมท่ีกวำ้งซึ่งเป็นประโยชนใ์นด้ำนกำรปรับตัวต่อสภำพแวดล้อมในแตล่ะท้องถิ่นได้ดี และยังสำมำรถคัดเลอืกลักษณะท่ี

ดีจำกข้ำวพันธ์ุเมอืงท่ีมีควำมแปรปรวนในลักษณะตำ่ง  ๆได้  

โดยปกติแล้ว ลูกผสมชั่วท่ี 1 จะมีควำมคงตัวทำงพันธุกรรมสูงด้วยสภำวะทำงพันธุกรรมแบบ heterozygous 

homogenous population เมื่อสร้ำงลูกผสมจำกพันธ์ุพ่อแม่ท่ีเป็นสำยพันธ์ุแท้ลูกผสมท่ีได้จะมีควำมสม่ ำเสมอในลักษณะต่ำง  ๆ

สูง แต่จำกกำรทดลองนี้พบว่ำ ลูกผสมชั่วท่ี 1 ท้ัง 6 ชุด มีควำมหลำกหลำยระหว่ำงคู่ผสมต่ำงแม่ และระหว่ำงคู่ผสมภำยในชุด

เดียวกันท้ังในลักษณะทำงสัณฐำนและลักษณะทำงพชืไร่เชน่เดียวกับพันธ์ุพืน้เมอืง (ภำพท่ี 1 และ ภำพท่ี 2) แสดงให้เห็นวำ่ควำม

หลำกหลำยท่ีเกิดขึน้เป็นผลมำจำกควำมหลำกหลำยระหวำ่งตน้ของพันธ์ุพืน้เมอืง  

ลูกผสมชั่วท่ี 1 ท่ีสร้ำงขึน้ท้ัง 6 ชุด ยังสำมำรถออกดอกได้ในฤดูนำปรังเชน่เดียวกับพันธ์ุพ่อท่ีเป็นสำยพันธ์ุก้ำวหนำ้ไม่

ไวต่อช่วงแสง ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรถ่ำยทอดลักษณะท่ีไมไ่วต่อช่วงแสงจำกพันธ์ุพอ่ไปสู่ลูกผสมท่ีสร้ำงขึ้น นอกจำกนี้ยังพบวำ่

ประชำกรของลูกผสมชั่วท่ี 1 มีควำมสำมำรถในกำรให้ผลผลิตแตกต่ำงกัน ซึ่งบำงประชำกรของ KBS x CMU-B2, KBS x CMU-

L2 และ WJ x CMU-L2 มีควำมสำมำรถในกำรให้ผลผลิตสูงกวำ่พันธ์ุพ่อแม ่(ภำพท่ี 2) ดังนั้นจึงเป็นท่ีนำ่สนใจถ้ำน ำไปคัดเลอืก

ลักษณะทำงด้ำนผลผลิตของข้ำว โดยสรุปแล้วงำนทดลองนี้ได้สร้ำงลูกผสมชั่วท่ี 1 ท่ีมีฐำนพันธุกรรมกว้ำงและไมไ่วต่อชว่งแสง 

จ ำนวน 6 ชุด น ำเมล็ดพันธ์ุจำกลูกผสมชั่วท่ี 1 ท้ัง 5 คู่ผสมภำยในแตล่ะชุด จ ำนวนเท่ำ  ๆกันมำรวมกันเป็นตัวแทนของประชำกร

ลูกผสมรวมหมูช่ั่วท่ี 2 เพื่อใชเ้ป็นฐำนพันธุกรรมในกำรคัดเลอืกในชัว่ตอ่  ๆไป   
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ผลของการห่อหุ้มชิ้นเนื้อเยื่อกล้วยด้วยแอลจิเนตท่ีมีสารส่งเสริมการเจริญของพืชจาก

แบคทีเรียต่อการขยายพันธุ์ของเมล็ดพืชเทียมในสภาพปลอดเชื้อ 

Effect of bacterial plant growth promoting substances-alginate encapsulation of in vitro 

banana segments on axenic germplasm distribution of synthetic seed 

สุภัทรา ค าหม่อง1* อภชิาติ ชิดบุรี2 นารีลักษณ์ นาแก้ว1 และศริิพรรณ สารินทร1์ 

Supatra Kammong1* Aphichat Chidburee2 Nareeluk Nakaew1 and Siripun Sarin1 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการใช้สารส่ง เสริมการเจ ริญของพืชจากแบคทีเ รีย  

Methylobacterium radiotolerans ED5-9  และ Streptomyces sp. TM32 ต่อการเจรญิและพัฒนาของกล้วยน้ าว้าพันธ์ุ

มะลิอ่อง ด้วยวิธีการขยายพันธ์ุแบบเมล็ดเทียม จากการศึกษาพบว่าน้ าหมักจากแบคทีเรีย Methylobacterium 

radiotolerans ED5-9 ปริมาตร 1 มิลลิลิตรต่อลิตร และ Streptomyces sp. TM32 ปริมาตร 2.61 มิลลิลิตรต่อลิตร 

สามารถชักน าให้เกิดราก ยอด และใบได้มากกว่ากลุ่มการทดลองควบคุมท่ีมีสารสังเคราะห์ IAA โดยมีการเกิดราก

ร้อยละ 39.29 การเกิดยอดร้อยละ 50.00 และการเกิดใบร้อยละ 21.43 มีการปนเป้ือนของเชื้อราร้อยละ 11.11 น้อย

กว่ากลุ่มการทดลองควบคุมท่ีมีแอลจิเนตความเข้มข้นร้อยละ 3 ที่มีการปนเป้ือนของเชื้อราร้อยละ 44.44 และมีการ

เปลี่ยนเป็นสีด าของชิ้นเนื้อเยื่อกล้วยร้อยละ 96.43 น้อยกว่ากลุ่มการทดลองควบคุม แสดงให้เห็นว่าสารส่งเสริมการ

เจรญิของพืชจากแบคทีเรีย Methylobacterium radiotolerans ED5-9  และ Streptomyces sp. TM32 สามารถส่งเสริม

การเจรญิและพัฒนาของกล้วยน้ าว้าพันธ์ุมะลิอ่องได ้
 

ค าส าคัญ: Methylobacterium radiotolerans ED5-9 Streptomyces sp. TM32 สารส่งเสริมการเจรญิของพืช 

                 เมล็ดเทียม กล้วยน้ าว้าพันธ์ุมะลิอ่อง 
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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. TM32  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. TM32  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. 

บทน า 

กล้วยน้ าว้าเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงศ์ Musaceae สกุล Musa มชีื่อวิทยาศาสตร์ว่า Musa sapientum 

Linn. และมีถิ่นก าเนิดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท าให้สามารถปลูกกล้วยน้ าว้าได้ในทุกภาคของประเทศไทย [1] 

เนื่องจากเป็นพืชท่ีปลูกง่าย โตเร็ว สามารถปลูกและให้ผลผลิตได้ตลอดท้ังปี และน ามาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน จึง

กลายเป็นพชืเศรษฐกิจที่ส าคัญอยา่งหนึ่งท้ังการบริโภคสดและการแปรรูป โดยกลว้ยน้ าว้าเป็นพืชท่ีเจริญได้ดใีนสภาพ

อากาศร้อนชื้น ดินมีความอุดมสมบูรณ์ สภาพเป็นกลาง มีการระบายน้ าดี มีการหมุนเวียนอากาศดี และใช้ระยะเวลา

ในการปลูกถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 1 ปี โดยท่ัวไปนิยมขยายพันธ์ุกล้วยน้ าว้าด้วยการผ่าหน่อ และนิยมเพาะปลูกในช่วง

ตน้ฤดูฝน เนื่องจากเป็นพืชท่ีต้องการน้ ามาก จึงไม่ควรปล่อยให้ผิวหนา้ดินแห้งติดต่อกันเป็นเวลานาน เนื่องจากรากหา

อาหารอยู่บริเวณผิวดินท าให้หยุดชะงักการเจริญได้ [2] จึงท าให้เกิดปัญหาการขยายพันธ์ุกล้วยน้ าวา้ด้วยการผ่าหนอ่

ในช่วงฤดูร้อน เนื่องจากปัญหาภัยแล้งในปัจจุบันมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ท าให้มีปริมาณน้ าน้อย ส่งผลท าให้อัตรา

การงอกของหน่อต่ า และตอ่มาได้มีการพัฒนาวิธีการขยายพันธ์ุกลว้ยน้ าว้าด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue culture) 

ท าให้สามารถขยายพันธ์ุพืชได้เป็นจ านวนมาก และต้นพืชท่ีได้มีลักษณะเหมือนต้นแม่ทุกประการ แต่เนื่องจากการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้องอยู่ในสภาพปลอดเชื้อ ท าให้อาจเกิดการปัญหาปนเป้ือนของเชื้อจุลินทรีย์ท้ังแบคทีเรียหรือ 

เชื้อราได้ จึงเป็นข้อจ ากัดอย่างหนึ่งของวิธีการขยายพันธ์ุพืชด้วยวิธีน้ี [3] 

การขยายพันธ์ุพืชด้วยเทคนิคการผลิตเมล็ดเทียม (Synthetic seed) เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อ

เลียนแบบเมล็ดท่ีได้จากการผสมพันธ์ุตามธรรมชาติ น ามาใชเ้พื่อแกปั้ญหาอัตราการงอกของเมล็ดต่ า โดยเมล็ดเทียม

มีองค์ประกอบส าคัญเลียนแบบเมล็ดท่ีได้จากธรรมชาติ ได้แก่ เอ็มบริโอหรือต้นอ่อน อาหารสะสมเทียม และเปลือก

หุ้มเมล็ดเทียม [4] นอกจากนี้การผลิตเมล็ดเทียมยังมกีารเตมิสารส่งเสริมการเจรญิของพืช เรียกว่า ฮอร์โมนพชื (Plant 

hormones) เช่น ออกซิน (Auxin) ไซโตไคนิน (Cytokinin) จิบเบอเรริน (Jibererin) เป็นต้น ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ท่ีมี   

จ าหนา่ยโดยท่ัวไป อย่างไรก็ตามสารสังเคราะห์เหลา่นีม้รีาคาแพง และมีแนวโน้มท่ีมรีาคาเพิ่มขึ้น ท าให้ต้นทุนใน   การ

ขยายพันธ์ุด้วยเมล็ดเทียมเพิ่มสูงขึ้นด้วย ดังนั้นการเลือกใช้สารส่งเสริมการเจริญของพืชท่ีมาจากจุลินทรีย์จึงเป็นอีก

ทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่เกิดการตกค้างของสารใน

ธรรมชาต ิโดยจากการศกึษาท่ีผ่านมาพบวา่แบคทเีรีย M. radiotolerans ED5-9 เป็นเอนโดไฟติกแบคทเีรีย(Endophytic 
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bacteria) ใ นกลุ่ ม  Pink pigmented facultative methylotrophic bacteria (PPFMs) สามารถพบได้ ท่ั ว ไป ในพื ช  มี

ความสัมพันธ์กับพืชแบบพึ่งพาอาศัย (Symbiotic) และไม่ก่อให้เกิดโรคกับพืชท่ีอาศัยอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังสามารถ

สังเคราะห์สารส่งเสริมการเจริญของพืช (Plant growth promoting substances) ในกลุ่มออกซินชนิด Indole-3-acetic 

acid (IAA) ออกมา ท าให้ชว่ยส่งเสริมการเจรญิของพืชท่ีแบคทีเรียเข้าไปอยูอ่าศัย โดยชักน าให้เกิดรากและการยืดยาว

ของรากได้ดี ท าให้พืชเจริญได้ดียิ่งขึ้น [5] ร่วมกับแบคทีเรีย Streptomyces sp. TM32 เป็นแอคติโนแบคทีเรีย 

(Actinobacteria) สามารถพบได้ท่ัวไปในธรรมชาติ และสามารถสร้างสารออกฤทธ์ิทางชวีภาพ ได้แก่   สารส่งเสริมการ

เจริญของพืช และสารยับยั้งเชื้อรา [6] ดังนั้นผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นท่ีจะศึกษาการใช้สารส่งเสริมการเจริญของพืชจาก

แบคทีเรีย M. radiotolerans  ED5-9 และ Streptomyces sp. TM32  ต่อการเจริญและพัฒนาของกล้วยน้ าว้าพันธ์ุ

มะลิอ่องด้วยวิธีการขยายพันธ์ุแบบเมล็ดเทียม และศึกษาความเป็นไปได้ในการน าสารชีวภาพท่ีสามารถสร้างสาร

ส่งเสริมการเจรญิของพืชจากจุลินทรีย์มาทดแทนการใชส้ารส่งเสริมการเจรญิของพืชท่ีเป็นสารสังเคราะห์ 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การเพาะเลี้ยงและเตรียมน้ าหมักจากแบคทีเรีย M. radiotolerans ED5-9  

 น าแบคทีเรีย M. radiotolerans ED5-9 จากกล้าเชื้อบริสุทธ์ิ จ านวน 1 ลูป ใส่ลงในอาหารเหลว Low mineral 

nutrient (LMN) ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ท่ีบรรจุในฟลาสก์ขนาด 250 มิลลิลิตร น าไปบ่มบนเคร่ืองเขย่าแบบควบคุม

อุณหภูม ิ(Shaking Incubator) ท่ีอัตราการเขยา่ 180 รอบตอ่นาท ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วัน เมื่อครบ

เวลาตามก าหนดน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเคร่ืองวัดค่าการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) ท่ีความยาวคลื่น 

600 นาโนเมตร โดยปรับความขุ่นของเชื้อด้วยอาหารเหลว LMN ปราศจากเชื้อให้มีค่าการดูดกลืนแสงประมาณ 0.5 

เพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อ (Starter) [7, 8] น ากล้าเชื้อแบคทีเรีย M. radiotolerans ED5-9 ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ใส่ลงใน

อาหารเหลว LMN ปริมาตร 95 มิลลิลิตร ท่ีบรรจุในฟลาสก์ขนาด 250 มิลลิลิตร น าไปบ่มบนเครื่องเขย่าแบบควบคุม

อุณหภูมิท่ีอัตราการเขย่า 180 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน น าไปป่ันเหวี่ยงด้วยเคร่ือง

หมุนเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ (Centrifuge) ท่ีอัตราความเร็ว 10,000 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็น

เวลา 15 นาที เพื่อแยกเซลล์แบคทีเรียออก น าสารละลายส่วนใส (Supernatant) ไประเหยน้ าออกด้วยเคร่ืองระเหย

สุญญากาศแบบหมุน (Evaporator) ท่ีอัตราการหมุน 50 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และความดัน  

72 มิลลิบาร์ เพื่อท าให้น้ าหมักเข้มข้นขึ้นเป็นสองเท่า และแบ่งน้ าหมักส่วนหนึ่งไปวัดปริมาณ IAA น าน้ าหมักท่ีเหลือ

กรองผ่านชุดกรองแบคทีเรียท่ีมีรูของแผ่นเซลลูโลสเท่ากับ 0.45 ไมโครเมตร ใส่ลงในขวดสีชาปราศจากเชื้อ และเก็บ

ไว้ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และท าการวัดปริมาณ IAA โดยใช้น้ าหมัก ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ผสมกับสารละลาย 

Salkowski reagent ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน ตั้งท้ิงไว้ในท่ีมืด อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 30 นาที น าไปวัดค่า

การดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 530 นาโนเมตร โดยเทียบกับแบลงค์ (Blank) ท่ีเป็นอาหารเหลว LMN ปราศจากเชื้อ

ผสมกับสารละลาย Salkowski reagent และค านวณหาปริมาณ IAA เทียบกับกราฟมาตรฐานของสารละลาย IAA [9] 
 

การเพาะเลี้ยงและเตรียมน้ าหมักจากแบคทีเรีย Streptomyces sp. TM32  

 น าแบคทีเรีย Streptomyces sp. TM32 จากกล้าเชื้อบริสุทธ์ิ จ านวน 1 ลูป ใส่ลงในอาหารเหลว International 

Streptomyces project 2 (ISP2) broth ปริมาตร 100 มลิลิลิตร ท่ีบรรจุในฟลาสก์ขนาด 250 มลิลิลิตร น าไปบ่มบนเคร่ืองเขย่า

แบบควบคุมอุณหภูมิท่ีอัตราการเขย่า 120 รอบตอ่นาที อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน น าไปวัดค่าการดูดกลืน

แสงด้วยเคร่ืองวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร โดยปรับความขุ่นของเชื้อด้วยอาหารเหลว ISP2 

ปราศจากเชื้อให้มีค่าการดูดกลืนแสงประมาณ 0.5 เพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อ (Starter) น ากล้าเชื้อแบคทีเรีย Streptomyces sp. 
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TM32 ปริมาตร 5 มลิลิลิตร ใส่ลงในอาหารเหลว ISP2 ปริมาตร 95 มลิลิลิตร ท่ีบรรจุในฟลาสก์ขนาด 250 มลิลิลิตร บ่มบน

เคร่ืองเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิท่ีอัตราการเขย่า 120 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน น าไปป่ัน

เหวี่ยงด้วยเคร่ืองหมุนเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิท่ีอัตราความเร็ว 10,000 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็น

เวลา 15 นาที น าสารละลายส่วนใส (Supernatant) ไปกรองผ่านชุดกรองแบคทีเรียท่ีมีรูของแผ่นเซลลูโลสเท่ากับ 0.20 

ไมโครเมตร ใส่ลงในขวดสีชาปราศจากเชื้อ และเก็บไวท่ี้อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส [6] 
 

การศึกษาระดับความเข้มข้นของสารส่งเสริมการเจริญจากแบคทีเรียต่อการเจริญและพัฒนาของ

กล้วยน้ าว้าพันธุ์มะลิอ่อง ด้วยวิธีการขยายพันธุ์แบบเมล็ดเทียม  

 น ากล้วยน้ าว้าพันธ์ุมะลิอ่องปราศจากเชื้ออายุประมาณ 1 ปี ท่ีมีความสูงจากโคนต้นถึงปลายยอดประมาณ 

8-12 เซนติเมตร และมีใบจ านวน 4-6 ใบ มาตัดชิ้นเนื้อเยื่อบริเวณหน่อให้มีขนาดประมาณ 3-5 มิลลิเมตร น าไป

เคลือบด้วยสารละลายโซเดียมแอลจิเนต (Ag) ความเข้มข้นร้อยละ 3 [10] ท่ีมีส่วนผสมของน้ าหมักจากแบคทีเรีย                   

M. radiotolerans ED5-9 (FBM) และ Streptomyces sp. TM32 (FBS) และแช่ลงในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์

(CaCl2) ความเข้มข้น 100 มลิลโิมลาร์ เป็นเวลา 30 นาท ี 

โดยแต่ละกรรมวิธีวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomized design; CRD) มีท้ังหมด    

7 กรรมวธีิ กรรมวธีิละ 10 ซ้ า และซ้ าละ 4 เมล็ด (ตารางท่ี 1) 
 

ตารางที่ 1 แสดงชนดิและระดับความเข้มข้นของสารส่งเสริมการเจรญิของพืชในเมล็ดเทียมแต่ละกรรมวธีิ 

กรรมวธิ ี 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 ในน้ าหมักเท่ากับ 4.98 มิลลกิรัมตอ่ลติร, **ระดับความเข้มข้นของคา่ ED50  
 

น าเมล็ดเทียมวางบนอาหารเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อพืชสูตร Murashige and Skoong (MS) [11] และน าไปเพาะเลีย้ง

ในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชท่ีมีอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ให้แสงเป็นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน ท่ีความเข้มแสง             

42 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที (µmol.m-2.s-1) เป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยท าการบันทึกผลการทดลองทุกสัปดาห์ 

ได้แก่ ร้อยละของการเกิดราก ยอด และใบ จ านวนราก ยอด และใบต่อชิ้นส่วน ร้อยละของการปนเป้ือนเชื้อจุลินทรีย์ 

และร้อยละการเปลี่ยนเป็นสดี าของช้ินเนื้อเยื่อกลว้ย 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของข้อมูลผลการทดลองด้วยโปรแกรม SPSS Statistic รุ่น 17.0 โดยการเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยของข้อมูลด้วยวิธีการใช้สถิติเปรียบเทียบ (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis  of  variance : 

ANOVA) 
 



 
 

Proceedings  
1203 

 

ผลการศึกษา 
จากการศึกษาผลของการใช้สารส่งเสริมการเจริญของพืชจากแบคทีเรีย M. radiotolerans ED5-9 และ 

Streptomyces sp. TM32 ต่อการเจริญและพัฒนาของกล้วยน้ าว้าพันธ์ุมะลิออ่ง ด้วยวิธีการขยายพันธ์ุแบบเมล็ดเทียม 

พบว่าน้ าหมักจากแบคทีเรีย M. radiotolerans ED5-9 และ Streptomyces sp. TM32 สามารถส่งเสริมการเจริญและ

พัฒนาของกล้วยน้ าว้าพันธ์ุมะลิอ่องได้ (ภาพท่ี 1) โดยมีร้อยละของการเกิดราก ยอด และใบแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มการทดลองควบคุมท่ีมีสารสังเคราะห์ IAA (T4) (กราฟท่ี 1, 2 

และ 3) และมีจ านวนราก ยอด และใบต่อชิ้นส่วนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มการทดลอง

ควบคุม (T4-T7) (ตารางท่ี 2) อย่างไรก็ตามแม้ว่าน้ าหมักในกรรมวิธี T1 ท่ีมีส่วนผสมของแบคทีเรีย M. radiotolerans 

ED5-9 ปริมาตร 1 มิลลิลิตรต่อลิตร และ Streptomyces sp. TM32 ปริมาตร 2.61 มิลลิลิตรต่อลิตร จะสามารถ

ส่งเสริมการเจริญและพัฒนาของกล้วยน้ าว้าพันธ์ุมะลิอ่องได้ใกล้เคียงกับกลุ่มการทดลองควบคุมท่ีมีแอลจิเนตความ

เข้มข้นร้อยละ 3 (T7) แต่ท่ีระดับความเข้มข้นของน้ าหมักนี้มีร้อยละของการปนเป้ือนเชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่มเชื้อราน้อย

กว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.01) (ตารางท่ี 3) แสดงให้เห็นว่ากรรมวิธีนี้ (T1) สามารถส่งเสริมการเจริญและ

พัฒนาของกล้วยน้ าวา้พันธ์ุมะลิอ่องได้ รวมท้ังลดการปนเป้ือนเชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่มเชื้อราได้อีกดว้ย 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 ลกัษะการเจรญิและพฒันาของชิ้นเนื้อเยื่อกล้วยน้ าวา้พันธ์ุมะลิอ่องแตล่ะกรรมวธีิ ในสัปดาห์ท่ี 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% 

 
 

A B 

C D 

E F G 
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กราฟที่ 1 ร้อยละของการเกิดรากของชิ้นเนื้อเยื่อกล้วยน้ าวา้พันธ์ุมะลิอ่องแตล่ะกรรมวธีิ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 

 

 
กราฟที่ 2 ร้อยละของการเกิดยอดของชิ้นเนื้อเยื่อกล้วยน้ าวา้พันธ์ุมะลิอ่องแตล่ะกรรมวธีิ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 

 

 
กราฟที่ 3 ร้อยละของการเกิดใบของชิ้นเนื้อเยื่อกล้วยน้ าวา้พันธ์ุมะลิอ่องแตล่ะกรรมวธีิ เป็นเวลา 4 สัปดาห ์
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ตารางที่ 2 แสดงจ านวนราก ยอด และใบตอ่ชิ้นส่วนของชิ้นเนื้อเยื่อกล้วยน้ าวา้พันธ์ุมะลิอ่องแต่ละกรรมวธีิ ในสัปดาห์ท่ี 4  

กรรมวธิี จ านวนรากต่อช้ินส่วน จ านวนยอดต่อชิ้นส่วน จ านวนใบต่อชิ้นส่วน 

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 = ไมแ่ตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญ P ≤ 0.05 
 

ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของการปนเป้ือนเชื้อจุลินทรีย์ของชิ้นเนื้อเยื่อกล้วยน้ าว้าพันธ์ุมะลิอ่องแต่ละกรรมวิธี เป็นเวลา  

4 สัปดาห ์

กรรมวธิี ร้อยละของการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์  

แบคทเีรีย 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: ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกตา่งกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงความแตกตา่งท่ีระดับนัยส าคัญ ** = P ≤ 0.01 
 

และจากการศึกษาร้อยละการเปลี่ยนเป็นสีด าของชิ้นเนื้อเยื่อกล้วยน้ าว้าพันธ์ุมะลิอ่อง พบว่าในสัปดาห์ท่ี 1 

น้ าหมักจากแบคทีเรีย M. radiotolerans ED5-9 และ Streptomyces sp. TM32 มีร้อยละการเปลี่ยนเป็นสีด าของชิ้น

เนื้อเยื่อกล้วยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มการทดลองควบคุม (T4-T7) 

(ตารางท่ี 5) โดยเฉพาะน้ าหมักในกรรมวิธี T1 ท่ีมีส่วนผสมของแบคทีเรีย M. radiotolerans ED5-9 ปริมาตร 1 

มิลลิลิตรต่อลิตร และ Streptomyces sp. TM32 ปริมาตร 2.61 มิลลิลิตรต่อลิตร แม้ว่ามีการเปลี่ยนเป็นสีด าของชิ้น

เนื้อเยื่อกล้วยร้อยละ 85.71 มากกว่ากลุ่มการทดลองควบคุม แต่เมื่อท าการเพาะเลี้ยงจนครบ 4 สัปดาห์ จะมีการ

เปลี่ยนเป็นสีด าของชิ้นเนื้อเยื่อกล้วยช้ากว่ากลุ่มการทดลองควบคุม ซึ่งการเปลี่ยนเป็นสีด าของชิ้นเนื้อเยื่อนี้มีผลต่อ

การเจรญิและพัฒนาของพชื 
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ตารางที่ 5 แสดงร้อยละการเปลี่ยนเป็นสีด าของชิ้นเนื้อเยื่อกล้วยน้ าวา้พันธ์ุมะลิอ่องแตล่ะกรรมวธีิ เป็นเวลา 4 สัปดาห์  

กรรมวธิ ี ร้อยละการเปลี่ยนเป็นสีด า 

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: ตัวอักษรภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงความแตกตา่งที่ระดับนัยส าคัญ  

                 * P = ≤ 0.05, NS = ไมแ่ตกตา่งกัน 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
 จากการศกึษาผลของการใช้สารส่งเสริมการเจรญิจากแบคทีเรีย M. radiotolerans ED5-9 และStreptomyces 

sp. TM32 ต่อการเจริญและพัฒนาของกล้วยน้ าวา้พันธ์ุมะลิอ่อง ด้วยวิธีการขยายพันธ์ุแบบเมล็ดเทียม พบว่าน้ าหมัก

ในกรรมวิธี T1 ท่ีมีส่วนผสมของน้ าหมักจากแบคทีเรีย M. radiotolerans ED5-9 ปริมาตร 1 มิลลิลิตรต่อลิตร และ 

Streptomyces sp. TM32 ปริมาตร 2.61 มิลลิลิตรต่อลิตร สามารถส่งเสริมการเจริญและพัฒนาของกล้วยน้ าว้าพันธ์ุ

มะลิอ่ อง ได้มากกว่ ากลุ่ มการทดลองควบคุม ท่ีมีสารสั ง เคราะห์  IAA (T4) โดยน้ าหมักจากแบคทีเ รีย           

M. radiotolerans ED5-9 และสารสังเคราะห์ IAA ปริมาตร 1 มิลลิลิตรต่อลิตร มีความเข้มข้นของ IAA เท่ากับ 0.005 

และ 0.01 มลิลกิรัมตอ่ลติร ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าระดับความเข้มข้นของ IAA มผีลตอ่การเจรญิและพัฒนาของพชื 

เนื่องจาก IAA เป็นสารส่งเสริมท่ีกระตุ้นการเจริญและพัฒนาของเนื้อเยื่อเจริญบริเวณปลายราก ล าต้น ใบ ดอก และ

ผล ให้มีการขยายขนาดของเซลล์ และการยืดยาวของเซลล์ [12] ท าให้การชักน าให้เกิดการยืดยาวของรากขึ้นอยู่กับ

ระดับความเข้มข้นของ IAA ท่ีเหมาะสม [13] โดยความเข้มข้นของ IAA ปริมาณต่ ากระตุ้นการยืดยาวของรากได้ดี แต่

ถ้าความเข้มข้นของ IAA ปริมาณสูงจะยับยั้งการยืดยาวของรากแทน [14] ดังนั้นเมื่อเพิ่มปริมาตรของน้ าหมักจาก

แบคทีเรีย M. radiotolerans ED5-9 จะท าให้มีระดับความเข้มข้นของ IAA สูงขึ้นด้วย จึงส่งผลท าให้การเจริญและ

พัฒนาของกล้วยน้ าว้าพันธ์ุมะลิอ่องลดลง และน้ าหมักในกรรมวิธี T1 –T3 พบว่ามีร้อยละการปนเป้ือนเชื้อจุลินทรีย์ใน

กลุ่มเชื้อราน้อยกว่ากลุ่มการทดลองควบคุมมีแอลจิเนตความเข้มข้นร้อยละ 3 ท้ังนี้อาจเนื่องจากน้ าหมักจาก 

Streptomyces sp. TM32 มีสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีมีคุณสมบัติเป็นสารยับยั้งเชื้อรา (Antifungal) ท่ีมีระดับความ

เข้มข้นในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราในกลุ่ม Rigidoporus sp. ของยางพาราได้ร้อยละ 50 (Effective dose for  

50 percent: ED50) เท่ากับ 2.61 มิลลิลิตรต่อลิตร [6] ดังนั้นเมื่อเติมน้ าหมักจากแบคทีเรีย Streptomyces sp. TM32 

จึงส่งผลท าให้การปนเป้ือนของเชื้อราลดลง แสดงให้เห็นว่ากรรมวิธีนี้สามารถส่งเสริมการเจริญและพัฒนาของกล้วย

น้ าว้าพันธ์ุมะลิอ่องได้ รวมท้ังลดการปนเป้ือนเชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่มเชื้อราได้อีกดว้ย 

จากการศึกษาการเปลี่ยนเป็นสีด าของชิ้นเนื้อเยื่อกล้วยน้ าว้าพันธ์ุมะลิอ่อง  พบว่าชิ้นเนื้อเยื่อกล้วย

เกิดปฏิกิริยาการเกิดสีน้ าตาลท่ีเร่งด้วยเอนไซม์ (Enzyme browning reaction) เกิดจากสารประกอบโมโนฟีนอล 
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(Monophenol) ในเซลล์เนื้อเยื่อพืชสัมผัสกับออกซิเจน เปลี่ยนรูปไปเป็นออร์โทไฮดรอกซีฟีนอล (O-dihydroxyphenols) 

ด้วยเอนไซม์ฟีนอเลส (Phenolase) จากนั้นถูกออกซิไดซ์เป็นออร์โทควิโนน (O-quinone) และเกิดปฏิกิริยากับโปรตีน

หรือกรดอะมิโนอื่น ๆ กลายเป็นสารประกอบเชงิซ้อนสนี้ าตาล ดังนัน้การเกิดสนี้ าตาลท าให้เซลล์เนื้อเยื่อพืชถูกท าลาย 

จึงส่งผลท าให้การเจริญและพัฒนาของพืชลดลง [15] โดยน้ าหมักในกรรมวิธี T1 ท่ีมีส่วนผสมของแบคทีเรีย            

M. radiotolerans ED5-9 ปริมาตร 1 มิลลิลิตรต่อลิตร และ Streptomyces sp. TM32 ปริมาตร 2.61 มิลลิลิตรต่อลิตร 

พบว่าในสัปดาห์ท่ี 4 มีการเปลี่ยนเป็นสีด าของชิ้นเนื้อเยื่อกล้วยช้ากว่ากลุ่มการทดลองควบคุม (T4-T7) ท้ังนี้อาจ

เนื่องจากน้ าหมักจากแบคทีเรีย M. radiotolerans ED5-9 มีสารประกอบฟีนอลท่ีมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอสิระ 

(Antioxidant) และสามารถยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation reaction) ได้ [5] ดังนั้นเมื่อเติมน้ าหมักจากแบคทเีรีย 

M. radiotolerans ED5-9 จึงส่งผลท าให้ชะลอการเปลี่ยนเป็นสีด าของชิ้นเนื้อเยื่อกล้วยได้ แสดงให้เห็นว่ากรรมวิธีนี้

สามารถลดการเปลี่ยนเป็นด าของชิน้เนื้อเยื่อกลว้ยน้ าว้าพันธ์ุมะลิอ่องได้  

และจากการศึกษาความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมแอลจิเนตท่ีเหมาะสมต่อการผลิตเมล็ดเทียมเท่ากับ

ร้อยละ 3 ท้ังนี้เนื่องจากเมล็ดเทียมเกิดจากการท าปฏิกิริยาของโซเดียมแอลจิเนตกับแคลเซียมคลอไรด์ กลายเป็น

แคลเซียมแอลจิเนต ท่ีมีลักษณะเป็นเจลห่อหุ้มชิ้นเนื้อเยื่อพืช ท าให้ความแข็งของเจลแปรผันตามความเข้มข้นของ

โซเดียมแอลจิเนต [16] ถ้าความเข้มข้นของโซเดียมแอลจิเนตน้อยกว่าร้อยละ 3 ท าให้เจลเหลว ไม่ก่อรูปร่างเป็น

วงกลม และแตกได้ง่าย แต่ถ้าความเข้มข้นของโซเดียมแอลจิเนตมากกว่าร้อยละ 3 ท าให้เจลแข็งเกินไป ส่งผลต่อ  

การงอกของตน้อ่อนออกจากเมล็ดเทียมได้ [10]  

ดังนั้นการศึกษาวิจัยนี้จึงสามารถสรุปได้ว่า การขยายพันธ์ุกล้วยน้ าว้าพันธ์ุมะลิอ่องแบบเมล็ดเทียมด้วย

สารละลายโซเดียมแอลจิเนตความเข้มข้นร้อยละ 3 ท่ีมีส่วนผสมของน้ าหมักจากแบคทีเรีย M. radiotolerans ED5-9 

ปริมาตร 1 มิลลิลิตรต่อลิตร และ Streptomyces sp. TM32 ปริมาตร 2.61 มิลลิลิตรต่อลิตร สามารถส่งเสริมการเจริญและ

พัฒนาของกล้วยน้ าว้าพันธ์ุมะลิอ่องได้ และสามารถน ามาทดแทนการใช้สารส่งเสริมการเจริญของพืชท่ีเป็นสารสังเคราะห์

ได้ นอกจากนี้ยังสามารถน าไปประยุกตใ์นการขยายพันธ์ุพืชอื่นๆ ท่ีมีปัญหาอัตราการงอกของเมล็ดต่ าได้อีกด้วย 
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ระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยอิงกฎเกณฑ์ส าหรับเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศ
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Decision support system using rules-based for tourism information in Japan  

ณัฐวดี หงษ์บุญม1ี* และ พรทิพย์ หงษ์สมาทิพย1์ 

Nattavadee Hongboonmee1*and Pornthip Hongsamathip1 
 

บทคัดย่อ 

 งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับเลอืกสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศญี่ปุ่น เพื่อ

ช่วยแนะน าข้อมูลการท่องเท่ียวและช่วยในการตัดสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวในญี่ปุ่นท่ีตรงกับความต้องการมากท่ีสุด โดย

ประยุกต์ใช้เทคนิคอิงกฏเกณฑ์ (Rules-Based) กับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบกฏและกฏเกณฑ์ต่างๆ ได้ถูกตรวจสอบ

และประเมนิความถูกตอ้งจากผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเท่ียวญี่ปุ่น จากนัน้น ากฏท่ีได้ไปใชใ้นการพัฒนาระบบในรูปแบบโมบาย

แอปพลิเคชัน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพัฒนาคือโปรแกรม Android studio ภาษา JAVA และระบบจัดการฐานข้อมูลใช้ MySQL ผล

การประเมินประสิทธิภาพระบบจากผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเท่ียวญี่ปุ่นและด้านเทคโนโลยีจ านวน 5 คน พบว่าระบบมีค่า

ประสิทธิภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 ส่วนผลการประเมิน

ความพงึพอใจจากผูใ้ชท่ั้วไปจ านวน 50 คน พบวา่ผู้ใชม้คีวามพงึพอใจตอ่ระบบในภาพรวมอยูใ่นระดับดี มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 จึงสรุปได้ว่าระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้จริงตรงตามความ

ตอ้งการของผู้ใชง้านและชว่ยสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับเลอืกสถานท่ีท่องเท่ียวในญี่ปุ่นได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ 

ค าส าคั::   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, องิกฎเกณฑ,์ ท่องเท่ียว, 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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บทน า 

           ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศท่ีมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมหลายด้าน เช่น ชุดประจ าชาติ อาหาร สถานท่ี

ท่องเท่ียว เป็นต้น โดยความหลากหลายทางวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งส าคัญท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวได้จากท่ัวทุกมุมโลก

และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ัวทุกภูมภิาคอันหลากหลาย โดดเด่นทันสมัย สิ่งปลูกสร้างและธรรมชาติท่ีสวยงามแตกตา่งกัน

ไปตามแต่ละฤดูกาล สถานท่ีบางแห่งยังคงมีร่องรอยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ อีกท้ังระบบ

ขนส่งสาธารณะท่ีสะดวกสบายเดินทางไปได้ท่ัวทุกแห่งในประเทศ จึงท าให้ประเทศญี่ปุ่นมีนักท่องเท่ียวจากท่ัวทุกมุม

โลกเข้ามาท่องเท่ียวปีละหลายสิบล้านคน [1] ในปัจจุบันมีนักท่องเท่ียวชาวไทยจ านวนมากนิยมเดินทางไปท่องเท่ียว

หรือพักผ่อนท่ีประเทศญี่ปุ่น โดยท่ีนักท่องเท่ียวบางส่วนมีงบประมาณจ ากัดในการท่องเท่ียว จึงท าให้เกิดความนิยม

การเดินทางท่องเท่ียวด้วยตนเองโดยไม่จ้างมัคคุเทศก์หรือบริษัททัวร์ แต่การท่ีนักท่องเท่ียวไปเท่ียวยังสถานท่ีแห่งใด

แห่งหนึ่งจ าเป็นต้องรู้ข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียว ข้อมูลท่ีพักประจ าท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มักค้นหาผ่าน

ทางเสริช์เอนจินอยา่งกูเกิ้ลแตผ่ลลัพธ์ท่ีได้จากการค้นหาอาจสร้างความล าบากให้แกน่ักท่องเท่ียวได้ เชน่ ข้อมูลท่ีได้มี

จ านวนมาก ข้อมูลท่ีได้ไม่ตรงกับความต้องการท้ังหมด ข้อมูลท่ีได้ไม่ถูกจัดหมวดหมู่ไว้อย่างเหมาะสม ท าให้เสียเวลา

ในการคัดเลอืกข้อมูลท่องเท่ียวเพื่อให้ได้ข้อมูลท่องเท่ียวท่ีตรงกับความต้องการท้ังหมด 

           จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับ

เลือกสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศญี่ปุ่นส าหรับนักท่องเท่ียวชาวไทยเพื่อช่วยแนะน าข้อมูลการท่องเท่ียวญี่ปุ่นท่ี

เหมาะสมกับผู้ใช้และตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างมัคคุเทศก์หรือบริษัททัวร์ซึ่งมรีาคา

ค่อนข้างแพง จุดประสงค์หลักของการศึกษา คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยได้มีโอกาสในการวางแผนการท่องเท่ียวและมี

การวางแผนงบประมาณได้ด้วยตัวเอง โดยระบบนี้จะประยุกต์ใช้เทคนิคอิงกฎเกณฑ์ (Rules-Based) เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพให้ผลการตัดสินใจที่ถูกต้องตรงกับเป้าหมายของการตัดสินใจได้มากที่สุดโดยผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลท่ี

ตอ้งการ ระบบจะท าการแสดงผลลัพธ์สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีผู้ใช้สามารถท่องเท่ียวได้ด้วยงบประมาณท่ีก าหนด อกีทัง้ยัง

แสดงข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจโดยจะแบ่งออกเป็นแต่ละภูมิภาค ระบบนี้จะเป็น

ประโยชน์ต่อนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีความสนใจไปท่องเท่ียวประเทศญี่ปุ่นด้วยตนเองและช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ

เลอืกสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศญี่ปุ่นได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1.   เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยอิงกฎเกณฑ์ส าหรับเลอืกสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศญี่ปุ่น 

2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยอิงกฎเกณฑ์ส าหรับเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวใน

ประเทศญี่ปุ่น 
 

ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ในการด าเนนิงานวิจัย ได้มีการศึกษาและน าทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องมาประยุกตใ์ชด้ังนี้คอื 

1. การท่องเที่ยวในประเทศ:่ีปุ่น 

 ญี่ปุ่นมีลักษณะประเทศเป็นเกาะมีเกาะหลักอยู่ 4 เกาะ [2] ได้แก่ เกาะฮอกไกโด (Hokkaido) ท่ีอยู่ด้านบนสุด 

เกาะฮอนชู (Honshu) ซึ่งเป็นเกาะหลักอยู่ตรงกลางของประเทศเป็นท่ีตั้งของเมืองหลวงอย่างกรุงโตเกียว  เกาะชิโกะกุ 

(Shikoku) อยู่ทางตะวันออกเฉียงใตข้องเกาะฮอนชูและเกาะคิวชู (Kyushu) เป็นเกาะท่ีอยู่ตอนล่างสุด ไมน่ับรวมโอกินา

วา่ (Okinawa) ซึ่งเป็นเกาะขนาดเล็กที่อยู่ไกลออกไปทางตอนล่าง ซึ่งท้ังหมดจะแบ่งเป็น 9 ภูมิภาค ดังนี้ 
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1. ฮอกไกโด (Hokkaido) เป็นภูมภิาคท่ีมีจังหวัดเดียวอยูบ่นเกาะฮอกไกโดอยู่ทางเหนอืสุด มขีนาดพื้นท่ีเท่ากับ

ภาคกลางของประเทศไทยแต่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 5 ล้านคนเท่านั้น เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นกว่าท่ี

อื่น ๆ แต่ก็มีท่ีราบอันอุดมสมบูรณ์ใช้เพาะปลูกท าการเกษตรตลอดจนการท าประมงจนได้รับฉายาว่าห้องครัวของ

ญี่ปุ่น แหล่งท่องเท่ียวส าคัญในภูมิภาคนี้ ได้แก่ Sapporo, Hakodate, Otaru, Asahikawa ปัจจุบันฮอกไกโดกลายเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนยิมเป็นท่ีนิยมท้ังคนญี่ปุ่นและนักท่องเท่ียวจากท่ัวโลกรวมถึงนักท่องเท่ียวชาวไทย 

 

 
                             ภาพที่ 1  แผนท่ีประเทศญี่ปุ่นแบ่งตามภูมิภาคต่าง ๆ [3] 

 

 2. โทโฮะกุ (Tohoku) ตั้งอยู่เหนือสุดของเกาะฮอนชูเป็นภูมภิาคที่มีอากาศเย็นสบายตลอดปี โทโฮะกุมีจุดเด่น

อยู่ท่ีความเรียบง่าย ธรรมชาติวิวทิวทัศน์สวยงามมีสภาพแวดล้อมท่ีอุดมสมบูรณ์และหลากหลาย เมืองส าคัญใน

ภูมิภาคนีไ้ด้แก่ Sendai, Aomori และ Hirosaki 

 3. คันโต (Kanto) เป็นท่ีตั้งของมหานครโตเกียวเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นและเป็นภูมิภาคท่ีมีประชากร

อาศัยอยู่หนาแน่นท่ีสุด เมืองท่องเท่ียวอื่น ๆ ในภูมิภาคนี้ได้แก่ Yokohama, Kamakura, Nikko ภูมิภาคนี้เรียกว่าเป็น

แหลง่รวมของสถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญโดยเฉพาะนวัตกรรมความล้ าสมัยทุกรูปแบบ  

4. คันไซ (Kansai) มีความส าคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณเคยเป็นท่ีตั้งเมืองหลวงคือนาราและเกียวโต ซึ่งถูกใช้

เป็นศูนย์กลางการปกครองมาต่อเนื่องนับพันปี ปัจจุบันเป็นภูมิภาคที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นและยังเป็น

ท่ีตั้งของเมืองท่องเท่ียวชื่อดังมากมายท่ีมีท้ังความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรมเชิงผสมผสานกับ

ธรรมชาติไปจนถึงความทันสมัยของเมอืงใหญ่ เมืองท่องเท่ียวส าคัญได้แก่ Osaka, Kobe, Kyoto, Nara เป็นต้น 

5. จูบุ (Chubu) เป็นภูมิภาคท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดบนฮอนชูและยังมีเทือกเขาเจแปนแอลป์ จูบุเป็นภูมิภาคที่มวีถิี

วัฒนธรรมและธรรมชาติอันหลากหลาย อีกท้ังหลายเมืองยังมีชื่อเสียงทางด้านศิลปะแขนงต่าง  ๆ มีการผสมผสาน

ระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิม เกษตรกรรมและความเจริญในด้านอุตสาหกรรมสมัยใหม่ มีความสวยงามทุกฤดู เมือง

ส าคัญในภูมภิาคนี้ได้แก่ Nagoya, Nagano, Gifu, Shizuoka 

6. จูโงะกุ (Chugoku) เมืองส าคัญท่ีเป็นท่ีรู้จักไปท่ัวโลก คือ เมืองฮิโรชิมาเมืองท่ีเคยเสียหายมากเมื่อครัง้โดน

ระเบิดปรมาณูแต่ปัจจุบันกลายเป็นเมืองท่องเท่ียวชื่อดังในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ภูมิภาคจูโงะกุยังมีสภาพบ้านเมืองท่ี

เงียบสงบ สวยงามตามธรรมชาติมหีมู่บ้านประมงชายฝั่ง หมูบ้่านเล็ก ๆ ตามไหล่เขา ซึ่งยังคงกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่น

แบบดั้งเดิม เมอืงท่องเท่ียวส าคัญอื่น ๆ ในภูมภิาคนี้ได้แก่ Okayama, Tottori  
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7. คิวชู (Kyushu) เป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ 3 ของญี่ปุ่นเป็นภูมิภาคท่ีเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม

ท้องถิ่นท่ีแทรกซึมอยู่กับความทันสมัย ตลอดจนร่องรอยของวัฒนธรรมต่างชาตเิพราะในอดีตหลายเมืองในภูมิภาคนี้

เคยเป็นจุดศูนย์กลางในการติดต่อค้าขายกับชาติตะวันตก นอกจากนี้ยังมีธรรมชาติท่ีสมบูรณ์สวยงาม มีบ่อน้ าพุร้อน

และภูเขาไฟท่ียังไมด่ับอย่าง Naka-dake หรือเมอืงท่ีเคยโดยถล่มด้วยระเบิดปรมาณูลูกที่ 2 อย่างเมอืงนางาซากิ  

8. ชิโกกุ (Shikoku) เป็นเกาะเล็ก ๆ ท่ีสุดในบรรดา 4 เกาะหลักของญี่ปุ่นมีแหล่งท่องเท่ียวอยู่บ้าง แต่เพิ่งจะ

เร่ิมเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวชาวไทย เมอืงส าคัญได้แก่ Matsuyama, Ehime, Kagawa 

9. โอกินาว่า (Okinawa) เป็นท้ังช่ือจังหวัดและชื่อภูมิภาค อยู่ทางตอนใตห้่างจากเกาะคิวชูไกลมากพอสมควร 

อดตีคอือาณาจักรริวกิวท่ีเคยรุ่งเรือง ซึ่งถูกญี่ปุ่นยดึครองในยุคสมัยเมจิ มีเมอืงหลักคือเมอืง Naha 

 2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) เป็นระบบหนึ่งท่ีมีกระบวนการคัดเลือกแนวทาง

ปฏิบัติจากหลายทางเลือกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ  [4] ซึ่งเป็นการตัดสินใจท่ีทุก ๆ องค์กรล้วนให้

ความส าคัญเป็นอย่างมากท าให้ผู้บริหารหรือผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้ตรงตามความต้องการอยู่

เสมอและได้รับข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถน าไปประกอบการตัดสินใจได้ทันเหตุการณ์  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

ช่วยในการตัดสินใจปัญหาได้หลากหลายรูปแบบสามารถช่วยในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน  และสามารถช่วยแนะน า

ทางเลือกในการปฏิบัติและช่วยในการตัดสินใจเพื่อหาค าตอบของปัญหาเหล่านี้ได้ นอกจากนี้ระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจยังเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจการบริหารในรูปแบบต่าง ๆ ดังนั้นระบบสนับสนุนการตัดสินใจจึงจ าเป็นต้อง

สามารถรองรับรูปแบบการตัดสินใจของผู้ใชท่ี้หลากหลายดว้ย  

 3.ระบบองิกฏเกณฑ์ 

ระบบอิงกฏเกณฑ์ (Ruled-Based System) หรือระบบฐานกฏเป็นการน าองค์ความรู้เฉพาะด้านของ

ผู้เชี่ยวชาญมาสร้างเป็นกฏและเงื่อนไขตา่ง ๆ เพื่อให้คอมพวิเตอร์สามารถสร้างผลลัพธ์ได้คลา้ยกับสิ่งท่ีผู้เชี่ยวชาญได้

ก าหนดไว้ ซึ่งข้อดีคือเป็นเทคนิคท่ีง่ายและเหมาะกับปัญหาท่ีมีกฏหรือเงื่อนไขท่ีชัดเจน  แต่ข้อจ ากัดคือกฏเกณฑ์ 

ดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้บ่อย ดังนั้นจึงเหมาะกับองค์ความรู้ท่ีมีเงื่อนไขตายตัวและเป็นข้อเท็จจริง  

ซึ่งจะใช้ในการจ าลองความรู้หรือประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ โดยการให้เหตุผลหรือการตัดสินใจต่อสถานการณ์ต่าง ๆ 

ของบุคคลนัน้ ซึ่งสามารถเขียนได้ในรูปแบบกฏเงื่อนไข คือ เงื่อนไข IF (ถ้า) <เงื่อนไข> THEN (แล้ว) <ผลท่ีตามมา> [5] 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้อิงกฏเกณฑ์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบไป

ข้างหนา้ (Forward Chaining) และการวเิคราะห์ขอ้มูลแบบยอ้นหลัง (Backward  Chaining) [6] ท้ังสองแบบจะเกี่ยวข้อง

กับชุดของฐานกฏ ซึ่งกฏท่ีใชเ้ป็นได้ท้ังคา่จริงหรือค่าเท็จ โดยต้องมคีวามสัมพันธ์ระหว่างกันเปรียบเสมอืนห่วงโซ่ท่ีคอย

คล้องกฏต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยจะสิ้นสุดการค้นหาต่อเมื่อมีการค้นพบผลลัพธ์ ในการเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

แบบไปข้างหนา้หรือวิเคราะห์ขอ้มูลแบบยอ้นหลังนัน้ จ าเป็นต้องท าการตรวจสอบกฏก่อนว่ากฏนัน้เหมาะสมมากน้อย

เพยีงใด ซึ่งจะขึน้อยูก่ับประเภทของงานท่ีจะน ามาประยุกตใ์ช้ 

ส าหรับงานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบไปข้างหน้า เนื่องจากเป็นวิธีการมุ่งเน้นความส าคัญท่ีข้อมูลโดย

เร่ิมจากการค้นหาข้อมูลสารสนเทศท่ีมีอยู่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการวเิคราะห์ข้อมูลอิงตามกฏเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้  

 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ภาณิชาและผุสดี [7] ได้ท าการศึกษาเร่ืองระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการวางแผนและติดตามการจัด

การศึกษาโดยใช้ฐานกฏร่วมกับกฏความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยน าฐานกฏและกฏความสัมพันธ์ของข้อมูลมาช่วยใน

การประเมินพฤตกิรรมและแนวโนม้ของพัฒนาการเด็ก เพื่อช่วยในการตัดสินใจส าหรับวางแผนและจัดการศึกษาให้กับ



 
 

Proceedings  
1213 

 

เด็กได้อย่างเหมาะสม ผลการประเมินระบบโดยผู้ใช้ท่ัวไปอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.41 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.55 สรุปได้ว่าระบบมปีระสิทธิภาพชว่ยให้สามารถวางแผนข้อมูลให้กับเด็กได้อยา่งเหมาะสม 

 อภิรักษแ์ละมาลีรัตน์ [8] ได้ท าการศกึษาเร่ืองระบบสนับสนุนการตัดสนิใจของผู้บริหารในการพจิารณาเลื่อน

ต าแหน่งของข้าราชการ เพื่อช่วยจัดเก็บข้อมูลประวัติ ข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติการของข้าราชการและช่วยใน

การตัดสินใจในการเลื่อนระดับต าแหน่ง ซึ่งในการออกแบบระบบได้น าเทคนิควิธีฐานกฏมาช่วยพิจารณาการเลื่อน

ระดับต าแหน่งและประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานบุคคลส าหรับการเลื่อนต าแหนง่ท่ีมุ่งถึงการยกระดับฐานะให้สูงขึน้ 

ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.11 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.26 จึงสรุปได้ว่า

ระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถน าไปประยุกตใ์ชง้านได้จรงิ  

 มาตุภูมแิละคณะ [9] ได้ท าการศกึษาเร่ืองระบบการจัดการครุภัณฑ์โดยใชร้ะบบผู้เชี่ยวชาญแบบองิกฏเกณฑ์

กรณีศึกษาส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น งานวิจัยนี้ได้วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการ 

ครุ ภัณฑ์ท่ีประกอบด้วยระบบผู้เชี่ยวชาญส าหรับวินิจฉัยวา่ครุภัณฑ์แต่ละรายการควรแทงจ าหน่ายหรือสั่งซื้อหรือไม่ 

โดยการวินิจฉัยครุภัณฑ์ใช้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญมาสร้างเป็นฐานความรู้ ซึ่งมีโครงสร้างเป็นตารางตัดสินใจและแทน

ค่าความรู้ในลักษณะของกฎ ผลท่ีได้จากการวัดประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 11 คนและผู้ใช้ท่ัวไป

จ านวน 15 คน พบวา่ระบบมีค่าคะแนนความพงึพอใจเฉลี่ยจากผูเ้ชี่ยวชาญเท่ากับ 3.18 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.98 และค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจากผู้ใชท่ั้วไปเท่ากับ 3.93 และ 0.80 ตามล าดับ 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องพบว่าในการสร้างองค์ความรู้หรือการสร้างกฏนิยมใช้เทคนิคอิงกฏเกณฑ์

เข้ามาช่วยสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจและแนะน าข้อมูล ดังนัน้เพื่อให้การแนะน าข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียวในญี่ปุ่น

มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น งานวิจัยนี้จึงน าเทคนิคอิงกฏเกณฑ์มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยให้การ

แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศญี่ปุ่นได้ตรงกับความต้องการและมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. วัสดุอปุกรณ ์

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ โปรแกรม Android studio ภาษา JAVA ส าหรับการพัฒนาแอนดรอย์

แอปพลิเคชันและใช้ MySQL ส าหรับระบบจัดการฐานข้อมูล ใช้ XAMPP เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ การเชื่อมต่อฐานข้อมูล

ระหว่างแอนดรอย์แอปพลิเคชันและเว็บเซิร์ฟเวอร์ใช้เทคโนโลยี JSON เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการ

ประเมินผลระบบใชแ้บบสอบถาม 

2. วิธีการศกึษา 

ด าเนินการศึกษาตามขั้นตอนดังนี้ 1) การศึกษารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ระบบ 2) การออกแบบระบบและ

สร้างกฏโดยผู้เชี่ยวชาญ 3) การพัฒนาระบบ 4) การทดสอบระบบและ 5) การประเมนิผลระบบ โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

2.1 การศกึษารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ระบบ 

ได้ศึกษาเอกสารคู่มือการท่องเท่ียวประเทศญี่ปุ่นและหลักการแบบอิงกฏเกณฑ์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล

จากแหล่งต่าง ๆ น ามาสร้างเป็นฐานองค์ความรู้เพื่อท าการวเิคราะห์ข้อมูลส าหรับสนุบสนุนการตัดสินใจเลือกสถานท่ี

ท่องเท่ียวในญี่ปุ่นให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้  ซึ่งจากการศึกษารวบรวมข้อมูลท าให้สามารถวิเคราะห์

กระบวนการท างานของระบบ โดยแบ่งการท างานออกเป็นสามส่วนดังนี้ 1) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจซึ่งพัฒนา 

ในลักษณะโมบายแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ 2) กฏเกณฑ์การตัดสินใจ (Rule based) และ  

3) เว็บเซิร์ฟเวอร์และระบบจัดการฐานขอ้มูล MySQL รายละเอยีดในภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 กระบวนการท างานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยอิงกฎเกณฑ์เลอืกสถานท่ีท่องเท่ียวในญี่ปุ่น 
 

ภาพรวมกระบวนการท างานของระบบเร่ิมท่ีผู้ใชก้ าหนดความต้องการผ่านแอปพลิเคชัน ระบบจะด าเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้กฏเกณฑ์การตัดสินใจที่ได้สร้างไวโ้ดยผู้เชี่ยวชาญและดึงข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียวและท่ี

พักซึ่งเก็บเป็นฐานข้อมูลบนเว็บเซิร์ฟเวอร์น ามาเป็นค าตอบให้กับผู้ใช้ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลบนเว็บ

เซิร์ฟเวอร์และโมบายแอปพลเิคชันใชเ้ทคโนโลย ีJSON 
 

ตารางที่ 1 เงื่อนไขและรายละเอยีดขอ้มูลส าหรับกฏการเลอืกสถานท่ีท่องเท่ียว 

เงื่อนไข รายละเอียดข้อมูล 

1. ประเภทของสถานท่ี

ท่องเท่ียว 

ปราสาท, ศาลเจ้า/วัด, ออนเซน/บ่อน้ าพุร้อน, ภูเขา, 

หมู่บ้านโบราณ, พิพิธภัณฑ์, สวนญี่ปุ่น, แลนด์มาร์ค, 

สถานท่ีท่องเท่ียวอื่น ๆ  

2.ฤดูกาล ฤดูหนาว, ฤดูรอ้น , ฤดูใบไมผ้ลิ, 

ฤดูใบไมร่้วง, ทุกฤดูกาล 

3.ภูมภิาค ฮอกไกโด, โทโฮะกุ, คันโต, คันไซ, จูบ,ุ  

จูโงะกุ, คิวชู, ชโิกกุ, โอกินาวา 

4.ช่วงเงิน 1000-3000 เยน, 3000-6000 เยน, 

6000-10000 เยน, มากกวา่ 10000 เยน, ฟรี  
 

จากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ ท าให้สามารถแบ่งการสนับสนุนการตัดสินใจแนะน าการท่องเท่ียว

ออกเป็นสองส่วนหลัก ได้แก่ การแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวและการแนะน าท่ีพัก โดยก าหนดเงื่อนไขการวเิคราะห์ข้อมูล

ส าหรับแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีตรงกับความตอ้งการ ดังตารางที่ 1 และการแนะน าท่ีพักสามารถก าหนดเงื่อนไขการ

วเิคราะห์ขอ้มูลส าหรับแนะน าท่ีพัก ดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 เงื่อนไขและรายละเอียดข้อมูลส าหรับกฏการเลอืกท่ีพัก 

เงื่อนไข รายละเอียดข้อมูล 

1. ประเภทท่ีพัก โรงแรม, เรียวคัง, เกสต์เฮ้าส์, ท่ีพักอื่นๆ 

2.ช่วงเงิน 1000-3000 เยน, 3000-10000 เยน, 

10000-15000 เยน, > 15000 เยน 

3.ภูมภิาค ฮอกไกโด, โทโฮะกุ, คันโต, 

คันไซ, จูบ,ุ จูโงะกุ, 

คิวชู, ชโิกกุ, โอกินาวา 

 

2.2 การออกแบบระบบและการสรา้งกฏโดยผู้เชี่ยวชา: 

2.2.1*ออกแบบและสร้างกฏเพื่อรองรับการท างานของระบบ ในการออกแบบระบบสนับสนุน 

การตัดสินใจโดยอิงกฎเกณฑ์ส าหรับเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวในญี่ปุ่น ต้องพิจารณาถึงเงื่อนไขต่าง ๆ  ซึ่งท าให้ระบบแบบ 

อิงกฎเกณฑ์สามารถวิเคราะห์ผลความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งขั้นตอนในการสร้างกฏใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบไปข้างหน้า 

โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวญี่ปุ่น [8] เช่น ประเภทของสถานท่ีท่องเท่ียว ฤดูกาล ภูมิภาค 

และช่วงเงินมาสร้างเป็นกฏความสัมพันธ์ ซึ่งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ จะถูกตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเท่ียวญี่ปุ่น 

ตัวอยา่งการสร้างกฏ ในตารางท่ี 3-4  
 

ตารางที่ 3 ตัวอยา่งการสร้างกฏท่ีน ามาประยุกตใ์ชแ้นะน าสถานท่ีท่องเท่ียว 

เงื่อนไข ตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง 2 ตัวอย่าง 3 

1. ประเภทของ

สถานท่ีท่องเท่ียว 

ปราสาท  ศาลเจ้า/วัด  ภูเขา  

2.ฤดูกาล ทุกฤดูกาล ทุกฤดูกาล ฤดูใบไมผ้ลิ 

 

3.ภูมภิาค ฮอกไกโด 

 

คิวชู จูบ ุ

 

4.ช่วงเงิน ฟรี  ฟรี  ฟรี  

ผลการวิเคราะห์ ปราสาทมัตสึมาเอะ  ศาลเจ้ายูโทคุอนิาริ,  

วัดนันโซอนิ 

ภูเขาไฟฟูจิ 

 

โดยระบบจะใช้วิธีแทนค่าเงื่อนไขเหล่านี้ในรูปแบบของกฎซึ่งมีหลักเกณฑ์พื้นฐานโดยใช้ในรูปประโยค  IF 

เรียกว่ากฎ ส่วนเงื่อนไข (Condition) THEN เรียกว่าส่วนข้อสรุป นั่นคือประโยคท่ีตามหลัง IF คือการแสดงเงื่อนไข 

ประโยคท่ีตามหลัง THEN คือการแสดงผลสรุป (Conclusion) เมื่อเหตุการณ์เป็นจริง ในส่วนของค าอธิบายข้างหลัง IF 

จะเป็นจริงในทุกกรณีและกรณีท่ีผลสรุปหลัง THEN นั้นถูกอธิบายด้วยมีกฎมากกว่าหนึ่งกฎและสามารถรวมกันได้จะ

น ามารวมกันโดยใช ้AND หรือ OR มาชว่ย ตัวอยา่งกฎจากตารางท่ี 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  ศาลเจ้ายูโทคุอนิาริ or วัดนันโซอนิ 

3. if  ภูเขา  and  ฤดูใบไมผ้ลิ  and  จูบุ  and  ฟรี  then  ภูเขาไฟฟูจ ิ
 

ตารางที่ 4 ตัวอยา่งการสร้างกฏท่ีน ามาประยุกตใ์ชแ้นะน าท่ีพัก 

เงื่อนไข ตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง 2 ตัวอย่าง 3 

1. ประเภทของท่ีพัก โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ ท่ีพักอื่นๆ 

2.ช่วงเงิน 1000-3000 เยน 1000-3000 เยน 3000-10000 เยน 

3.ภูมภิาค ฮอกไกโด โอกินาวา คันโต 

ผลการวิเคราะห์ Hotel JAL City Kannai, 

Chisum Hotel, 

Hotel Route-Inn, 

Mieparque 

Sora House, 

Okinawa Monogatari 

Court Hotel Mito, 

Guest House TRACE, 

Hotel Sunshine 

Utsunomiya 

 

2.2.2 ออกแบบขั้นตอนการด าเนินการระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยอิงกฏเกณฑ์ส าหรับเลือก

สถานท่ีท่องเท่ียวในญี่ปุ่น โดยใช้แผนภาพ UML (Unified Modeling Language) ส าหรับอธิบายแบบจ าลองของระบบ

ตามแนวคิดเชิงวัตถุประกอบด้วย Use Case Diagram ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานและฟังก์ชั่นการท างาน

ของระบบและ Class Diagram เป็นแผนภาพท่ีใช้แสดงคลาสและความสัมพันธ์ในแง่ต่าง ๆ (Relation) ระหว่างคลาส

เหลา่นั้น โดย Use Case Diagram สามารถแสดงได้ดังภาพท่ี 3 

 

 
ภาพที่ 3 Use Case Diagram ของระบบ 
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การออกแบบระบบในส่วนของฟังก์ชั่นท างานสามารถแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) ส่วนของการให้

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น 2) ส่วนของการแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศญี่ปุ่นท่ีเหมาะสมกับผู้ใช้  

3) ส่วนของการแนะน าท่ีพักที่เหมาะสมกับผู้ใช้ 4) ส่วนของการค านวณสกุลเงินอัตราแลกเปลี่ยนและ 5) ส่วนของการ

แนะน า 10 สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนยิมญี่ปุ่น 
 

 
ภาพที่ 4 Class Diagram ของระบบ 

 

จากภาพท่ี 4 แสดงการออกแบบ Class Diagram และความสัมพันธ์ระหว่างคลาสต่าง  ๆ ของระบบ 

ซึ่งประกอบด้วย 8 คลาส ได้แก่ คลาสข้อมูลท่องเท่ียว (ListTourist) คลาสค้นหาสถานท่ีท่องเท่ียว (SearchTourist) 

คลาสผลลัพธ์ (Result) คลาสแปลงสกุลเงิน (ConvertMoney) คลาสสิบอันดับสถานท่ีท่องเท่ียว (Tourist10) คลาส

ภูมิภาค (Region) คลาสโรงแรม (Listhotel) และคลาสค้นหาโรงแรม (SearchHotel)  

2.3 การพัฒนาระบบ 

ในขั้นตอนนี้จะน ากฏเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีได้จากขั้นตอนการสร้างและออกแบบกฏมาประมวลผลและ

แปลงให้อยู่ในรูปแบบโค้ด IF (ถ้า) <เงื่อนไข> THEN (แลว้) <ผลท่ีตามมา> พัฒนาระบบในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชัน

ระบบแอนดรอย์โดยใช้โปรแกรม Android studio ภาษา JAVA ส าหรับการพัฒนาแอนดรอย์แอปพลิเคชันและ 

ใช้ MySQL ส าหรับระบบจัดการฐานข้อมูล ใช้ XAMPP เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่อฐานข้อมูลระหว่างแอนดรอย์ 

แอปพลเิคชันและเว็บเซิร์ฟเวอร์ดว้ยเทคโนโลย ีJSON 
 

         
  ภาพที่ 5 ตัวอยา่งโค้ดการเชื่อมตอ่ฐานข้อมูลกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งค่าท่ีรับมานัน้เป็นไฟล์ JSON 
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2.4 การทดสอบระบบ 

การทดสอบระบบคณะผู้วิจัยใช้วิธีการทดสอบแบบแบล็กบอกซ์ (Black Box Testing) ซึ่งเป็นกระบวนการ

ทดสอบระบบโดยภาพรวมท้ังหมด วา่ระบบสามารถท างานได้อย่างถูกต้องตามท่ีต้องการหรือไม่ โดยการทดสอบการ

ท างานแตล่ะฟังก์ชันการท างานรวมท้ังหาขอ้บกพร่องและท าการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น  

2.5 การประเมินผลระบบ 

หลังจากการทดสอบและปรับปรุงระบบจนสมบูรณ์แล้ว ได้ประเมินผลระบบกับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเท่ียวญี่ปุ่นและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจ านวน 5 คน กลุ่มผู้ใช้งานท่ัวไปจ านวน 50 คน 

โดยใช้แบบประเมินเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผล ก าหนดเกณฑ์ประเมินซึ่งประกอบด้วย

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เชิงคุณภาพ 5 ระดับ เกณฑ์การประเมินจะพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของ

ความเหมาะสมหรือความพงึพอใจ ซึ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลใช้สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวัดค่าของ

ข้อมูลใชค้่าเฉลี่ย (Mean) และวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

ผลการศึกษา 

1. ผลการพัฒนาระบบ 

 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยอิงกฎเกณฑ์ส าหรับเลอืกสถานท่ีท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น แสดง

ตัวอยา่งหน้าจอบางส่วนได้ดังนี้ ในภาพท่ี 6 แสดงการออกแบบหนา้จอหลักและหนา้จอแนะน าประเทศญี่ปุ่น  
 

                
ภาพที่ 6 แสดงหนา้จอหลักและหนา้จอแนะน าประเทศญี่ปุ่น 

 

              
ภาพที่ 7 แสดงหนา้จอแนะน าสถานที่ท่องเท่ียว 
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จากหน้าจอแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวผู้ใช้งานต้องเลือกจากเงื่อนไขท่ีก าหนด คือ ประเภทสถานท่ีท่องเท่ียว 

ช่วงเงิน ฤดูกาลและภูมิภาค ท าการเลือกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกหัวข้อจากนั้นระบบจะประมวลผลโดยวิเคราะห์จากกฏ 

ท่ีได้ออกแบบไวแ้ล้วแสดงผลลัพธ์ทางหน้าจอ ดังภาพท่ี 7 จากหน้าจอแสดงผลลัพธ์สถานท่ีท่องเท่ียวแนะน าซึ่งอาจมี

ได้มากกว่าหนึ่งแห่ง ผู้ใช้สามารถกดเลือกเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ระบบจะแสดงข้อมูลรูปภาพ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์  

เว็บไซค์ เวลาเปิดท าการ ค่าบริการในการเข้าชมสถานท่ีและแผนท่ีจาก Google Map 
 

               
ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอแนะน าสถานที่พัก 

 

ส่วนหน้าจอแนะน าสถานท่ีพักผู้ใช้งานต้องเลือกจากเงื่อนไขท่ีก าหนด คือ ประเภทท่ีพัก ช่วงเงินและภูมิภาค 

จากนั้นระบบจะประมวลผลโดยวิเคราะห์จากกฏท่ีได้ออกแบบไว้แล้วแสดงผลลัพธ์ทางหน้าจอ ดังภาพท่ี 8 จากหน้า

จอแสดงผลลัพธ์สถานท่ีพักแนะน าซึ่งอาจมีได้มากกว่าหนึ่งแห่ง ผู้ใช้สามารถกดเลือกเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ระบบ

จะแสดงขอ้มูลรูปภาพ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซค์ เวลาเปิดท าการและค่าบริการ 

2. ผลการประเมนิระบบ 

งานวิจัยนี้ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพระบบกับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ เชี่ยวชาญด้าน 

การท่องเท่ียวญี่ปุ่นและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจ านวน 5 คน กลุ่มผู้ใชง้านท่ัวไปจ านวน 50 คน โดยใชแ้บบประเมินเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผล แบบประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมได้ก าหนดเกณฑ์ 

โดยประกอบด้วยมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เชิงคุณภาพ 5 ระดับ รายการประเมินระบบมี 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน

การตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ 

(Functional Test) ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) และด้านความถูกต้องในการประมวลผล (Accuracy 

Test) ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ มีรายละเอียดดังตารางท่ี 5 ผลการประเมินความพึงพอใจ

ระบบโดยผู้ใชท่ั้วไป มรีายละเอยีดดังตารางท่ี 6 
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

Mean S.D. การแปลผล 

1.ด้านการตรงตามความตอ้งการของผู้ใช้ระบบ 4.20 0.68 ด ี

2.ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ 4.00 0.58 ด ี

3.ด้านความงา่ยตอ่การใชง้านระบบ 4.40 0.45 ด ี

4.ด้านความถูกต้องในการประมวลผล 4.00 0.58 ด ี

รวม 4.15 0.57 ด ี

 

ตารางที่ 6 ผลการประเมินความพงึพอใจระบบโดยผูใ้ชท่ั้วไป 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

Mean S.D. การแปลผล 

1.ด้านการตรงตามความตอ้งการของผู้ใช้ระบบ 4.08 0.55 ด ี

2.ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ 3.95 0.65 ด ี

3.ด้านความงา่ยตอ่การใชง้านระบบ 4.11 0.44 ด ี

4.ด้านความถูกต้องในการประมวลผล 3.89 0.78 ด ี

รวม 4.01 0.61 ด ี

 

จากผลการประเมินระบบสามารถสรุปผลได้ดังนี้ ผู้เชี่ยวชาญประเมินระบบในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย

รวม 4.15 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.57 และผู้ใชท่ั้วไปมคีวามพงึพอใจระบบอยู่ในระดับดีเช่นเดียวกัน มคี่าเฉลี่ยรวม 4.01 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.61 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าระบบนี้มีประสิทธิภาพสามารถน าไปประยุกตใ์ช้งานจริงได้ 

จากการทดสอบการท างานและประเมินผลระบบพบว่าระบบมีข้อจ ากัด คือ  1) การใช้งานระบบจ าเป็นตอ้ง

เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทุกคร้ังและ 2) ระบบมีขนาดใหญ่เนื่องจากมีไฟล์รูปภาพจ านวนมาก ท าให้การ

เชื่อมตอ่ฐานข้อมูลกับเครื่องท่ีท าหน้าท่ีเป็นเซิร์ฟเวอร์ใชเ้วลาในการรอขอ้มูลระยะหนึ่ง 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยอิงกฎเกณฑ์ส าหรับเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศญี่ปุ่นได้น า

เทคนคิอิงกฎเกณฑ์ (Rule-based) มาประยุกตใ์ช้เพื่อชว่ยในการสร้างกฏเกณฑ์และช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจเลือก

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากท่ีสุด โดยงานวจิัยนี้มีขั้นตอนการด าเนินงาน 5 ขั้นตอน 

ได้แก่ 1) การศึกษารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ระบบ 2) การออกแบบระบบและสร้างกฏโดยผู้เชี่ยวชาญ 3) การพัฒนา

ระบบ 4) การทดสอบระบบและ 5) การประเมินผลระบบ ระบบได้ท าการรวบรวมความรู้จากเอกสารทฤษฎีและความรู้

จากผู้เชี่ยวชาญ แล้วด าเนินการแปลงความรู้ท่ีได้จากข้อมูลเหล่านี้ให้อยู่ในรูปของเงื่อนไขการตัดสินใจ โดยการแทนค่า

ความรู้ในฐานความรู้ด้วยรูปแบบของกฎและใชว้ิธีการกลไกการอนุมานแบบเดินหนา้ (Forward Chaining) เพื่อหาค าตอบท่ี

ถูกต้องท่ีสุดให้กับผู้ใช้งาน ซึ่งกฏเกณฑ์ต่าง ๆ จะถูกตรวจสอบและประเมินความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการ

ท่องเท่ียวญี่ปุ่น เมื่อด าเนินการสร้างกฏและประเมินความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้ว จึงน ากฏเกณฑ์ท่ีได้มา
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ประมวลผลและแปลงให้อยู่ในรูปแบบโค้ด IF (ถ้า) <เงื่อนไข> THEN (แล้ว) <ผลท่ีตามมา> และด าเนินการพัฒนาระบบใน

รูปแบบโมบายแอปพลิเคชันบนระบบปฏบัิตกิารแอนดรอย ์ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ โปรแกรม Android studio ภาษา JAVA ส าหรับการพัฒนาแอนดรอย์

แอปพลิเคชันและใช้ MySQL ส าหรับระบบจัดการฐานข้อมูล ใช้ XAMPP เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ การเชื่อมต่อฐานข้อมูล

ระหว่างแอนดรอย์แอปพลิเคชันและเว็บเซิร์ฟเวอร์ใช้เทคโนโลยี JSON ผลจากการพัฒนาระบบแสดงให้เห็นว่าระบบ

สามารถแสดงข้อมูลแนะน าการท่องเท่ียวได้อย่างถูกต้อง เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานและสามารถแสดงข้อมูล

สถานท่ีท่องเท่ียว ข้อมูลท่ีพักได้ครอบคลุมตรงตามความตอ้งการของผู้ใช ้ 

ผลการประเมินการท างานของระบบจากกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม  พบว่าผู้เชี่ยวชาญประเมินระบบใน 

ภาพรวมอยู่ในระดับดี มคี่าเฉลี่ยรวม 4.15 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.57 และผู้ใชท่ั้วไปมคีวามพงึพอใจต่อระบบอยู่ใน

ระดับดีเช่นเดียวกัน มีค่าเฉลี่ยรวม 4.01 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.61 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าระบบท่ีพัฒนาขึ้นนี้

สามารถน าไปประยุกตใ์ชง้านได้จรงิและรองรับการท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิส าหรับงานวจิัยในอนาคต คือ 1) การเพิ่มข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียวให้มคีวามหลากหลาย

เพื่อให้ระบบงานช่วยสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและ  2) ควรเพิ่มเงื่อนไขส าหรับช่วยใน

การตัดสินใจโดยการน าทฤษฏหีรือเทคนิคอื่น ๆ มาใชใ้นการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เชน่ กฎความสัมพันธ์ 

(Association Rule) เพื่อหาความสัมพันธ์ของการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวหรือทฤษฎีโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial 

Neural Networks) เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาท่ีมีความซับซ้อน 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 ดาวดึงษ1์* อภพิงศ ์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

ประโยชนแ์ละมีแผนท่ีระบุจุดท่ีพบสมุนไพรในจังหวัดแพร่ เพื่อเป็นประโยชนแ์ก่ผู้ท่ีสนใจ ท่ีจะศกึษาข้อมูลสมุนไพร และ

ช่วยให้เก็บข้อมูลได้ง่าย สะดวกต่อการเก็บรวมรวมข้อมูลท่ีมีจ านวนมาก ๆ ช่วยให้การเก็บข้อมูลเป็นระเบียบ ง่ายต่อ

การค้นหา ง่ายต่อการน าไปใช้ในงานด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดแพร่ ใช้โปรแกรม 

Dreamweaver ในการออกแบบเว็บไซต์ และใช้ภาษา PHP พัฒนาระบบเพื่อใช้งานบนเว็บไซต์ และ MySQL ในการ

บริหารจัดการด้านฐานข้อมูลและการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้ระบบ จากการประเมินระบบฐานข้อมูลสมุนไพร ใน

จังหวัดแพร่ โดยผู้ใช้งาน พบว่า รูปแบบการท างานของระบบอยู่ในเกณฑ์ดีมาก รูปแบบการน าเสนอมีความสวยงาม 

เข้าใจง่าย และยังมีความปลอดภัยในการเข้าไปแก้ไขข้อมูล ส่วนในเร่ืองของความนา่สนใจ การจัดหมวดหมู่ของระบบ

และการน าไปใชง้านของระบบอยู่ในระดับด ี
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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 

 

บทน า 

ในจังหวัดแพร่มีโรงพยาบาลสองและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย เป็นผู้น าร่องการใช้ยาสมุนไพรเป็น

การแพทย์ทางเลือกในการรักษาโรคในโรงพยาบาล และส่งเสริมให้ประชาชนท่ัวไปดูแลสุขภาพโดยการใช้สมุนไพรท่ีมีอยู่ใน

ชุมชน ท าให้เกิดความต้องการสมุนไพรเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มชาวบ้านเพื่อปลูกสมุนไพรในครัวเรือน โดย

โรงพยาบาลมีการก าหนดรายการสมุนไพร ปริมาณการรับซื้อ ราคา และช่วงเวลาที่รับซื้อให้กับกลุ่มไว้อย่างชัดเจน 

สมุนไพรท่ีโรงพยาบาลมีความต้องการ เช่น ขมิ้นชัน (Curcuma longa  L.) ไพล (Zingiber  montanum  (Koenig.) Link ex 

Dietr.) ตะไคร้ (Cymbopo-gon citratus  Stapf.) มะกรูด (Citrus hystrix  DC.)ฟา้ทะลายโจร (Andrographis paniculata (Burm.f.) 

Nees) รางจืด (Thunbergia laurifolia Lindl.) เพชรสังฆาต (Cissus quadrangularis L.) ชุมเห็ดเทศ (Senna alata (L.) Roxb.) มะระ

ขีน้ก (Momordica charantia L.)  ใบเตย (Pandanus amaryllifolius Roxb.) และเถาวัลยเ์ปรียง  (Derris scandens (Roxb.) Benth.) 

เป็นตน้ ตอ่มาทางจังหวัดมีการผลักดันให้พื้นท่ีอ าเภอเด่นชัย เป็นศูนย์รวมเพื่อกระจาย (HUB) สมุนไพร ท้ังจ าหนา่ยแบบสด

และแปรรูป มีการสนับสนุนให้ชาวบ้านในอ าเภอเด่นชัย และอ าเภอสอง รวมกลุ่มกันผลิตสมุนไพรเพื่อขายให้โรงพยาบาล 

แตก่ารผลิตสมุนไพรยังตอ้งการหนุนเสริมจากภาควิชาการท่ีจะมาช่วยการผลิตสมุนไพรให้ได้รับมาตรฐาน Good Agricultural 

Practices (GAP) เพื่อส่งผลิตผลเข้าสู่ระบบการผลิตยา แบบ  Good Manufacturing Practice (GMP) คือการปฏิบัติท่ีดีในการ

ผลิตอาหาร เป็นระบบประกันคุณภาพท่ีมีการปฏิบัติในการผลิตอาหาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมั่นใจต่อการบริโภค 

เพื่อยกระดับสมุนไพรไทย ดังนั้นระบบการผลิตสมุนไพรของแพร่จึงจ าเป็นต้องปลูกสมุนไพร  ตามมาตรฐาน GAP ใน

ลักษณะวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและสามารถควบคุมมาตรฐานต่าง ๆ ได้ โดยเน้นการท างานกับกลุ่ม

วิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า คือ ผู้ปลูกสมุนไพร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้น าสมุนไพรไป

แปรรูป โดยเร่ิมต้นจากกระบวนการเสริมศักยภาพของกลุ่มสมุนไพรให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้ ในการปลูกสมุนไพร ตาม

มาตรฐานท่ีตลาดต้องการหรือมาตรฐาน GAP การศกึษาด้านการตลาด วเิคราะห์ประสิทธิภาพการลงทุนและความสามารถ

ในการแข่งขันของการปลูกสมุนไพร และการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงประสานระบบห่วงโซ่อุปทาน โดยให้วิสาหกิจเป็น

ผู้ดูแลระบบร่วมกับมหาวทิยาลัยแมโ่จ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรต ิ 



 
 

Proceedings  
1225 

 

ปัจจุบันมีระบบฐานข้อมูลสมุนไพรบนเว็บไซต์ซึ่งเป็นสวนสมุนไพรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สมชาย อารยพิทยา, 

2558) การพัฒนาระบบฐานความรู้ด้านการรักษาโรคด้วยสมุนไพรด้วยตนเอง(รุจิจันทร์ วชิวิานเิวศน์, 2554) แตส่มุนไพร

ในจังหวัดแพร่มีมากมายแต่ถูกจัดเก็บในรูปของต ารา เอกสาร กระจัดกระจายตามหน่วยงานและยังไมม่ีการเก็บข้อมูลใน

ฐานข้อมูล ท าให้การค้นหาสมุนไพรท าได้ยาก ฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ท าให้ผู้ใชส้ามารถใช้ข้อมูล

ท่ีเกี่ยวข้องในระบบงานต่าง ๆ ร่วมกันได้ โดยท่ีจะไม่เกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง

ของข้อมูลด้วย  

ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดแพร่ โดยมีการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลให้มีรูปแบบการเข้าถึงฐานข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น มีการแสดงความ

หลากหลายทางชีวภาพของสมุนไพรตาม ชื่อสามัญท้ังภาษาไทยและอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่ออื่น ๆ การใช้ประโยชน์

เป็นตน้ อันจะเป็นประโยชนใ์นการเสริมศักยภาพในการปลูกสมุนไพรท้องถิ่นตอ่ไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

เครื่องมอืวิจัย 

การวจิัยนี้เป็นการวจิัยเชงิส ารวจและพัฒนา ใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีหลากหลายจากประชากรท่ี

เป็นเกษตรกรผู้ท่ีจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการป้อนข้อมูลในระบบ จ านวน 15 ราย ในอ าเภอสอง เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสามารถ

น ามาวิเคราะห์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ  

การอภปิรายกลุ่ม ข้อมูลท่ีน ามาวเิคราะห์ เป็นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับสมุนไพรท่ีใชใ้นจังหวัดแพร่แตล่ะชนดิ 

วิธีการวิจัย 

การพัฒนาระบบฐานขอ้มูลสมุนไพรในจังหวัดแพร่ มีขัน้ตอนในการออกแบบและการพัฒนาระบบ ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลของทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ เกี่ยวกับสมุนไพร การท าเว็บไซต์สมุนไพร รูปแบบ เนื้ อหาใน

เว็บไซต์ ข้อมูลต่าง ๆ ที่มคีวามเกี่ยวข้อง 

2. ส ารวจข้อมูลสมุนไพรในพื้นท่ีอ าเภอสอง และเด่นชัย พร้อมจดบันทึกรายละเอียดของสมุนไพรแต่ละชนิด 

การบันทึกรูปภาพประกอบ อย่างคร่าว ๆ พร้อมกับท าการศึกษาข้อมูลจากหนังสือสารานุกรมความหลากหลายทาง

ชวีภาพ:บ้านเหลา่เหนอื ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ (ภาพท่ี 1) 

 
ภาพที่ 1 หนังสือวารสารสารานกุรมความหลากหลายทางชวีภาพ 



 
 

Proceedings  
1226 

 

 3. ศึกษาเคร่ืองมือในโปรแกรมท่ีใช้ส าหรับการพัฒนาระบบ โดยใช้โปรแกรม  PHP ซึ่งเป็นภาษาจ าพวก 

scripting language ค าสั่งต่าง ๆ จะเก็บอยู่ในไฟล์ท่ีเรียกวา่ สคริปต์ (script) และเวลาใช้งานตอ้งอาศัยตัวแปรชุดค าสั่ง 

ใชใ้นการพัฒนาเว็บแอปพลเิคชัน  

4. ก าหนดขอบเขตของการพัฒนาระบบ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ขอบเขตของระบบ, ขอบเขตของ

ข้อมูล และขอบเขตของผู้ใช้งาน  โดยขอบเขตของระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพร 

จังหวัดแพร่ได้ตลอดเวลา สามารถค้นหาสมุนไพร (ชื่อสมุนไพร ชื่ออื่น ๆ ชื่อวิทยาศาสตร์ สรรพคุณทางยาและการใช้

ประโยชน) ขอบเขตของข้อมูลเป็นขอ้มูลสมุนไพร ในจังหวัดแพร่ จากหนังสอืสารานุกรม (ภาพท่ี 1) 

5. ศกึษา วเิคราะห์ ออกแบบระบบฐานขอ้มูลสมุนไพร ให้ตรงกับความตอ้งการ โดยใชห้ลักการตามวงจรการ

พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ท าการออกแบบระบบฐานข้อมูลให้มีความเหมาะสมกับ

ระบบงานท่ีจะพัฒนา โดยใชอ้อีาร์ไดอะแกรม (E-R diagram) ในการออกแบบฐานขอ้มูล  

6. ท าการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลสมุนไพร โดยน าระบบท่ีได้วเิคราะห์และออกแบบมาท าการพัฒนาโปรแกรม

ในรูปแบบของ การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบ์นเว็บ (Web-Based Application Program) 

7. ท าการทดสอบและแก้ไขระบบโดยใช้ทีมงานผู้เชียวชาญจากงานวิจัยสารานุกรมความหลากหลายทาง

ชวีภาพ:บ้านเหลา่เหนอื ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 

ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมศักยภาพกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประกอบด้วย 4 

ฐานขอ้มูล ได้แก่ ฐานข้อมูลสมุนไพร ฐานข้อมูลผู้ปลูก และฐานข้อมูลตลาด ดังแสดงในภาพท่ี 2 และภาพท่ี 3 
 

 
ภาพที่ 2 โครงสร้างของระบบการเสริมศักยภาพกลุม่ผู้ปลูกสมนุไพร 

การออกแบบโครงสร้างฐานขอ้มูลสมุนไพร 
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ภาพที่ 3 การออกแบบโครงสร้างเมนูของฐานขอ้มูลสมุนไพร 
 

ด้านการออกแบบระบบการท างาน 

 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในคร้ังนี้มีการวิเคราะห์และออกแบบระบบการท างาน โดยน าแผนภาพ

การไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) เคร่ืองมือต่าง ๆ ได้แก่ แผนภาพบริบทของระบบ (context 

Diagram) (แผนภาพท่ี 4) แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับ 0 (Data Flow Diagram 0) เข้ามาชว่ยในการออกแบบ

ระบบ (แผนภาพท่ี 5)  

 
 

ภาพที่ 4 แผนภาพบริบท (Context Diagram) ระบบฐานขอ้มูลสมุนไพร 

  

ฐานข้อมูลสมุนไพร

หน้าแรก พืชสมนุไพร

ค้นหาโดยช่ือ

ช่ือวทิยาศาสตร์

ค้นหาช่ืออ่ืนๆ 

การใช้ประโยชน์

ข่าวสารสมนุไพร แนะน าสมนุไพร ผู้ดแูลระบบ
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แผนภาพแสดงการไหลของ (Data Flow Diagram: DFD) ของข้อมูลระบบฐานขอ้มูลสมุนไพร 
 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงการไหลของขอ้มูลระบบฐานขอ้มูลสมุนไพร ระดับ 0 
 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบ์นเว็บของฐานข้อมูลสมุนไพรและผู้ปลูกสมุนไพร 

ผู้วิจัย ได้ท าการพัฒนาโปรแกรมประยุกตบ์นเว็บ (Web-Based Application Program) ของฐานข้อมูลสมุนไพร 

การแสดงผลการวิเคราะห์แสดงทางหน้าเว็บ โดยจ าแนกโปรแกรมออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนของผู้ดูแลระบบ  

ท าการเพิ่ม ลบ ปรับปรุงและค้นหาข้อมูลทางด้านสมุนไพร และส่วนของผู้ใช้ระบบ สามารถท าการค้นหาและ 

ดูรายละเอยีดขอ้มูลสมุนไพรในจังหวัดแพร่ โดยมีรายละเอยีด ดังนี้ 
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ผลการศึกษา 

 
 

ภาพที่ 6 หนา้หลักของระบบฐานขอ้มูลสมุนไพร 
 

 
ภาพที่ 7 หนา้จอการคน้หาสมนุไพร 

 

 
ภาพที่  8  แสดงสว่นการจัดการ ข้อมูลสมุนไพร 
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ส่วนของผูดู้แลระบบ 

 

 
 

ภาพที่  9  แสดงสว่นการจัดการ ข้อมูลสมุนไพร 

 

 
ภาพที่  8 หนา้จอแนะน าสมุนไพร 

 

ผลการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลสมุนไพรเพื่อการเสริมศักยภาพกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

จังหวัดแพร่ การจัดท าระบบฐานขอ้มูลสมุนไพร ในจังหวัดแพร่ ได้ออกแบบระบบเพื่ออ านวยความสะดวกในการคน้หา

ข้อมูลสมุนไพร ในจังหวัดแพร่ โดยช่วยลดระยะเวลาและความผิดพลาดในการจัดการข้อมูลสมุนไพรด้วยการใช้

เอกสาร และสามารถเก็บขอ้มูลไว้ในระบบฐานข้อมูลอยา่งเป็นระบบ ซึ่งชว่ยให้การค้นหา และแก้ไขข้อมูลเป็นไปอย่าง

รวดเร็ว ซึ่งระบบจัดการฐานข้อมูลสมุนไพร ได้มีการพัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม PHP โปรแกรม Dreamweaver และ

โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล MySQL ให้มีการจัดการข้อมูลผ่านระบบแม่ข่ายของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่  
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เฉลิมพระเกยีรตไิด้ โดยท าการจัดการข้อมูลผ่านทาง เว็บไซต์ของมหาวทิยาลัยแมโ่จ้-แพร่ เฉลิมพระเกยีรต ิโดยระบบ

ฐานขอ้มูลสมุนไพร ในจังหวัดแพร่ มีการท างานของระบบ แบง่ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วย 

การค้นหาข้อมูลสมุนไพร การจัดการกับข้อมูลสมุนไพรท้ังหมด แนะน าสมุนไพร และข่าวสารผู้ใช้งานท่ัวไป 

ประกอบด้วย การค้นหาข้อมูลสมุนไพร และสามารถแนะน าสมุนไพร ในเมนูแนะน าสมุนไพร 

การใช้งานระบบฐานข้อมูลสมุนไพร ในจังหวัดแพร่ ผู้จัดท าระบบได้ท าการประเมินผลการท างานของระบบ เพื่อ

ช่วยให้ผู้จัดท าทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการใช้งานระบบ เพื่อให้สามารถน าข้อผิดพลาดเหล่านั้นไปท าการ

ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ระบบงานท่ีพัฒนามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการใชง้าน โดยผู้จัดท าได้ท าการประเมินผล

การใช้งานระบบจากกลุ่มประชากร จ านวน 15 ราย ในอ าเภอสองท่ีเป็นเกษตรกรซึ่งในอนาคตเกษตรกรกลุ่มนี้จะเป็น

ผู้ใช้และผู้ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านสมุนไพรท่ีปลูกในชุมชน ในระบบเมื่อระบบถูกใช้งาน การประเมินประสิทธิภาพของ

ระบบฐานขอ้มูลสมุนไพร ในจังหวัดแพร่ ได้จัดท าแบบสอบถามผู้ใชง้าน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ 

ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลสมุนไพรเพื่อการเสริมศักยภาพกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรเพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนจังหวัดแพร่ ผู้วิจัยได้จัดท าแบบประเมินประสิทธิภาพของการท างานและประเมินพงึพอใจในการใชง้าน

ระบบฐานขอ้มูลสมุนไพร โดยแบ่งระดับคะแนนการประเมินไวเ้ป็น 5 ระดับ ดังตารางท่ี 1   
 

ตารางที่ 1 แสดงระดับความพึงพอใจส าหรับแบบประเมินผล 

ระดับ ความหมาย 

1 ปรับปรุง 

2 พอใช ้

3 ปานกลาง 

4 ด ี

5 ดีมาก 

 

ในการประเมินความพึงพอใจประสิทธิภาพการท างานของระบบฐานข้อมูลสมุนไพร ผู้วิจัยก าหนดหัวข้อการ

ทดสอบประสิทธิภาพไว้ 3 ด้านคือ ความถูกต้องของการท างานของระบบ ด้านความสะดวกในการใช้งานและความ

ยากง่ายการใชง้านของระบบ 

ส่วนการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลสมุนไพร ผู้วิจัยได้วัดความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง

ท่ีได้ใช้ระบบนี้ โดยแบ่งหัวข้อการ ประเมินออกเป็น 10 ด้าน ดังแสดงในตารางท่ี 3 โดยมีเกณฑ์ท่ีใช้ในการแปลความหมาย

ข้อมูล โดยใชว้ธีิของ Likert Scale (ศิริชัย, 2551) แบบจ าแนกแตล่ะชว่งย่อยระดับความพึงพอใจ ตามตารางท่ี 2 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 แสดงช่วงระดับความพึงพอใจ 

การแบ่งช่วง ช่วงระดับความพอใจ 

1.00-1.80 ควรปรับปรุง 

1.81 - 2.60 พอใช ้

2.61 - 3.40 ปานกลาง 

3.41 - 4.20 ด ี

4.21 - 5.00 ดีมาก 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินการใช้ระบบฐานขอ้มูลสมุนไพรเพื่อการเสริมศักยภาพกลุม่ผู้ปลูกสมุนไพรเพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนจังหวัดแพร่ 

รายการประเมิน 

 

ระดับการประเมิน 

x  S.D ระดับ 

1. มีการออกแบบหนา้จอให้ใช้งานง่าย เมนูไมซ่ับซ้อน 4.46 0.51 ดีมาก 

2. ระบบมปีระโยชนต์อ่การน าข้อมูลไปใช้งาน 4.86 0.35 ดีมาก 

3. การจัดหมวดหมูข่องขอ้มูล สะดวกต่อการค้นหา 4.40 0.73 ดีมาก 

4. ความสวยงาม ความทันสมัย และนา่สนใจของหนา้โฮมเพจ 4.06 0.79    ด ี

5. กระบวนการท างานของระบบ มีความรวดเร็วในการใชบ้ริการ 4.46 0.63 ดีมาก 

6. ความถูกตอ้ง แมน่ย า และ ครบถ้วนของขอ้มูล 4.13 0.63   ด ี

7. ระบบมคีวามทันสมัย เป็นปัจจุบัน 4.46 0.63 ดีมาก 

8. ความเหมาะสมในการใชง้านโปรแกรม ข้อมูลตอบสนองตอ่ความต้องการ

ของผู้ใช ้
4.46 0.51 ดีมาก 

9. สามารถค้นหาหรือเข้าถึงขอ้มูลท่ีต้องการ 4.20 0.67 ด ี

10. ความพงึพอใจในภาพรวมต่อการใชง้านระบบ 4.50 0.51 ดีมาก 

 

จากการประเมินผล ระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในจังหวัดแพร่ พบว่าระบบสามารถน าไปใช้งานได้จริง ซึ่งผลจาก

การประเมิน อยู่ในระดับดีมาก ในด้าน การออกแบบหน้าจอให้ใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการใช้งาน และไม่ท าให้

ผู้ใชง้านมคีวามสับสน ระบบมปีระโยชน์ต่อการน าข้อมูลไปใช้งาน โดยผู้ใชง้านสามารถน าข้อมูลจากระบบงานไปใช้งานได้

จริง การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา มีหมวดหมู่ของการค้นหาท าให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาได้อย่าง

รวดเร็ว กระบวนการท างานของระบบ มคีวามรวดเร็วในการใช้บริการ ระบบมคีวามทันสมัย เป็นปัจจุบัน ความเหมาะสม

ในการใช้งานโปรแกรม ข้อมูลตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ และความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ  

ส่วนการประเมินระดับดีในด้านความสวยงาม ความทันสมัย และน่าสนใจของหน้าโฮมเพจ ความถูกต้อง แม่นย า  

และ ครบถ้วนของข้อมูล มีข้อมูลท่ีถูกต้องท าให้ผู้ใช้งาน มีความเชื่อมั่นในข้อมูลของระบบ และสามารถค้นหาหรือเข้าถึง

ข้อมูลท่ีต้องการ ในระดับดี (ตารางท่ี 3) 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
ระบบฐานข้อมูลสมุนไพร ซึ่งมีข้อมูลของชนิดของสมุนไพรท่ีพบในจังหวัดแพร่ รูปภาพ สรรพคุณ การใช้

ประโยชน ์ระบุต าแหนง่แผนที่พบสมุนไพรชนิดน้ัน ๆ ซึ่งง่ายตอ่การติดตาม ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถแนะน าสมุนไพรตอ่

เว็บไซต์ผ่านแอดมินเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องก่อนท าการเผยแพร่ในเว็บไซต์ สามารถเพิ่มข่าวสารความรู้

ด้านสมุนไพร และเก็บข้อมูลเชิงสถิติของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ แต่ในฐานข้อมูลนี้จ าเป็นต้องเพิ่มรายละเอียดของ

สมุนไพรให้ครบถ้วน ในส่วนของแผนท่ี ยังไม่สามารถเพิ่มจุดท่ีพบสมุนไพรได้หลายต าแหน่ง และไม่สามารถค้นหา

ข้อมูลสมุนไพรจากต าแหน่งแผนท่ีได้ นอกจากนี้งานวิจัยชิ้นนี้เป็นเพียงการจัดท าฐานข้อมูลเบื้องต้นเท่านนั้นใน

การศึกษาครัง้ตอ่ไปจะมีการเพิ่มเตมิระบบการตัดสินใจในการใชส้มุนไพรในการรักษาท่ีมีความจ าเพาะเจาะจงกับโรค 
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การค้นคนืข้อมูลภาพด้วยการท านายความสัมพันธ์ของแอ็คชัน 

Predicting Action Relationships for Semantic Image Retrieval   

นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ1* 

Nutchanun Chinpanthana1* 

 

บทคัดย่อ 

 ในยุคที่ผ่านมากระบวนการค้นคืนข้อมูลภาพเป็นหัวข้อท่ีน่าสนใจในสาขาด้านการประมวลผลภาพ มีนักวิจัยท่ี

พยายามใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาท่ี ดังนั้นในงานวิจัยนี้ได้ส ารวจทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ ในปัจจุบัน ท่ี

เกี่ยวข้องกับระบบการค้นคืนภาพ การค้นคืนภาพด้วยค าหลัก และ กระบวนการค้นคืนภาพแบบอัตโนมัต ิเห็นวา่กระบวนการ

ท่ีใช้ค าหลักในการค้นคืนนั้นอาจจะไม่เพียงพอส าหรับการแทนค่าส าหรับการค้นคืนภาพท้ังหมด ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้

น าเสนอความสัมพันธ์ของแอ็คชันท่ีเกิดขึ้นระหว่างบุคคลและวัตถุในภาพ โดยจะแทนเป็น 3 ความสัมพันธ์ประกอบด้วย 

implied-by, type-of และ mutually exclusive โดยขั้นตอนท้ังหมดประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้ (1) ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล  

(2) การท านายความสัมพันธ์ของแอ็คชัน (3) การวัดและการประเมินผลการ โดยเรียนรู้และทดสอบด้วยข้อมูลจากฐาน

ข้อมูลภาพแอ็คชันและมกีารแสดงประสิทธิภาพการท างานด้วยค่าเฉลี่ยของความแมน่ย า 

ค าส าคั::   การค้นคืนข้อมูลภาพ, การท านายความสัมพันธ์, การประมวลผลภาพ, ค าหลัก 

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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บทน า 

ปัจจุบันความก้าวหน้าของอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์รวมท้ังเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วข้อมูล

อิเลคทรอนิกส์มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นขนาดการจัดเก็บจึงท าให้ขนาดการจัดเก็บข้อมูลมีขนาดใหญ่ตามจ านวนข้อมูลท่ี

เพิ่มขึ้น ท าให้การค้นคนืขอ้มูลภาพบนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ยังคงเป็นหัวข้องานวจิยัท่ีมีความท้าทายอยา่งมาก ทุกอย่าง

บนฐานข้อมูลส่วนใหญ่จะมีการเก็บในรูปแบบท้ังข้อความและข้อมูลภาพ และสิ่งท่ียากคือการค้นคืนข้อภาพอย่างไร

เพื่อให้ได้ตรงตามสิ่งท่ีผู้ใช้งานต้องการอย่างแท้จริง มีนักวิจัยพยายามใช้วิธีการเรียนรู้จากข้อมูลตัวอย่าง วิธีการแทน

ข้อมูลด้วยกราฟแบบล าดับขึ้น หรือการวัดความคล้ายด้วยความหมายของค าหลัก รวมท้ังวิธีการอื่นท่ีซับซ้อนเพื่อ

น ามาประยุกต์ใช้แต่ยังไม่สามารถได้ตามความต้องการ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้น าเสนอรูปแบบการค้นคืนข้อมูลภาพ

ด้วยความสัมพันธ์ของการแอ็คชันวัตถุภายในภาพเป็นสิ่งท่ีแสดงความหมายหลักของขอ้มูลภาพท้ังหมด ท าให้สามารถ

ค้นหาข้อมูลภาพได้ตรงกับความต้องการมากขึน้ 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยส าหรับการค้นคืนความหมายภาพ [1] เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการของผู้ใช้งานสามารถแบง่

รูปแบบวิธีการแทนข้อมูลภาพได้ดังนี้ (1) การแทนข้อมูลด้วยค าหลัก (Textual Representation) [2][3] การแทนค่า

ข้อมูลวัตถุภายในภาพดว้ยค าหลักอาจจะมกีารจัดกลุ่มตามความหมายของค าหลักเพื่อให้ได้และการใช้ค าหลักร่วมกับ

วิธีการอื่น เช่น คุณลักษณะพื้นฐานของภาพ (สี ลวดลาย รูปทรง) หรือ การใช้โครงสร้างข้อมูลของกราฟเพื่อ

เปรียบเทียบ เป็นต้น (2) การแทนขอ้มูลดว้ยกราฟ (Graph Representation) [4][5] เป็นการน าข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์ใน

รูปแบบกราฟท้ังหมดท่ีเก็บรวบรวม ผ่านกระบวนการขัน้ตอนการเปรียบเทียบความคล้ายกันของกราฟลงในแต่ละกลุ่ม

ท่ีจัดไว้ ตามคุณลักษณะเด่นของแต่ละกลุ่มท่ีแตกต่างกัน ขึ้นกับข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาได้ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ข้อมูลภาพ ซึ่งการแทนข้อมูลอาจมีวิธีการแทนค่าบนกราฟได้หลายรูปแบบ ซึ่งวิธีท่ีได้รับความนิยมมากคือการแทน

กราฟแบบล าดับขั้น เพื่อตอบสนองกับการแทนข้อมูลท่ีเป็นประเภทเดียวกัน แต่มีการแท็กค าหลักท่ีต่างกัน (เช่น 

ค าหลัก “rose” หรือ “lotus” มีความหมายในกลุ่มเดียวกันคือ flower) เมื่อมีการค้นคืนด้วยค าหลักจะถูกสร้างความ

แตกต่างของภาพ แต่ในความเป็นจริงแล้วมีความหมายท่ีใกล้เคียงกัน  (3) การวัดความคล้าย (Similarity Measure) 

[6][7][8] มีความส าคัญในล าดับต้น การเลือกรูปแบบวิธีการวัดความคล้ายให้สอดคล้องกับโครงสร้างท่ีแทนข้อมูล

ภายในภาพเป็นสิ่งท่ีส าคัญ เพื่อให้ผลลัพธ์ท่ีได้ตรงกับความต้องการมากท่ีสุด การวัดความคล้ายด้วยกราฟล าดับขั้น 

(Hierarchical Graph Similarity) เป็นการใช้ความเหมือนกันของค าหลักท่ีอยู่บนพื้นฐานของอนุกรมวิธาน WordNet ท่ีมี

ความสัมพันธ์ของค าหลักแบบล าดับขั้น ข้อมูลค าหลักท่ีมีในฐานขอ้มูลภาพเท่านัน้ท าให้มกีารเปรียบเทียบที่จ ากัด และ

การวัดความคล้ายท่ีถูกน ามาใช้เป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างค า การวัดความคล้ายด้วยคิวร่ีค าหลัก 

(Keyword-based Query Similarity) [9] จะเป็นการวัดความคล้ายแบบค าต่อค าท่ีมีการก าหนดค่าถ่วงน้ าหนักภายใน

ค าหลักท่ีถูกแท็กเพ่ือใชเ้ป็นเครื่องมือวัดรูปแบบหนึ่งระหว่างคิวร่ี การเพิ่มประสิทธิภาพของการวัดความคลา้ยดว้ยการ

ค้นคนืดว้ยคิวร่ี จะได้ผลยอ้นกลับ (relevance feedback) ท่ีเป็นท้ังภาพคล้ายกันและภาพตา่งกันตามระดับลักษณะของ

ภาพ ดังนั้นในการน าผลท่ีได้จากการค้นคืนด้วยคิวร่ีหลายคร้ังมารวมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีใกล้เคียงมากท่ีสุด เ รียก

วธีิการนีว้า่ การวัดความคลา้ยดว้ยคิวร่ีย้อนกลับ (Relevance Feedback based on Query Expansion) ผลท่ีได้สว่นใหญ่

จะเป็นการใชค้วามสัมพันธ์ค าหลักท่ีเกิดขึ้นกับภาพน้ัน ๆ  
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งานวิจัยส่วนใหญ่พยายามอธิบายโครงสร้างความหมายในรูปแบบล าดับในเชิงการมองเห็น (Semantic 

hierarchy for vision) [10][11][12]  กับโครงสร้างของการเรียนรู้รูปแบบเพื่อจ าแนกกลุ่มและแบ่งส่วนภาพ น าเสนอ

ความสัมพันธ์วัตถุภายในภาพเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบท่ีก าหนด และหาความสัมพันธ์ของภาพจากค าหลัก

ภายใน ความสอดคล้องกันดว้ยการเรียนรู้ท าให้ครอบคลุมรูปแบบการค้นคืนภาพ Deng et al. [13], ใชก้ราฟเพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ (DAG relationships) และ mutual exclusion ระหว่างข้อมูลส าหรับการจ าแนกท่ีดขีึน้ บางกลุ่มพยายามท่ี

จะมีการใชก้ลุ่มข้อมูลท่ีแตกต่างกันเพื่อท าการเรียนรู้ รูปแบบความสัมพันธ์ท่ีเป็นแบบ ล าดับขั้นบนพื้นฐานของการวัด

ความคล้ายและการเกิดขึ้นของความสัมพันธ์ แต่เมื่อมีการเรียนรู้เกิดขึ้นท าให้มีการสร้าง องค์ความรู้เพื่อเก็บเป็น

ข้อมูลค าหลักบางท่ีมาจากเว็บไซต์ท่ีสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมค าหลักท่ีเกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบของการเรียนรู้

แบบอัติโนมัติยังคงมีความจ าเป็น ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ได้น าเสนอการค้นคืนข้อมูลภาพจากการเรียนรู้เพื่อค้นหา

ความสัมพันธ์ของแอ็คชันและความเกี่ยวข้องกันของค าหลักเพื่อให้ผลลัพธ์ของข้อมูลภาพมคีวามใกล้เคียงกันมากที่สุด 
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i t m

 Image Search Results

horse

person
riding

 
ภาพที่ 1  การท านายความสัมพันธ์ค าหลักบนภาพ 

 

ขั้นตอนการค้นคนืข้อมูลภาพ 

 การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของขอ้มูลภาพเพื่อค้นคนืความหมายภาพเร่ิมจากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพและ

คัดเลือกภาพท่ีเหมาะสมเพื่อเตรียมเป็นข้อมูลภาพเบื้องต้น ดังนั้นข้อมูลภาพท่ีเตรียมพร้อมจะสามารถเข้าสู่

กระบวนการประมวลผลภาพ โดยในงานวิจัยจะมีการแบ่งขั้นตอนวิธีการด าเนินงานวิจัยโดยท่ัวไปจะแบ่งออกเป็น 3 

ส่วนหลักโดยขั้นตอนท้ังหมดจะสามารถอธิบายได้ดังภาพท่ี 1 ดังนี้ (1) ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล (Data preprocessing) 

(2) การท านายความสัมพันธ์ของแอ็คชัน (Predict relations of actions) (3) การวัดและการประเมินผลการท างาน 

(Measurement and Evaluation)  

ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล (data preprocessing) เร่ิมจากคัดเลือกข้อมูลภาพดิจิทัลท่ีมีวัตถุบนภาพท่ีเด่นชัด  

มีวัตถุภาพพื้นหลัง และภาพท่ีคัดเลือกเข้ามานั้นสามารถให้มนุษย์แปลความหมายภาพนั้นได้อย่างสมบูรณ์  ภาพบาง

ภาพมีลักษณะผิดปกติ (outlier) หรือ คุณลักษณะวัตถุ (object characteristic) ไม่ชัดคลุมเครือ มีขนาดวัตถุขนาดเล็ก

เกินไปไม่สามารถ บ่งช้ีชื่อวัตถุได้ ภาพถ่ายระยะใกล้ (close up)  ท าให้ต้องมกีารคัดเลอืกภาพออกไปไม่น ามาใชใ้นการ

ทดลอง  ได้มีการคัดเลอืกฐานขอ้มูลภาพแอ็คชันส าหรับการทดลองจาก PASCAL action [14]  โดยจัดให้อยูใ่นหมวดหมู่
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และท าการแท็กข้อมูลภาพส าหรับการทดลองใหม่เพื่อให้อยู่ในกลุ่มและค าหลักท่ีสามารถใช้ทดลองได้  ภาพท่ีมีการ

โฟกัสระยะใกล้ ข้อมูลภาพท่ีมีความซ้ าซ้อน หรอืไม่สอดคล้องกันจะไมถู่กน ามาพิจารณา   
 

การสร้างความสัมพันธ์ค าหลักบนภาพ 
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ค าหลักท่ีเกิดขึ้นภายในภาพจะแบ่งชนิดของค าหลักเป็น 2 ชนิดดังนี้ ค าหลักท่ี

เป็นค านาม (Noun) และค าหลักท่ีเป็นแสดงการแอ็คชัน (Action) [14][15][16] ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้น าเสนอ

ความสัมพันธ์ท่ีเกิดจากความสัมพันธ์ของการแอ็คชันของค านามท่ีเกิดขึ้น เช่น “kid riding on bike”, “kid sitting on 

ball” หรือ “kid holding a broom” เป็นต้น ดังนั้นจึงก าหนดให้ ค าหลักการแอ็คชันแทน 𝐴 ท่ีอยู่บนภาพ 𝐼𝐴 และ

ความสัมพันธ์ระหว่างค าหลักการแอ็คชันก าหนดให้เป็น 𝑅𝐴 ⊂ 𝐴 ส าหรับทุกการแอ็คชัน ส าหรับแต่ละค าหลักการ

แอ็คชันก าหนดให้มรูีปแบบท่ีประกอบด้วยโครงสร้าง ค าหลักเป็นประธาน ค าหลักเป็นการแอ็คชัน(กริยา) และค าหลัก

เป็นค านาม เช่น “kid riding on bike” เป็นต้น  
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ภาพที่ 2  การท านายความสัมพันธ์ของแอ็คชัน 
 

 ก าหนดคู่ความสัมพันธ์ของค าหลักการแอ็คชัน 𝐴, 𝐵 ⊂ 𝑅𝐴 และก าหนดรูปแบบของความสัมพันธ์ท่ีเกิด

ระหว่างค าหลักในภาพดังนี้ (1) แบบ implied-by คือ 𝐴 implied − by 𝐵 ถ้าเกิดแอ็คชันของ 𝐵  แสดงให้เห็นว่า

สามารถเกิดการแอ็คชัน 𝐴 ได้ จะมีลักษณะของความสัมพันธ์แบบเดียวกับ parent-child (2) แบบ type-of คือ 

𝐴 type − of 𝐵การแอ็คชันของ 𝐴  เป็นชนิดหนึ่งของการเกิดการแอ็คชัน  𝐵 ได้จะมีลักษณะของความสัมพันธ์แบบ

เดียวกับ child-parent (3) แบบ mutually exclusive เมื่อมีการแอ็คชันของ 𝐴 เกิดขึ้นแล้วจะไม่เกิด 𝐵 อย่างแน่นอน 

สามารถเขียนเป็นสมการความสัมพันธ์ได้ดังน้ี 
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 𝑟𝐴𝐵 = [𝑟𝐴𝐵
𝑖 , 𝑟𝐴𝐵

𝑡 , 𝑟𝐴𝐵
𝑚 ] ∈ [0,3]3, เมื่ อ  𝑟𝑖, 𝑟𝑡, 𝑟𝑚 เ ป็นความสัมพันธ์ของ implied-by, type-of และ mutually 

exclusive ตามล าดับ โดยท่ีความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นจะใช้โครงขา่ยประสามเทียม (Neural network) ในการจัดการความรู้ 

จะใช้การจัดล าดับชั้นด้วย Softmax normalization [17][18]  สามารถเขียนเป็นสมการการคาดคะเนความสัมพันธ์ได้

ดังนี้ 

𝑟𝐴𝐵 = 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥𝛽(𝜛𝐴⨂𝑊𝛿
[1:3]

⨂𝜛𝐵 + 𝑏𝛿),                                       (1) 

 

เมื่อก าหนดให้ 𝑊𝛿
[1:3]

∈ ℝ𝑛×𝑛×3 และ 𝑏𝛿 ∈ ℝ3  𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥𝛽: ℝ3 → ℝ3 มตัีวแปร Softmax normalization เป็น 𝛽 
 

การท านายความสัมพันธ์ของการแอ็คชัน 

ส าหรับการท านายความสัมพันธ์ของการแอ็คชัน (Predict relations of actions) เร่ิมต้นจากการก าหนดให้

สร้างความสัมพันธ์เพื่อใชใ้นการเรียนรู้ส าหรับการท านายดว้ยค าหลักที่ใชใ้นเซตความสัมพันธ์ ก าหนดให้ความสัมพันธ์

ระหว่างการแอ็คชันของวัตถุ (Action relationship between objects) มท้ัีงหมด 3 ประเภทดังนี้ 
 

type-of

imply-by

mutex

Girl working with computer

Man writing on paper

Man watching computer

Man using computer

Man eating at a tablePeople sleeping at a table

Man working with computer

People working in the office
 

ภาพที่ 3 ตัวอยา่งข้อมูลภาพกับรูปแบบของความสัมพันธ์และแอ็คชัน 

 

(1) 𝐴 implied − by 𝐵   เมื่อเวกเตอร์ค่าน้ าหนักการแอ็คชันเป็น 𝑤𝐴  (action weight vector) อยู่ในล าดับ

ภาพท่ีอยูใ่นกลุ่มภาพ 𝐵 ท่ีมีคา่มากกว่าภาพ 𝐴 ท่ีไม่อยู่ในกลุ่มแล้ว ก าหนดให้มคี่าความคาดหวังความสัมพันธ์เป็น  

CAB
i = ∑ max (0,1 + 𝑤𝐴

𝑇(𝑓𝐼− − 𝑓𝐼𝑏))𝐼𝑏∈𝐼𝐵,𝐼−∈𝐼�̅�
                                                        (2) 

 (2) 𝐴 type − of 𝐵 เมื่อเวกเตอร์ค่าน้ าหนักการแอ็คชันเป็น 𝑤𝐵   อยู่ในล าดับภาพท่ีอยู่ในกลุ่มภาพ 𝐴 ท่ีมี

ค่ามากกวา่ภาพ 𝐵 ท่ีไม่อยู่ในกลุ่มแล้ว ก าหนดให้มคี่าความคาดหวังความสัมพันธ์เป็น 

CAB
t = ∑ max (0,1 + 𝑤𝐵

𝑇(𝑓𝐼− − 𝑓𝐼𝑎))𝐼𝑏∈𝐼𝐴,𝐼−∈𝐼�̅�
                                                          (3) 

(3) แบบ 𝐴 mutually exclusive 𝐵   เมื่อเวกเตอร์ค่าน้ าหนักการแอ็คชันเป็น 𝑤𝐴  อยู่ในล าดับภาพท่ีอยู่ใน

กลุ่มภาพ 𝐴 ท่ีมีคา่มากกว่าภาพ 𝐵 ท่ีอยู่ในกลุ่มแล้วจะก าหนดให้มีคา่ความคาดหวังความสัมพันธ์เป็น   
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CAB
𝑚 = ∑ max (0,1 + 𝑤𝐴

𝑇(𝑓𝐼𝑏 − 𝑓𝐼𝑎))𝐼𝑎∈𝐼𝐴,𝐼−∈𝐼𝐵
                                                       (4) 

ดังนัน้ท าการรวมสมการ (2) ถึง (4) เข้าดว้ยการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของการคาดท านาย ดังแสดงในสมการ 

𝐶𝛼 = ∑ 𝑟𝐴𝐵
𝑖 . 𝐶𝐴𝐵

𝑖 + 𝑟𝐴𝐵
𝑡 . 𝐶𝐴𝐵

𝑡 + 𝑟𝐴𝐵
𝑚 . 𝐶𝐴𝐵

𝑚
𝐴∈𝐴,𝐵∈𝑅𝐴

                                (5) 

เวกเตอร์ค่าน้ าหนักการแอ็คชัน 𝑤𝐴 และ 𝑤𝐵  ได้มาจากการเรียนรู้ของฟังก์ชันความสัมพันธ์ท่ีดีท่ีสุดของข้อมูลภาพ 

ท าให้วิธีการสามารถเลอืกคามสัมพันธ์ได้อยา่งอัตโินมัติเพื่อท าการค านวณค่าน้ าหนักของการแอ็คชันได้ 
 

การวัดและประเมนิผลการท างาน Measurement and Evaluation 

การวัดและประเมินผลการท างาน (Measurement and Evaluation) เป็นขั้นตอนสุดท้าย เพื่อท าการตรวจสอบ

วิธีการท่ีท าการทดลองมาข้างต้นว่ามีประสิทธิภาพมากหรือน้อยเพียงใดเมื่อน ามาใช้งานจริง จะเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญ

เพราะการน าวิธีการท่ีน าเสนอไปข้างต้นมาใช้งานได้นั้นจะต้องสอดคล้องกับความต้องการท าให้ต้องมีการทดสอบ

ศักยภาพการน าไปใช้ ส าหรับข้อมูลภาพท่ีใช้ในการทดลองท้ังหมด 900 ภาพ คัดเลือกฐานข้อมูลภาพแอ็คชันส าหรับการ

ทดลองจาก PASCAL action [14] โดยจัดให้อยู่ในหมวดหมู่และท าการแท็กข้อมูลภาพส าหรับการทดลองใหม่เพื่อให้อยู่ใน

กลุ่มและค าหลักท่ีสามารถใช้ทดลองได้ ภาพท่ีมีการโฟกัสระยะใกล้ ข้อมูลภาพท่ีมีความซ้ าซ้อน หรือไม่สอดคล้องกันจะ

ไม่ถูกน ามาพิจารณา ส าหรับการเรียนรู้เพื่อแบ่งลงในกลุ่ม 15 กลุ่ม โดยจะท าการเพิ่มแอ็คชันให้มีความสอดคล้องกันท้ัง 

ภาพท่ีอยู่ในกลุ่ม (positive image) และภาพท่ีไม่อยู่ในกลุ่มซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกัน (mutually exclusive) ในการประเมิน

นัน้กระท าได้โดยการวัดประสิทธิภาพของการจัดกลุ่มภาพมักจะถูกพจิารณาเป็นค่าของความถูกต้องของแต่ละกลุ่มข้อมูล

ซึ่งจะประกอบด้วย การวัดค่าความแมน่ย า  ค่าความระลึก ค่าความถูกตอ้ง และ ค่าเฉลี่ยของความแมน่ย า 

1. ค่าความแม่นย า (False positive rate / Precision: Pr.) เป็นอัตราส่วนของการค้นพบภาพท่ีถูกต้องจาก

จ านวนภาพท้ังหมดท่ีท าการค้นหามาได้    

                                 𝑃𝑟 = 𝜀 𝜕⁄                                                                  (6) 

เมื่อก าหนดให้ 𝜀 แทนจ านวนข้อมูลท่ีเกี่ยวและถูกดึงออกมาได้อยา่งถูกต้อง  และ 𝜕 แทนจ านวนข้อมูลท่ีถูก

ดึงออกมาท้ังหมด 

2. ค่าความระลึก (True positive rate / Recall: Re) เป็นอัตราส่วนของการค้นพบภาพท่ีถูกต้องจากจ านวน

ภาพท่ีถูกต้องท้ังหมด 

                  𝑅𝑒 = 𝜀 𝜎⁄                                                                  (7) 

เมื่อ 𝜎 แทนจ านวนขอ้มูลท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 

3. ค่าเฉลี่ยของความแม่นย า (mean average precision: MAP) เป็นค่าเฉลี่ยความแม่นย าของค าหลักค้น

หลายค าท่ีเกี่ยวข้องกัน (relevance) และน าไปจัดอันดับ โดยมีความสัมพันธ์กับคิวรี (query) ค่าเฉลี่ยของความแม่นย า

เมื่อก าหนดค่าสูงสุดของ 𝑘 ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในท่ีถูกค้นคืน สามารถเขียนเป็นกลุ่มของเซตของข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้องได้เป็น 𝑞𝑖 ∈ 𝑄, {𝑑1, 𝑑2, … , 𝑑𝑚𝑗
} และ 𝑅𝑗𝑘  เป็นกลุม่ของข้อมูลท่ีถูกคน้คืนสูงสุดจากข้อมูลภาพ dk 

 

𝑚𝐴𝑃(𝑄) =
1

|𝑄|
∑

1

𝑚𝑗
∑ Pr (𝑅𝑗𝑘)

𝑚𝑗

𝑘=1
|𝑄|
𝑗=1                                        (14) 
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ผลการทดลอง 
ข้อมูลภาพท้ังหมดถูกคัดเลือกแบบสุ่มแบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล ชุดละ 450 ภาพ ด้วยแอ็คชั่นมาตราฐาน  

10 ค าหลักและ 20 ค าหลักส าหรับการทดลองในแต่ละชุดข้อมูล ซึ่งข้อมูลค าหลักท้ังหมดจะมีความสอดคล้องกับ

ความสัมพันธ์ท่ีถูกก าหนดไว้ขา้งต้นคือ (1) แบบ implied-by (2) แบบ type-of (3) แบบ mutually exclusive โดยท าการ

ทดลองจ าแนกด้วยโครงขา่ยประสาทเทียมแบบหลายช้ัน (Multiple Feedforward Neural Network)  ซอฟตแ์มกซ์โมเดล 

(Softmax model)  และการใช้การท านายความสัมพันธ์ของการแอ็คชัน (Predict relations of actions: Pra) ได้แสดงผล

การทดลองดังแสดงในตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบวิธีการจ าแนก 3 รูปแบบ  Multilayer และ Softmax โดยท่ี

น าเสนอวิธีการใช้ Pra จะเห็นว่า multilayer ในชุดข้อมูลท่ี 1 และ 2 จะมีค่า mAP เฉลี่ยอยู่ท่ี 33.36 ซึ่งจะมีค่า mAP ท่ี

น้อยกว่า softmax ซึ่งจะมีค่า mAP เฉลี่ยท้ังหมดอยู่ท่ี 43.89 และ Pra รูปแบบท่ีน าเสนอถึงความสัมพันธ์ของแอ็คชั่น

นัน้จะมีผล mAP ท่ีสูงกวา่ Multilayer และ softmax โดยท่ีจะได้คา่ mAP เฉลี่ยอยู่ท่ี 53.15  
 

ตารางที ่1 ตารางเปรียบเทียบผลลัพธ์การจ าแนกข้อมูล 

Method 
mAP(%) Set I mAP (%) Set II 

10 actions 20 actions 10 actions 20 actions 

Multilayer 34.09 35.76 32.37 31.23 

Softmax 41.98 40.76 47.82 45.03 

Pra 52.87 51.52 54.23 53.98 
 

สรุปผล 

งานวจิัยนี้ได้น าเสนอรูปแบบการค้นคนืความหมายภาพดว้ยการแทนข้อมูลภาพ จากความสัมพันธ์ของข้อมูล

วัตถุภายในภาพด้วยค าหลักท่ีมีความหมายเป็นแอ็คชั่นหรือการกระท าท่ีเกิดขึ้นบนภาพ โดยใช้อาศัยการเรียนรู้

ความสัมพันธ์หลักท่ีแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ (1) แบบ implied-by   (2) แบบ type-of   (3) แบบ mutually exclusive 

จากผลการทดลองจะเห็นว่าการใช้การท านายความสัมพันธ์ของการแอ็คชัน (Pra) นั้นจะท าให้เกิดการค้นคืนท่ีดีกว่า

กว่าการใช้แต่ค าหลักเพียงอย่างเดียว แต่อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ท่ีก าหนดขึ้นมานั้นอาจยังไม่ครอบคลุม ท้ังหมด

ของฐานข้อมูลภาพ ดังนั้นอาจจ าเป็นต้องมีการเพิ่มเติมแอ็คชั่นท่ีมีความเกี่ยวข้องและความสัมพ นธ์ท่ีจ าเป็นเพิ่มขึ้น

เพือ่ใชส้ าหรับการทดลองตอ่ไป  
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แอพพลิเคชั่นสแกนรูปทรงเรขาคณิตเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ส าหรับเด็กก่อน 

วัยเรียนบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ 

Geometric scanning application on android operating system for supporting 

learning skills in young children 

ยืนยง กันทะเนตร1* และ โชคชัย จติโสภา1  

Yeunyong Kantanet1* and Chokchai Chitsopa1 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์แอพพลิเคชั่นสแกนรูปทรงเรขาคณิตเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้

ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน (AR) ร่วมกับโอเพ่นซีวี (Opencv) ส าหรับการประมวลผล

ภาพ (Image Processing) ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ ผลการวิจัยในส่วนของ

แอพพลิเคชั่นท าให้ได้แอพพลิเคชั่นสแกนรูปทรงเรขาคณิตบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ตรงตามวัตถุประสงค์และ

ขอบเขตท่ีได้ก าหนดไว้ ส่วนการทดสอบประสิทธิภาพพบวา่จากการทดลองและทดสอบประสิทธิภาพของเซนเซอร์โดย

การตรวจจับวัตถุ และส่งผลการค้นหา ให้กับสมารท์โฟนระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยดไ์ด้อย่างถูกตอ้งและแม่นย า ส่วน

การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นพบว่า เมื่อดูโดยภาพรวมของแต่ละด้านอยู่ในระดับเกณฑ์ความพึง

พอใจที่ดี ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพโดยรวมของแอพพลเิคชั่น ได้คา่เฉลี่ยอยูท่ี่ 4.31 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพงึพอใจที่ดี 

ค าส าคั:   สมาร์ทโฟน,  ระบบปฏบัิตกิารแอนดรอยด์,  แอพพลเิคชั่น,  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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บทน า 

การเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียนเด็กจะมีความจ าและพัฒนาการในด้านความจ าท่ีดีกว่าผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีดีท่ี

จะมกีารเสริมสร้างทักษะของเด็กให้เฉลียวฉลาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งการสอนให้เด็กก่อนวัยเรียนได้เรียนรู้รูปทรงเรขาคณิตท่ีอยู่

ใกล้ตัวของเด็กและการสอนเร่ืองเรขาคณิตมีประโยชน์ต่อเด็กมากคือเด็กจะมีความสามารถท่ีจะเรียกชื่อและใช้ค าศัพท์ท่ี

เกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตได้และเด็กจะสามารถใชรู้ปทรงตา่ง ๆ เพื่อท่ีจะน ามาเป็นประโยชนไ์ด้ เชน่ กล่องรูปทรงสี่เหลี่ยม

อาจจะเป็นกล่องใส่ขนมเค้กได้และเด็กจะเป็นผู้มีความสามารถทางปัญญาเนื่องจากได้รับการฝึกฝน [2]  

สื่อการเรียนการสอนในปัจจุบันได้น าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เข้ามาช่วยในการเรียน

การสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และได้ฝึกในเร่ืองของการจดจ า ซึ่งเทคโนโลยี AR 

เป็นเทคโนโลยีท่ีผสมผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง (Real) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) และ ความหมายของโลกเสมือน 

คือ โลกเสมือน 3 มิติท่ีถูกสร้างขึ้นใน Cyber Space โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปผ่านการเชื่อมโยงทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ต่าง ๆ โดยเน้นให้ผู้ใช้งาน ต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย ซึ่งจะท าให้ภาพท่ีเห็นใน

จอภาพกลายเป็นวัตถุ 3 มิติลอยอยู่เหนือพื้นผิวจริง ซึ่งในด้านการศึกษาการน าเทคโนโลยี AR มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการ

ประมวลผลภาพ (Image Processing)[1] ในการสร้างสื่อการเรียนรู้จะช่วยให้เด็กได้เข้าใจถึงรูปทรงต่าง ๆ ของรูปทรง

เรขาคณิต และได้รับประสบการณ์ เพื่อน าไปใชใ้นการเรียนและใชใ้นชวีิตประจ าวันได้ 

ดังนัน้ผู้วิจัยจึงมคีวามสนใจท่ีจะพัฒนาแอพพลิเคชั่นสแกนรูปทรงเรขาคณิตบนระบบปฎบัิตกิารแอนดรอยด์ของ

เด็กก่อนวัยเรียนโดยการน าเทคโนโลยี AR ร่วมกับการประมวลผลภาพ (Image Processing) โดยใช้โอเพ่นซีวี (Opencv) [3] 

ในการพัฒนา เพื่อช่วยให้เด็กเกิดการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ตามท่ีได้กล่าวแล้วข้างต้นและการท่ีเด็กได้ รับ

ประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์อยา่งเพยีงพอ จะท าให้เด็กเกิดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและเกิดการเรียนรู้

วธีิการใชเ้หตุผลและเพิ่มพูนค าศัพท์ท่ีเด็กควรรู้จัก เข้าใจเกี่ยวกับ เรขาคณิตท่ีเป็นสาระส าคัญสาระหนึ่งทางคณิตศาสตร์

และให้เด็กได้รู้ถึงรูปทรงเรขาคณิต เกิดการวเิคราะห์แยกแยะสิ่งตา่ง ๆ ในชวีติประจ าวันได้ 
 

กรอบแนวคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ที่มาของปั:หา 

- เด็กก่อนวัยเรียนยังไมย่ังไม่รู้จักการเรียกชื่อของรูปทรงเรขาคณิต 

- เด็กก่อนวัยเรียนยังไมส่ามารถแยกแยะรูปทรงของเรขาคณิตได ้

- เด็กก่อนวัยยังไม่สามารถออกเสียง และ เขียนช่ือของรูปทรงเรขาคณิตได้  

วิธีแก้ปั:หา 

- พัฒนาแอพพลิเคชั่นเสมอืนจริงเพื่อช่วงเสริมสร้างการเรียนรู้  

- เด็กจะสามารถแยกแยะรูปทรงได ้

- เด็กจะฝกึการออกเสียง และ การเขียนช่ือของรูปทรง 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอปุกรณ์  

1. โทรศัพท์มือถือรองรับระบบปฏบัิตกิารแอนดรอยด์ท่ีมีกลอ้ง 

2. รูปทรงเรขาคณิต 

3. แอนดรอยด์ สตูดิโอ 

วิธีการศกึษา 

 การวจิัยคร้ังน้ีได้ท าการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสแกนรูปทรงเรขาคณิตบนระบบปฎิบัตกิารแอนดรอยด ์โดยมีวธีิ

การศึกษาและขั้นตอนการพัฒนา 6 ขั้นตอนดังน้ี 

 1. เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการศกึษาและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กก่อนวัย

เรียน โดยได้ท าการศึกษาค้นคว้าจากเว็บไซต์และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง อีกท้ังได้ท าการศึกษาการพัฒนาแอพพลิเคชั่น

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android Development)[4] และเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Image Processing) 

เพื่อใชใ้นการออกแบบและพัฒนาระบบในขัน้ตอนตอ่ไป 

 2. วิเคราะห์และก าหนดขอบเขตแอพพลิเคชั่น จากข้อมูลท่ีได้รวบรวม ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และก าหนด

ขอบเขตของงานวิจัย โดยผู้ใช้สามารถเปิดแอพพลิเคชั่นจากสมาร์ทโฟน ท าการเร่ิมใช้งาน แอพพลิเคชั่นสามารถเปิด

กล้องเพื่อให้ผู้ใชง้านสแกนวัตถุรปูเรขาคณิต และแอพพลิเคชั่นสามารถแสดงข้อมูลรูปเรขาคณิตได้ถูกต้อง 

3. การออกแบบแอพพลเิคชั่น ผู้วิจัยได้ท าการศกึษาเร่ือง เทคโนโลยกีารประมวลผลภาพ (Image Processing) 

และ การออกแบบ เพื่อท่ีจะน ามาประยุคใชใ้นการแสดงผลให้ผู้ใช้งานเข้าใจง่ายและ ใชง้านง่าย เพื่อท่ีจะให้เด็กก่อนวัย

เรียนได้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและ ไมใ่ห้เกิดความยากล าบากต่อการใช้งาน 

วิธีการการด าเนินการวิจัย 

- เก็บรวบรวมขอ้มูล 

- วเิคราะห์และก าหนดขอบเขต 

- การออกแบบแอพพลเิคชั่น 

- การพัฒนาแอพพลเิคชั่น 

- การทดสอบแอพพลเิคชั่น 

- ประเมินผลแอพพลิเคชั่น 

 

ผลการวิจัย 

- เด็กได้มีพัฒนาการในดา้นความจ าที่เพิ่มขึ้น 

- เด็กได้มีทักษะในการแยกแยะสิ่งของได ้

- เด็กได้มีทักษะในการออกเสียงของรูปทรงตา่ง ๆ ได้  

- เด็กได้มีทักษะในการเขียนช่ือของรูปทรงตา่ง ๆ ได ้

 

การศึกษาหาข้อมูล 

- ศกึษาเร่ือง Open CV  

- ศกึษาเร่ือง รูปทรงเรขาคณิต 

- ศกึษาเร่ือง Android Studio 
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4. การพัฒนาแอพพลิเคชั่น ส าหรับงานวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ใช้ภาษาจาวา ในการพัฒนาร่วมกับโปรแกรม 

แอนดรอยด์ สตูดิโอ (Android Studio) ในการออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (User Interface) และพัฒนา

แอพพลิเคชั่น ในส่วนพัฒนาโรแกรมด้านการประมวลผลภาพ ผู้วิจัยเลือกใช้โอเพ่นซีวี (Opencv : Open Source 

Computer Vision) ซึ่งเป็นไลบรารี่ (Library) ส าหรับการโปรแกรมหรือพัฒนาซอฟตแ์วร์ให้สามารถประมวลผลภาพได้ 

5. การทดสอบแอพพลิเคชั่น หลังจากผ่านขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ผู้วิจัยต้องท าการทดสอบในสว่น

ตา่งๆ ของแอพพลิเคชั่นเพื่อให้สามารถใชง้านได้อย่างสมบูรณ์ ตรงกับขอบเขตท่ีได้ก าหนดไว้ หากเกิดขอ้ผิดพลาดของ

ข้อมูลหรือการแสดงผลในสว่นใดผู้วิจัยต้องท าการแก้ไขเพื่อให้แอพพลิเคชั่นพร้อมและสามารถท างานได้ 

6. ประเมินผลแอพพลิเคชั่น ในการประเมินผลแอพพลิเคชั่นจากทางผู้ใช้งานได้ผลสรุปว่าผู้ใช้พึงพอใจต่อ

แอพพลเิคชั่น 
 

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนของแอพพลิเคชั่น ส่วนการทดสอบประสิทธิภาพ และ

ส่วนการประเมินความพงึพอใจของผู้ใชร้ะบบ ซึ่งมีรายละเอยีดของผลการศึกษาดังตอ่ไปน้ี 

1. ส่วนของแอพพลิเคชั่น  
                                 

  
 

ภาพที่ 1 ส่วนต่อประสานกับผู้ใชห้นา้แรก 

 

ภาพที่ 2 ส่วนต่อประสานกับผู้ใชอ้ธิยายการเล่นข้อ 1 
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ภาพที่ 3 ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้อธิยายการเล่นข้อ 2 

 

ภาพที่ 4 ส่วนต่อประสานกับผู้ใชห้นา้เลือกรูปสแกน                                                                                   
 

 จากภาพท่ี 1 ภาพของการเร่ิมตน้ของแอพพลเิคชั่น และ เมื่อท าการกด ปุ่มเร่ิมเกมส์ แอพพลิเคชั่นก็

จะท าการพาไปส่วนต่อประสานกับผู้ใช้อธิยายการเล่นข้อ 1 ดังแสดงในภาพท่ี 2 เมื่อผู้ใช้กดปุ่มต่อไป (NEXT) เพื่อไปยัง

ส่วนต่อประสานกับผู้ใชอ้ธิยายการเล่นข้อ 2 ดังแสดงในภาพท่ี 3 

จากภาพท่ี 4 เป็นสว่นต่อประสานกับผู้ใชห้นา้เลอืกรูปสแกนโดยเลอืกแบบท่ีตอ้งการสแกนโดยตรงหรือจะท า

การสุม่ โดยเมื่อผู้ใช้ท าการสุ่มรูปแอพพลเิคชั่นจะท าการสุ่มเลอืกรูปสลับกันไป 
 

  
 

ภาพที่ 5 ส่วนต่อประสานกับผูใ้ชห้นา้ค าสั่งสแกนรูป 

วงกลม 

 

ภาพที่ 6 ส่วนต่อประสานกับผู้ใชห้นา้สแกนรูปวงกลม 
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ภาพที่ 7 ส่วนต่อประสานกับผู้ใชห้นา้ค าสั่งสแกนรูป 

สี่เหลี่ยม 

 

ภาพที่ 8 ส่วนต่อประสานกับผู้ใชห้นา้สแกนรูปสี่เหลี่ยม 

  
 

ภาพที่ 9 ส่วนต่อประสานกับผู้ใชห้นา้ค าสั่งสแกนรูป

สามเหลี่ยม 

 

ภาพที่ 10 ส่วนต่อประสานกับผูใ้ชห้นา้สแกนรูป 

สามเหลี่ยม 
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จากภาพท่ี 5 แสดงการสแกนรูปวงกลมเมื่อให้ผู้ใชไ้ด้ท าการกดตรงข้อความวา่จงสแกนรูปวงกลมก็จะมีเสียง

ออกมาและถ้าผู้ใช้กดปุ่มเร่ิมสแกนก็จะเป็นค าสั่งให้ไปยังภาพท่ี 6 ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หน้าสแกนรูปวงกลม โดยมี

เวลาในการสแกนอยู่ 30 วินาที และ เมื่อเวลาหมดก็จะน าผู้ใช้ไปส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หน้าหมดเวลาดังภาพท่ี 14 

เมื่อเวลาหมดแอพพลิเคชั่นจะแสดงข้อความเพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าเวลาได้หมดลงแล้วและให้การเลอืกท่ีจะสแกนรูปทรง

เดิม หรอื สแกนรูปทรงใหม่ (เมนูหลัก) 

จากภาพท่ี 7 แสดงการสแกนรูปสี่เหลี่ยมเมื่อให้ผู้ใช้ได้ท าการกดตรงข้อความว่าจงสแกนรูปสี่เหลี่ยมก็จะมี

เสียงออกมาและถ้าผู้ใช้กดปุ่มเร่ิมสแกนก็จะเป็นค าสั่งให้ไปยังภาพท่ี 8 ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หน้าสแกนรูปสี่เหลี่ยม 

โดยมีเวลาในการสแกนอยู่ 30 วินาที และ เมื่อเวลาหมดก็จะน าผู้ใช้ไปส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หนา้หมดเวลาดังภาพท่ี 

14 เมื่อเวลาหมดแอพพลิเคชั่นจะแสดงข้อความเพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าเวลาได้หมดลงแล้วและให้การเลือกท่ีจะสแกน

รูปทรงเดิม หรือ สแกนรูปทรงใหม่ (เมนูหลัก) 

จากภาพท่ี 9 แสดงการสแกนรูปสามเหลี่ยมเมื่อให้ผู้ใช้ได้ท าการกดตรงข้อความว่าจงสแกนรูปสามเหลี่ยมก็

จะมีเสียงออกมาและถ้าผู้ใช้กดปุ่มเร่ิมสแกนก็จะเป็นค าสั่งให้ไปยังภาพท่ี 10 ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หน้าสแกนรูป

สามเหลี่ยม โดยมีเวลาในการสแกนอยู่ 30 วินาที และ เมื่อเวลาหมดก็จะน าผู้ใช้ไปส่วนต่อประสานกับผู้ใช้หน้าหมด

เวลาดังภาพท่ี 14 เมื่อเวลาหมดแอพพลิเคชั่นจะแสดงข้อความเพื่อให้ผู้ใชท้ราบวา่เวลาได้หมดลงแล้วและให้การเลอืก

ท่ีจะสแกนรูปทรงเดิม หรอื สแกนรูปทรงใหม่ (เมนูหลัก) 
 

  
 

ภาพที ่11 ส่วนต่อประสานกับผู้ใชห้นา้แสดงผลลัพธ์ของ 

รูปวงกลม 

 

ภาพที่ 12 ส่วนต่อประสานกับผูใ้ชห้นา้แสดงผลลัพธ์ของ 

รูปสี่เหลี่ยม     
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ภาพที ่13 ส่วนต่อประสานกับผูใ้ช้หนา้แสดงผลลัพธ์ของ

รูปสามเหลี่ยม 

 

ภาพที่ 14 ส่วนต่อประสานกับผูใ้ช้หนา้หมดเวลา 

 

เมื่อผู้ใช้ท าการสแกนรูปวงกลม สี่เหลี่ยม หรือสามเหลี่ยมได้ถูกต้องแอพพลิเคชั่นจะแสดงผลลัพธ์ของรูป

วงกลม สี่เหลี่ยม และสามเหลี่ยม ท่ีตรงกับผู้ใช้สแกน โดยมีท้ังขอ้ความอธิบายนยิามหรือความหมายของรูปเรขาคณิต

นั่นๆ อีกท้ังผู้ใช้ยังสามารถกดปุ่มเพื่อฟังการออกเสียงชื่อรูปเรขาคณิตได้ถึง 2 ภาษา ได้แก่  ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ ดังภาพท่ี 11 12 และ 13 ตามล าดับ 

2. ส่วนการทดสอบประสิทธิภาพ 

2.1 การทดสอบการเปิดกล้องถ่ายภาพเพื่อน ามาสแกนรูปทรงเรขาคณิต และ หาระยะในการถ่ายภาพท่ี

เหมาะสมเพื่อน ามาสแกน 
 

  ตารางที่ 1 ผลการทดสอบระยะในการสแกนจ านวน 5 ครัง้ 

การทดลอง (ครั้ง) ระยะ(ซม.) ผ่าน ไมผ่่าน 

1 10    

2 20   

3 30   

4 40   

5 50   

 

2.2 การสแกนตัวมาคเกอร์เพื่อน ามาตรวจสอบความถูกต้องโดยการน าภาพท่ีถ่ายไว้มาสแกนและ

วเิคราะห์ตามตัวมาคเกอร์ ท่ี มาคตัวรูปทรงไว ้ว่าถูกตอ้งหรือไม่ 
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3. ส่วนการประเมินความพงึพอใจของผู้ใชร้ะบบ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย ภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามผู้ วิจัยจึงได้

รวบรวมขอ้มูลมาวเิคราะห์เพื่อหาผลสรุปของความพงึพอใจด้วยการหาค่าเฉลี่ยในแตล่ะด้านท่ีตอ้งการศกึษาพร้อมท้ัง

ค่าเฉลี่ยรวมของแอพพลเิคชั่นส าหรับเกณฑ์ประเมิน 5 ระดับ ( Rating Scale ) ดังนี ้

4.50 – 5.00 หมายถึง มคีวามพงึพอใจระดับดมีาก 

3.50 – 4.49 หมายถงึ มีความพงึพอใจระดับด ี

2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพงึพอใจระดับปานกลาง 

1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพงึพอใจระดับน้อย 

1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพงึพอใจระดับน้อยมาก 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นสแกนรูปทรงเรขาคณิตบนระบบปฎิบัติการ 

แอนดรอยด์โดยให้ผู้ปกครองของเด็กตอบแบบสอบถามจ านวน 50 คน โดยได้น าข้อมูลมาสรุปผลการประเมินความ

พงึพอใจดังแสดงในตารางที ่2  
 

ตารางที ่2 ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อแอพพลเิคชั่น 

 

รายการประเมิน 

ผลการประเมนิ 

ค่าเฉลี่ย ( x̄ )  ส่วนเบี่ยงเบน (S.D.) ระดับ 

ดา้นความสวยงามของการออกแบบ 

1. สีสันภายในแอพพลเิคชั่น 4.50 0.60 ดมีาก 

2. การออกแบบอนิเตอร์เฟสสวยงาม 4.49 0.50 ด ี

3. ขนาดตัวอักษรมคีวามเหมาะสม 4.48 0.62 ด ี

ค่าเฉลี่ย 4.49 ด ี

ด้านขอ้มูลของรูปทรงเรขาคณิต 

1. ประเภทของรูปทรง 4.70 0.50 ด ี   
2. ข้อมูลของรูปทรงเพียงพอต่อการเข้าใจ 4.30 0.55 ด ี

ค่าเฉลี่ย 4.50 ดมีาก 

ดา้นการท างานของระบบ 

1. ความเร็วในการตอบสนองการท างาน 4.60 0.58 ดมีาก 

2. การจัดรูปแบบภายในแอพพลิเคชั่นง่ายตอ่การใชง้าน 4.50 0.48 ดมีาก 

3. ความพงึพอใจต่อการใชง้านโดยรวม 4.60 0.50 ดมีาก 

4. ความสามารถในการเข้าใจถงึรูปทรงเรขาคณิตได้ง่าย 4.77 0.61 ดมีาก 

ค่าเฉลี่ย 4.62 ดมีาก 

ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพโดยรวมของแอพพลเิคชั่น 4.54 ดมีาก 
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จากผลการประเมินพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีตอ่ด้านความสวยงามของการออกแบบ เมื่อแยกเป็นแต่

ละหัวข้อแล้ว พบว่า หัวข้อสีสันภายในแอพพลิเคชั่น ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.50 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจท่ีดีมาก 

หัวข้อการออกแบบอินเตอร์เฟสสวยงาม ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.49 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจท่ีดี และหัวข้อขนาด

ตัวอักษรมคีวามเหมาะสม ได้คา่เฉลี่ยอยูท่ี่ 4.48 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพงึพอใจที่ดี เมื่อดูโดยภาพรวมของด้านความ

สวยงามของการออกแบบ ได้คา่เฉลี่ยอยูท่ี่ 4.49 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพงึพอใจที่ดีมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ทีมีต่อด้านข้อมูลของรูปทรงเรขาคณิต เมื่อแยกเป็นแต่ละหัวข้อแล้ว 

พบว่า หัวข้อประเภทของรูปทรง ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.70 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจท่ีดีมาก และหัวข้อข้อมูลของ

รูปทรงเพียงพอต่อการเข้าใจ ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.30 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจท่ีดี เมื่อดูโดยภาพรวมของ 

ด้านขอ้มูลของรูปทรงเรขาคณิต ได้คา่เฉลี่ยอยูท่ี่ 4.50 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพงึพอใจที่ดีมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ทีมีต่อด้านการท างานของระบบ เมื่อแยกเป็นแต่ละหัวข้อแล้ว พบว่า 

หัวข้อความเร็วในการตอบสนองการท างาน ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.60 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจท่ีดีมาก หัวข้อ 

การจัดรูปแบบภายในแอพพลิเคชั่นง่ายต่อการใช้งาน ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.50 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจท่ีดีมาก 

หัวข้อความพึงพอใจต่อการใช้งานโดยรวม ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.60 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจท่ีดีมาก และหัวข้อ

ความสามารถในการเข้าใจถึงรูปทรงเรขาคณิตได้ง่าย ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.77 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจท่ีดีมาก 

เมื่อดูโดยภาพรวมของดา้นการท างานของระบบ ได้คา่เฉลี่ยอยูท่ี่ 4.54 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพงึพอใจที่ดีมาก 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
 สรุปผลท่ีได้จากการศกึษาในส่วนของแอพพลิเคชั่นท าให้ได้แอพพลิเคชั่นสแกนรูปทรงเรขาคณิตบนระบบปฎิบัติ

การแอนดรอยด์ตรงตามวัตถุประสงค์และขอบเขตท่ีได้ก าหนดไว ้แอพพลิเคชั่นสามารถสแกนรูปเรขาคณิตได้ถูกตอ้ง ส่วน
การทดสอบประสิทธิภาพ จากการทดลองและทดสอบประสิทธิภาพของเซนเซอร์โดยการตรวจจับวัตถุ และส่งผลการ

ค้นหา ให้กับสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ได้อย่างถูกต้องและได้ผลดีตามท่ีคาดไว้ และส่วนการประเมินความ

พึงพอใจของผู้ใช้ระบบ เมื่อดูโดยภาพรวมของด้านความสวยงามของการออกแบบ ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.49 อยู่ในระดับ

เกณฑ์ความพึงพอใจท่ีดี ภาพรวมของด้านข้อมูลของรูปทรงเรขาคณิต ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.50 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึง

พอใจท่ีดีมาก ภาพรวมของด้านการท างานของระบบ ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.62 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพโดยรวมของแอพพลิเคชั่น ได้คา่เฉลี่ยอยูท่ี่ 4.54 อยูใ่นระดับเกณฑ์ความพงึพอใจท่ีดมีาก 
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พื้นท่ีเหมาะสมส าหรับการพัฒนาชุมชนผู้สูงอายุของจังหวัดพะเยาโดยใช้การวิเคราะห์

ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

Suitable area for elderly community development of Phayao province using 

GIS-based Analyses 

วิภพ แพงวังทอง1* 

Wipop Paengwangthong1* 

 

บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ คือ 1) เพื่อสร้างแผนท่ีเกณฑ์ของพื้นท่ีเหมาะสมส าหรับการพัฒนาชุมชน

ผู้สูงอายุโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ 2) เพื่อระบุพื้นท่ีเหมาะสมโดยใช้ค่าคะแนนรวมจากแผนท่ีเกณฑ์

ท้ังหมด ซึ่งแผนท่ีเกณฑ์ท้ัง 7 เกณฑ์ถูกสรา้งขึ้นและถูกซ้อนทับกัน ได้แก่ ความใกล้ไกลจากศูนยร์าชการ สถานีต ารวจ 

ถนนสายหลัก ตลาด สถานีขนส่ง วัด และโรงพยาบาล ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าพื้นท่ีเหมาะสมส าหรับการพัฒนา

ชุมชนผู้สูงอายุซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในต าบลดงเจน (อ าเภอภูกามยาว) ต าบลศรีถ้อย (อ าเภอแม่ใจ) และต าบลดอกค าใต้ 

(อ าเภอดอกค าใต)้ และคิดเป็นเนื้อท่ี 12,696 10,952 และ 9,818 ไร่ ตามล าดับ    

ค าส าคั:: พื้นท่ีเหมาะสม, ชุมชนผู้สูงอายุ, ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์, 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 

  

                                                 
1 สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัด พะเยา 56000 
1 Program in Geographic Information Science, School of Information and Communication Technology, University of Phayao, Phayao 

Province, 56000. 

*Corresponding author e-mail: wipop_p@hotmail.com 



 
 

Proceedings  
1254 

 

บทน า 

ปัจจุบันประชากรของประเทศอยู่ในระยะที่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปี

หรือมากกว่า) มีจ านวนเพิ่มขึ้นจาก 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 ตามล าดับ ประการส าคัญของ

การเปลี่ยนแปลงนี้ก าลังน าประเทศไทยไปสู่สภาวะท่ีเรียกว่า “ภาวะประชากรสูงอายุ” [1]   

จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดท่ีมีลักษณะเด่นด้านความสงบสุข ประชากรมีชีวิตความเป็นอยูก่ันอย่างเรียบง่าย [2] 

อีกท้ังจังหวัดพะเยายังเป็นท่ีนิยมด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศจากนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและ

ชาวต่างชาติท่ีแสวงหาความสงบสุขท่ีเรียบง่ายตามธรรมชาติอีกด้วย [3] นอกจากนี้การเดินทางท่ีสะดวกสบายดังเห็น

ได้จากมีทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธินผ่านตัวเมือง ท าให้สามารถเดินทางไปสนามบินและด่านชายแดนท่ีจังหวัด

เชียงรายได้ภายในเวลาประมาณหนึ่งชั่งโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นท่ีในโซนตะวันตกของจังหวัดพะเยา นั่นคือ อ าเภอ

เมอืง แมใ่จ ดอกค าใต ้และภูกามยาว ซึ่งก าหนดเป็นขอบเขตส าหรับการศึกษาครัง้นี้ 

ศักยภาพของพื้นท่ีภายในจังหวัดพะเยาส าหรับการพัฒนาเป็นท่ีอยู่อาศัยผู้สูงอายุนั้นนับได้ว่ามีศักยภาพสูง

มาก เนื่องจากลักษณะเด่นส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุคอื ไมจ่ าเป็นต้องอาศัยอยูใ่นแหล่งชุมชนหนาแนน่ และมักนยิมอาศัย

อยู่ในพื้นท่ีชานเมืองและชนบท [4] ประกอบกับจ านวนผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยาเร่ิมมีจ านวนมากขึ้นสอดคล้องกับ

สถานการณ์ของประเทศ ดังนัน้การศึกษานีจ้ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาพื้นท่ีเหมาะสมส าหรับการพัฒนาชุมชนส าหรับ

ผู้สูงอายุของจังหวัดพะเยาโดยใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่ในรูปแบบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ และ 

เพื่อเป็นการศกึษาความเป็นไปได้ระดับขั้นตน้ (preliminary feasibility study) หรือเป็นแนวทางในขั้นการศกึษาท่ีละเอียด 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
การศึกษาคร้ังนี้มีกระบวนการท างานท่ีอาศัยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS 10.2 

และใช้ข้อมูลน าเข้า (input data) ท่ีเป็นข้อมูลทุติยภูมิซึ่งอยู่ในรูปแบบชั้นข้อมูลจากฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดของส านักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ ถนนสายหลัก 

ขอบเขตการปกครอง ต าแหน่งสถานีต ารวจ วัด และโรงพยาบาล นอกจากนี้ ชั้นข้อมูลท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง ได้แก่ 

ต าแหนง่สถานีขนส่งสาธารณะหรอืท่ารถ ตลาด และศูนยร์าชการ  

กรอบแนวคิดของการศกึษาคร้ังนี้ (ภาพท่ี 1) คือ การแบ่งพื้นท่ีศึกษาทั้งหมดออกเป็นช่องหรือตารางกริดท่ีมี

ขนาดช่องละ 40x40 เมตร หรือเรียกว่า แบบจ าลองข้อมูลเชิงพื้นท่ีแบบราสเตอร์ (rastor format) หลังจากนั้นอาศัย

หลักการแผนท่ีผสม (composite map) เพื่อคิดค่าคะแนนรวมในแต่ละช่องกริด (Y) จากค่าคะแนนของเกณฑ์ต่างๆ (X) 

ท่ีเกี่ยวข้องกับความเหมาะสมของพื้นท่ีต่อการพัฒนาชุมชนผู้สูงอายุ เปรียบเสมือนการคิดค านวณค่าเกรดเฉลี่ยของ

นสิิตแตล่ะคน รายละเอยีดตามสมการ 1  [5,6,7] 

                                               Y = W1X1 + W2X2 + W3X3 + …. + WnXn                                    สมการ 1 
 

โดยท่ี Y คือ ค่าคะแนนรวม W คือ ค่าน้ าหนักของเกณฑ์ประเมิน และ X คือ ค่าคะแนนของเกณฑ์ประเมิน 

อย่างไรก็ตาม ค่าน้ าหนักของเกณฑ์ต่างๆท่ีใชส้ าหรับการศึกษาเบือ้งต้นคร้ังนี้ก าหนดไว้เท่ากันทุกเกณฑ์ เปรียบเสมือน

การคิดค านวณค่าเกรดเฉลี่ยของนิสิตแต่ละคนโดยพิจารณาค่าจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาเท่ากัน ส าหรับ

ขั้นตอนการศึกษามีรายละเอยีดดังภาพและหัวขอ้ (ภาพท่ี 2) ดังนี ้
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ภาพที ่1 กรอบการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 ขั้นตอนการศึกษา 

 

1. คัดเลือกเกณฑ์ท่ีใช้ในการศึกษา โดยอาศัยการค้นคว้าเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง [1] กับเกณฑ์ท่ีมีผลตอ่

ความเหมาะสมของพืน้ท่ีต่อการพัฒนาเป็นชุมชนผู้สูงอายภุายในพื้นท่ีศึกษา 

2. สร้างแผนท่ีเกณฑ์และรวบรวมคา่คะแนนความเหมาะสมของแต่ละเกณฑ์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

เพื่อเป็นตัวแทนของท้ัง 7 เงื่อนไขท่ีมีผลต่อความเหมาะสมของพืน้ท่ีโดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง  

เกณฑ์ท่ีมีผลต่อความเหมาะสม 

แผนที่เกณฑ์ในรูปชัน้ขอ้มูล 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

พื้นท่ีเหมาะสม 

ตอ่การพัฒนาชุมชนผู้สูงอาย ุ

รวมคะแนนความเหมาะสม 

ระยะห่าง 

ศูนยร์าชการ 

 

ระยะห่าง

สถานีต ารวจ 

 

 

ระยะห่าง 

ถนนสายหลกั 
ระยะห่าง 

ตลาด 

ระยะห่าง 

วัด 

ระยะห่าง

โรงพยาบาล 

ถนนสาย 

หลัก 

ต าแหนง่ศูนย์

ราชการ 

ต าแหนง่

โรงพยาบาล 
ต าแหนง่ 

วัด 

ต าแหนง่

ตลาด 

ระยะห่าง

สถานีขนส่ง 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

คะแนนรวมความเหมาะสมจากทกุเกณฑ์ 

พืน้ทีเ่หมาะสมต่อการพัฒนาชุมชนผูสู้งอายุ 

ต าแหนง่

สถานีต ารวจ 

ต าแหนง่ 

สถานีขนสง่

ผู้โดยสาร 
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 2.1 น าชั้นข้อมูลแต่ละชั้นมาท าการวิเคราะห์หาระยะทางท่ีสั้นท่ีสุดระหว่างแต่ละพิกเซลภายในชั้นข้อมูล

นั้นและต าแหนง่ท่ีสนใจ ได้แก่ ศูนย์ราชการ สถานีต ารวจ ถนนสายหลัก ตลาด วัด โรงพยาบาล และสถานขีนส่ง โดย

ใชค้ าสั่ง euclidean distance ของชุดค าสั่ง spatial analyst ในโปรแกรม ArcGIS 10.2 

 2.2 ท าการแปลงค่าระยะห่างไปเป็นค่าคะแนนความเหมาะสมโดยใช้การแปลงค่ามาตราเชิงเส้น (linear 

scale transformation) ซึ่งเป็นวิธีการแปลงค่าข้อมูลดิบไปเป็นค่ามาตรฐานวิธีหนึ่ง ส าหรับการศึกษานี้จะใช้หลักเกณฑ์

การแปลงแบบการให้ค่าสูงสุด (maximum score) กับพิกเซลท่ีมคี่าระยะห่างน้อยท่ีสุด กล่าวคือ ยิ่งมีค่าระยะห่างน้อย

เท่าใด ยิ่งมคี่าคะแนนมากเท่านัน้ [5] โดยท่ีคา่คะแนนตามการแปลงดังกล่าวจะมีคา่อยู่ในช่วงระหว่าง 0 ถึง 1 โดยท่ีคา่

มากสื่อถึงความเหมาะสมมาก 

 2.3 ท าการแปลงค่าตามขอ้ 2.2 ส าหรับทุกเกณฑ ์

3. ท าการรวมค่าคะแนนความเหมาะสมของทุกเกณฑ์เข้าด้วยกันโดยการหาค่าเฉลี่ยผ่านการซ้อนทับชั้น

ข้อมูลท่ีเป็นตัวแทนของค่าคะแนนมาตรฐานท้ัง 7 เกณฑ์ อาศัยค าสั่ง Raster Calculator ของชุดค าสั่ง Spatial Analyst 

ในโปรแกรม ArcGIS 10.2 

4. ท าการคัดเลือกพิกเซลท่ีมคีวามเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นชุมชนผู้สูงอายุ โดยการลองผิดลองถูกในการ

แบ่งช่วงชั้น (class) จากค่าคะแนนรวมเพื่อให้ได้พื้นท่ีเหมาะสมเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 จากพื้นท่ีศึกษาท้ังหมด 

ภายหลังการทดลองพบวา่ พกิเซลท่ีมีคา่คะแนนอยู่ในช่วง 0.9 ถึง 1.0 ควรถูกจัดให้เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความเหมาะสม 

5. ท าการตัดพื้นท่ีท่ีเป็นเมือง ชุมชน และแหล่งน้ า ออกจากผลลัพธ์ข้อ 4 โดยอาศัยค าสั่ง Erase ของชุดค าสั่ง 

Analysis  

6. ท าการซ้อนทับกันระหว่างชัน้ข้อมูลพื้นท่ีเหมาะสมและขอบเขตต าบล เพื่อแจกแจงพื้นท่ีเหมาะสมเป็นราย

ต าบลออกมาเป็นขอ้มูลตารางเนือ้ท่ี 
 

ผลการศึกษา 
 1. เกณฑก์ารประเมินความเหมาะสมตอ่การพัฒนาชุมชนผู้สูงอายุในพืน้ท่ีศึกษา อ าเภอเมอืง แมใ่จ ดอกค าใต ้

และภูกามยาว จังหวัดพะเยา จากการค้นควา้งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบวา่เกณฑก์ารประเมนิท่ีเคยใชใ้นพื้นท่ีศกึษาอื่น ๆ

มีท้ังหมด 7 เกณฑ์คือ ระยะห่างจากสถานท่ีส าคัญ ได้แก่ ศูนย์ราชการ สถานีต ารวจ ถนนสายหลัก ตลาด วัด 

โรงพยาบาล และสถานีขนส่ง (ภาพท่ี 3) 

2. ภายหลังการรวมค่าคะแนนจากเกณฑ์ท้ัง 7 เกณฑ์ (ภาพท่ี 3) และคัดเลือกหาพื้นท่ีเหมาะสม (ภาพท่ี 4) 

พบว่า พื้นท่ีเหมาะสมส าหรับพัฒนาเป็นชุมชนผู้สูงอายุ มีเนื้อท่ีท้ังสิ้น 98,843.26 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.49 ของพื้นท่ี

ศกึษาท้ังหมด 1,318,841.80 ไร่ นอกจากนี้ หากพิจารณาเป็นรายอ าเภอจะพบวา่ อ าเภอเมอืงมีพื้นท่ีเหมาะสมคิดเป็น

เนื้อท่ี 19,957.57 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.51 ของพื้นท่ีศึกษาท้ังหมด ส่วนอ าเภอแม่ใจมีพื้นท่ีเหมาะสมคิดเป็นเนื้อท่ี 

29,713.46 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.25 ของพื้นท่ีศึกษาท้ังหมด ส่วนอ าเภอดอกค าใต้มีพื้นท่ีเหมาะสมคิดเป็นเนื้อท่ี 

25,982.60 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.97 ของพืน้ท่ีศึกษาท้ังหมด และสุดท้ายอ าเภอภูกามยาวมพีื้นท่ีเหมาะสมคิดเป็นเนื้อท่ี 

23,189.63 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.76 ของพื้นท่ีศึกษาท้ังหมด นอกจากนี้ หากพิจารณาพื้นท่ีเหมาะสมเป็นรายต าบลจะ

พบว่าต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว มีพื้นท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด รองลงมาคือ ต าบลศรีถ้อย อ าเภอแม่ใจ และต าบล

ดอกค าใต้ อ าเภอดอกค าใต้ ซึ่งมีพื้นท่ีเหมาะสมคิดเป็นเนื้อท่ี 12,696.28 10,951.90 และ 9,818.47 ไร่ ตามล าดับ 

ส่วนพืน้ท่ีเหมาะสมของต าบลอ่ืนมรีายละเอยีดดังตารางที่ 1 
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ขอบเขตพืน้ที่ศกึษา ระยะห่างจากศูนย์ราชการ ระยะห่างจากสถานีต ารวจ 

 

  
ระยะห่างจากถนนสายหลกั ระยะห่างจากตลาด ระยะห่างจากวัด 

   
ระยะห่างจากโรงพยาบาล ระยะห่างจากขนส่งสาธารณะ คะแนนรวมจากทุกเกณฑ ์

 
ภาพที ่3 พื้นท่ีศึกษาและคะแนนความเหมาะสมของพืน้ท่ีส าหรับการพัฒนาชุมชนผู้สูงอายุ 
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ภาพที ่4 พื้นท่ีเหมาะสมตอ่การพัฒนาชุมชนผู้สูงอายุ 
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ตารางที่ 1 พื้นท่ีเหมาะสมรายต าบล 

อ าเภอ ต าบล เนื้อที ่
ไร ่ ร้อยละ 

ดอกค าใต ้ ดอกค าใต ้ 9,818.47 9.93 

ดอกค าใต ้ ดอนศรีชุม 6,555.58 6.63 

ดอกค าใต ้ บุญเกิด 3,882.82 3.93 

ดอกค าใต ้ สวา่งอารมณ ์ 3,851.24 3.90 

ดอกค าใต ้ สันโค้ง 199.32 0.20 

ดอกค าใต ้ สันโค้ง 1,675.17 1.69 

ภูกามยาว ดงเจน 12,696.28 12.84 

ภูกามยาว แมอ่งิ 5,686.32 5.75 

ภูกามยาว ห้วยแกว้ 4,807.03 4.87 

เมอืงพะเยา จ าป่าหวาย 1,260.54 1.28 

เมอืงพะเยา ท่าวังทอง 5,219.53 5.28 

เมอืงพะเยา บ้านต๋อม 5,134.42 5.20 

เมอืงพะเยา บ้านต  า 1,012.76 1.03 

เมอืงพะเยา บ้านตุ่น 570.64 0.58 

เมอืงพะเยา บ้านสาง 1,091.55 1.10 

เมอืงพะเยา แมต่๋ า 575.59 0.58 

เมอืงพะเยา แมปื่ม 59.80 0.06 

เมอืงพะเยา แมใ่ส 3,391.69 3.43 

เมอืงพะเยา เวยีง 741.16 0.75 

เมอืงพะเยา สันป่ามว่ง 899.89 0.91 

แมใ่จ เจรญิราษฎร์ 4,744.86 4.80 

แมใ่จ บ้านเหลา่ 9,397.50 9.51 

แมใ่จ แมใ่จ 2,405.56 2.43 

แมใ่จ แมสุ่ก 2,213.64 2.24 

แมใ่จ ศรีถ้อย 10,951.90 11.08 

รวม 98,843.26 100.00 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
การศึกษาคร้ังนี้มุ่งเน้นการประเมินความเหมาะสมต่อการพัฒนาพื้นท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัยของชุมชนผู้สูงอายุ

ภายในขอบเขตพื้นท่ีศึกษาโซนตะวันตกของจังหวัดพะเยาซึ่งมีการเดินทางที่สะดวก ประกอบด้วย 4 อ าเภอ คือ อ าเภอ

เมืองพะเยา อ าเภอแม่ใจ อ าเภอดอกค าใต้ และอ าเภอภูกามยาว ขั้นตอนการศึกษาเร่ิมจากการค้นคว้าเอกสาร

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อคัดเลอืกเกณฑ์การประเมนิความเหมาะสมส าหรับพื้นท่ีศึกษา รวบรวมชั้นข้อมูลน าเข้าส าหรับ
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ใช้ในกระบวนการทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แล้วท าการวิเคราะห์ความเหมาะสมในแต่ละเกณฑ์โดยอาศัยค่า

คะแนนเป็นตัวช้ีวัดระดับความเหมาะสม เกณฑ์ท่ีใชว้ัดคอื ระยะห่างจากสถานท่ีต่างๆท่ีมีส าคัญตอ่ผู้สูงอายุ ได้แก่ ศูนย์

ราชการ สถานีต ารวจ ถนนสายหลัก ตลาด วัด โรงพยาบาล และสถานีขนส่ง  ภายหลังการรวมค่าคะแนนจากทุก

เกณฑ์พบว่า พื้นท่ีเหมาะสมมีเนื้อท่ีท้ังสิ้น 98,843.26 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.49 ของพื้นท่ีศึกษาท้ังหมด โดยส่วนใหญ่

กระจายอยู่ในอ าเภอแมใ่จ ดอกค าใต ้ภูกามยาว และเมอืงพะเยา ตามล าดับ  

การศึกษานี้มีกระบวนการศึกษาคล้ายคลึงกับ วิชัย ล้อเรืองสิน (2550) ซึ่งท าการศึกษาเร่ืองเดียวกันในพื้นท่ี

อ าเภอเมืองของจังหวัดอุดรธานี โดยเฉพาะเกณฑ์ท่ีน ามาใช้วิเคราะห์และหลักการคิดค่าคะแนนรวม อย่างไรก็ตามสิ่งท่ี

แตกต่างกันคือ การศึกษานี้ใช้การแปลงค่าระยะห่างไปเป็นค่าคะแนนความเหมาะสมโดยใช้การแปลงค่ามาตราเชิงเส้น 

และการวิเคราะห์ของการศึกษาคร้ังนี้อยู่บนพื้นฐานรูปแบบข้อมูลตาราง (ราสเตอร์) ขนาด 40x40 เมตร ซึ่งจะท าให้การ

ค านวณรวดเร็วกวา่ และมพีื้นฐานของหนว่ยเชงิพื้นท่ีท่ีเล็กท่ีสุดในการค านวณอยูท่ี่ขนาดเท่ากับ 1 ไร่ 

การศึกษาคร้ังนี้เป็นเพียงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นเท่านั้นโดยพิจารณาจากข้อมูลทุติยภูมิซึ่งอยู่ใน

รูปแบบชั้นข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เท่าท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นการน าไปใช้ประโยชน์ควรมีการส ารวจใน

ภาคสนามเพิ่มเติมอีกคร้ัง นอกจากนี้ส าหรับการศึกษาต่อยอด ผู้วิจัยควรพิจารณาคัดเลือกเกณฑ์อื่น  ๆ  ท่ีอาจจะ

เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าน้ าหนักหรือความส าคัญของเกณฑ์ต่างๆด้วยเพื่อท าให้กระบวนการคิดค่าคะแนนความเหมาะสมมี

ความสมจริงมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยการตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วมจากผู้สูงอายุด้วย เช่น การก าหนดค่าน้ าหนัก [5] โดยวิธี

แบบผู้ติดสินใจหลากหลาย (multiple decision) ท่ีอาศัยการเปรียบเทียบเกณฑ์ทีละคู่ (pairwise comparison) เป็นตน้ 
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การวิเคราะห์ผลกระทบของหน่วยประมวลผลกลางต่อประสิทธิภาพของระบบบันทึก

เหตุการณ์ในระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

An analysis of impacts of CPU cores against logging system 

performance in the cloud 

ไกรยวิชช์ ศุภโสภาพงศ1์* และ วินัย วงษ์ไทย1,2 

Kraiyawich Suppasopapong1 and Winai Wongthai1,2 

บทคัดย่อ 

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆหรือคลาวด์มีอัตราใช้งานท่ีเติบโตขึ้นทุกปี มีหลากหลายบริษัทให้การบริการ

คลาวด์โดยมักเป็นการให้บริการเชา่ใชท้รัพยากรทางคอมพวิเตอร์ออนไลน ์ปัญหาส าคัญของคลาวดใ์นยุคปัจจุบัน คือ 

ปัญหาด้านความปลอดภัย เช่น ข้อมูลของผู้ใช้งานหรือผู้เช่าบริการอาจถูกเข้าถึงโดยผู้ไม่หวังดี ท้ังนี้ระบบบันทึก

เหตุการณ์หรือ logging system เป็นหนึ่งในแนวทางท่ีสามารถช่วยลดความเสี่ยงของสาเหตุต่างๆท่ีอาจก่อให้เกิด

ปัญหาด้านความปลอดภัยของคลาวด์ ในระบบบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวนี้สามารถบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นบน

คลาวด์ เชน่ เหตุการณ์ขณะผู้ไมห่วังดเีข้าถึงไฟล์ของผู้ใชโ้ดยไม่ได้รับอนุญาต และข้อมูลเหตุการณ์ท่ีถูกบันทึกดังกล่าว

สามารถน าไปเป็นหลักฐานเมื่อเกิดปัญหาบนคลาวด์ แต่อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การเพิ่ม

ประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์จะส่งผลให้ประสิทธภิาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ดีขึน้ ในบทความนี้จึงน าเอาข้อเสนอแนะใน

งานวจิัยดังกล่าวมาปรับปรุงและออกแบบการทดลองด้วยวิธีการเพิ่มจ านวนของหนว่ยประมวลผลกลาง แลว้วเิคราะห์

วา่มีผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณอ์ย่างไร จากนั้นสรุปและอภิปรายผลเกี่ยวกับผลกระทบของ

หนว่ยประมวลผลกลางท่ีมีต่อระบบบันทึกเหตุการณ์ ข้อสรุปจากงานวิจัยน้ีสามารถน าไปเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการ

ออกแบบและพัฒนาระบบบันทึกเหตุการณ์ในคลาวด์ได้ และการทดลองด้วยวิธีการเพิ่มจ านวนของหนว่ยประมวลผล

กลางและการวิเคราะห์ผลกระทบต่อระบบบันทึกเหตุการณ์ยังไม่มีการกล่าวในวรรณกรรมใดมาก่อน ผู้วิจัยจึงได้

ออกแบบและท าการทดลองนี้ขึ้นมา โดยบทสรุปหลังการทดลองในงานวิจัยนี้ จะถูกน าไปวเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น

เพื่อเป็นพืน้ฐานส าหรับออกแบบระบบ logger ท่ีสามารถใชง้านบนสภาพแวดลอ้มจรงิ 
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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 
 

บทน า 
คลาวด์คอมพิวติ้งหรือคลาวด์มีอัตราการใช้งานท่ีเติบโตขึ้นทุกปี  โดยมีหลากหลายบริการจากบริษัทท่ีให้การ

บริการคลาวด์ เช่น Amazon Web Services (AWS)  Dropbox  Offiece 365 และอื่น ๆ แนวโน้มด้านการใช้งานบริการ

คลาวด์มีอัตราการใช้งานเพิ่มมากขึ้น โดยการให้บริการคลาวด์มีรูปแบบการใช้งาน คือ เสียค่าใช้จ่ายเท่ากับจ านวน

ทรัพยากรท่ีใช้ ด้วยรูปแบบข้างต้นคลาวด์จึงเป็นทางเลือกท่ีดีส าหรับการน าคลาวด์มาประยุกต์ใช้งานด้านไอทีส าหรับ

องค์กร (Chiba, et al., 2016; Surbiryala, et al., 2017) แต่อย่างไรก็ตามปัญหาด้านความปลอดภัยก็เป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยง

ไม่ได้ส าหรับการน าคลาวด์มาใช้งานจริง ดังนั้นการน าคลาวด์มาใช้งานจริงจึงต้องมีการค านึงถึงความปลอดภัย 

(Surbiryala, et al., 2017) นอกจากนี้เจ้าหน้าท่ี CIO (Chief Information Officer) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีด้านไอทีขององค์กรต่าง ๆ  

กังวลว่าความปลอดภัยจะเป็นอุปสรรคต่อการน าคลาวด์มาใช้งานจริงภายในองค์กร (Chiba, et al., 2016) และด้วย 2 

เหตุผลข้างตน้ท่ีบอกวา่ความปลอดภัยบนคลาวด์เป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ (Surbiryala, et al., 2017) และจะเป็นอุปสรรคใน

การน าคลาวด์มาใชง้านจริงในองค์กร (Chiba, et al., 2016) จึงได้มีองค์กร CSA (Cloud Security Alliance) ที่ท าการวจิัยและ

ระบุปัญหาเกี่ยวกับภัยคุกคามของคลาวด์ไวใ้นรายงานตา่ง ๆ เชน่ รายงานความเสี่ยงภัยคุกคามของคลาวด์ปี 2016 หรือท่ี

เรียกวา่ The Treacherous 12 Cloud Computing Top Threats in 2016 (CSA, 2016a, 2016b) 

 จากรายงานของ CSA ดังกล่าว ซึ่งได้ระบุเกี่ยวกับปัญหาภัยคุกคามของคลาวด์ (CSA, 2016a, 2016b) ท าให้มี

นักวิจัยหลายท่านได้ท าการวิจัยเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาดังกล่าว ในบทความนี้ผู้วิจัยได้สนใจวิธีการบรรเทาปัญหา

ด้วยระบบบันทึกเหตุการณ์ (logging systems)  ซึ่งเป็นระบบท่ีใชใ้นงานวจิัยของ Chan-in Wongthai และ Moorsel (Chan-in 

& Wongthai, 2017; Wongthai & Moorsel, 2016; Wongthai, et al., 2013b) โดยระบบบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นระบบท่ี

สามารถบันทึกข้อมูลความเป็นไปในระบบคลาวด์ เช่น บันทึกว่าใครเคยเข้าถึงไฟล์อะไร ข้อมูลท่ีบันทึกได้นี้จะน าไปเป็น

หลักฐานเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของคลาวด์ ภายในระบบบันทึกเหตุการณ์จะมีโปรเซสท่ีใช้บันทึก
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เหตุการณ์ เรียกว่า logger ในบทความนี้จะเน้นไปท่ีกระบวนการท างานของ logger และเน้นตรวจสอบประสิทธิภาพของ 

logger หลังมกีารปรับเพิ่มขนาด CPU core1 

ในงานวจิัยก่อนหน้า (Wongthai & Moorsel, 2016) ได้มีการทดสอบประสิทธิภาพของ logger และให้ขอ้เสนอแนะ

ในงานวิจัยว่าหากมีการเพิ่มขนาดของ CPU core ให้กับ logger จะท าให้ประสิทธิภาพของ logger มีประสิทธิภาพดีขึ้น

เพราะจะส่งผลให้ระบบบันทึกเหตุการณ์ดีขึ้นตามล าดับ บทความนี้จึงได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าว มาออกแบบการทดลอง 

ด้วยวิธีการปรับขนาดของ CPU core ว่าจะส่งผลอย่างไรต่อ logger โดยได้แบ่งการทดลองเป็น  2 ส่วน คือ 1) เคร่ืองท่ีถูก

ตรวจสอบ ในบทความนี้เรียกเคร่ืองท่ีถูกตรวจสอบวา่ domU (domain User) 2) เคร่ืองท่ีท าการตดิตัง้ logger ในบทความนี้

เรียกเคร่ืองท่ีท าการตดิตัง้ logger วา่ dom0 (Domain Zero)  

 การพัฒนาซอฟแวร์และการทดสอบประสิทธิภาพถือวา่เป็นเร่ืองส าคัญ (Molyneaux, 2014) เชน่เดียวกันกับการ

ทดสอบประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ (Wongthai & Moorsel, 2016; Wongthai & van Moorsel, 2016) ดังนั้นใน

บทความนี้จึงน าเสนอผลการทดสอบประสิทธิภาพของ logger ด้วยวิธีการปรับขนาด CPU core และวิเคราะห์ผลกระทบ

ต่อระบบบันทึกเหตุการณ์ ผลการวิเคราะห์ท่ีได้จะเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับผู้ออกแบบระบบบันทึกเหตุการณ์เพราะจะท า

ให้สามารถเลอืกใชท้รัพยากรได้อยา่งเหมาะสมและลดต้นทุนได้  

 บทความนี้น าเสนอผลการทดสอบประสิทธิภาพของ logger และน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ผลกระทบท่ีมีต่อ

ระบบบันทึกเหตุการณ์ จากนั้นสรุป อภิปรายผลเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการวางแผน และออกแบบระบบบันทึก

เหตุการณ์  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. ทดสอบประสิทธิภาพของ logger หลังการปรับเพิ่มขนาดของ CPU core ขนาดตา่ง ๆ โดยประสิทธิภาพ

ของ logger ขึน้อยูก่ับคา่ของ sleeping time (รายละเอยีดของ sleeping time ถูกกล่าวในหัวข้อ 3.2.1) 

2. น าผลทดสอบท่ีได้ มาวิเคราะห์ สรุปและอภิปรายผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
 หัวขอ้น้ีจะอธิบายเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ท่ีใชใ้นการทดลอง รวมถึงอธิบายเกี่ยวกับ

สถาปัตยกรรมการท างานของระบบบันทึกเหตุการณ์และการก าหนดขนาดของหน่วยประมวลผลกลางในการทดลอง 

โดยในการทดลองได้ทดลองบนเครื่องคอมพวิเตอร์ CPU core Xeon ขนาด 2GB. 4GB. 6GB. 8GB. RAM DDR3 

SDRAM 8GB. บนระบบปฏบัิตกิาร Linux Fedora 16 

1. สถาปัตยกรรมของระบบบนัทึกเหตุการณ์ 

ในหัวข้อนี้จะอธิบายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์ โดยสถาปัตยกรรมของ

คลาวด์ท่ีใช ้อา้งอิงจากงานของ Wongthai และ Moorsel แสดงในภาพท่ี 1 โดยมีการแก้ไขภาพจากงานวิจัยเดิม เพื่อให้

                                                 
1 หน่วยประมวลผล (Processing Unit)  คือ หน่วยที่แปลค าสั่งแล้วท าการประมวลผลค าสั่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ได้แก่ หน่วย

ประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) และหน่วยประมวลผลร่วม (Coprocessor/Chipsets) ในบทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับ 

CPU เพียงอย่างเดียวเนื่องจากส่วนของ CPU จะเป็นส่วนที่ใช้ในงานทดลอง ในงานวิจัยจะใช้ค าว่า CPU core โดย CPU core มี

ความสามารถในการประมวลผลและรองรับการใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆ (Carrick, et al., 2010; Galvin, et al., 2006; เลี้ยงอยู่, et 

al., 2553) และเป็นส่วนส าคัญในการประมวลผลของเคร่ือง  
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สอดคล้องกับการทดลอง (Wongthai & Moorsel, 2016) โดยจะแบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ส่วนของ

ผู้ใชบ้ริการหรือลูกค้า (domU) 2. ส่วนของผู้ให้บริการ (dom0)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 An Experimental Environment  domU and dom0 

ที่มา  แกไ้ขภาพจาก 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 หัวข้อท่ี  1 ส่วนของผู้ใช้บริการหรือลูกค้า ในภาพท่ี 1 คือ ส่วนของ domU ในส่วนนี้ 

ลูกค้าเป็นเจ้าของ diskU (diskU เป็น virtual disk) ทุกสิ่งท่ีถูกจัดเก็บใน diskU จะเป็น virtual disk และใน diskU จัดเก็บไฟล ์

ชื่อ s.txt ซึ่งเป็นไฟล์ส าคัญของลูกค้า ภายใน diskU จะจัดเก็บไฟล์อะไรก็ได้ เช่น text executable หรือ database file  

กระบวนการท างานภายใน domU มีขั้นตอน คือ 1. ลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของ domU และ domU อาจถูกครอบครองโดยผู้ไมห่วังดี 

2. รันแอปพลิเคชัน read เพื่ออา่นไฟล์ s.txt  ภายใน diskU (เส้นประหมายเลข 2) (โปรเซสคือ โปรแกรมท่ีถูกรัน (A.Saha, 2006) 

หรือโปรแกรมท่ีก าลังท างาน (Bryant & O’Hallaron, 2010) 3. เมื่อ read ถูกรัน จากแอปพลิเคชันจะเปลี่ยนเป็นโปรเซส read 

โดยกระบวนการท างานเหล่านี้ จะเรียกว่ ากิจกรรมในแอปพลิ เคชัน read ซึ่ งกิจกรรมในแอปพลิ เคชัน read  

มีกระบวนการ ดังนี้ 1. เปิดไฟล์ s.txt 2. อ่านไฟล์และพมิพข์้อมูลภายใน s.txt 3. ปิดการท างาน 4. จบการท างาน โดยกิจกรรม

ในแอปพลิเคชัน read เหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ภายใน  read_mem และ read_mem จะอยู่ใน memU ดังแสดงในภาพท่ี 1 ซึ่งการ

ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้  เรียกว่า การบันทึกประวัติไฟล์ส าคัญ โดยภายใน read_mem 

ได้จัดเก็บข้อมูลดังแสดงในตารางท่ี 1  
 

ตารางที่ 1 The content of the history of critical file 
 

 

 

 

 

ที่มา  (Wongthai, et al., 2013a). Logging solutions to mitigate risks associated with threats in infrastructure as a 

service cloud, IEEE, 2014, 166. 

f_nm p_id p_nm p_ownId 

s.txt 4624 read 1002 (alice) 
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จากตารางที่ 1 แสดงขอ้มูลท่ีถูกจัดเก็บใน read_mem ดังนี้ 1. f_nm (ชื่อไฟล ์s.txt) 2. p_id (ไอดขีองโปรเซส  

ท่ีถูกรัน 4624) 3. p_nm (ชื่อของโปรเซสที่ถูกรัน read) 4. p_ownId (ชื่อผู้รันโปรเซส alice) 

 1.2 ส่วนของผู้ให้บริการ (dom0) 

จากหัวข้อ 3.1 ได้อธิบายถึงสถาปัตยกรรมของระบบบันทึกเหตุการณ์บนคลาวด์ สภาพแวดล้อมและ

กระบวนการท างานของระบบบันทึกเหตุการณ์  โดยในภาพท่ี 1 จะแบ่งการท างานเป็น  2  ส่วน คือ 1. ส่วนของ

ผู้ใชบ้ริการหรือลูกค้าซึ่งจะถูกกล่าวในหัวขอ้ 1.1 และ 2. ส่วนของผู้ให้บริการซึ่งจะถูกกล่าวในยอ่หน้าถัดไป 

ในย่อหน้านี้จะอธิบายการท างานในส่วนท่ี 2. ส่วนของผู้ให้บริการ  โดยกระบวนการท างานในส่วนของผู้

ให้บริการ จะอยู่ในส่วนของ dom0 ภายใน dom0 ได้ติดต้ัง logger  ส าหรับใชบั้นทึกเหตุการณ์ โดยกระบวนการท างาน

ของ logger มีขั้นตอน ดังนี้  ขั้นท่ี 1. รัน logger (หมายเลข 1’ ในภาพท่ี 1) จากนั้น logger จะเรียกใช้ libVMI เพื่อเข้าไป

ใน memU ฝั่ง domU (หมายเลข 2’ ในภาพท่ี 1 ซึ่งถือเป็นขั้นท่ี 2) โดย libVMI เป็น library ในภาษา C ท่ีถูกเขียนเพื่อให้

สามารถเข้าไปอา่นข้อมูลท่ีถูกจัดเก็บภายใน read_mem ใน memU ได้ (ข้อมูลท่ีถูกจัดเก็บใน read_mem ได้ถูกอธิบาย

ไว้ในตารางท่ี 1) ต่อมา ขั้นท่ี 3. หลังจาก logger เรียกใช้ libVMI เพื่อเข้าไปอ่านข้อมูลท่ีถูกจัดเก็บใน read_mem แล้ว 

logger จะน าข้อมูลใน read_mem มาจัดเก็บลงในล็อกไฟล์ (log file) disk0 (หมายเลข 3’ ในภาพท่ี 1) 

 ภาพรวมในหัวข้อนี้ได้อธิบายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของระบบบันทึกเหตุการณ์ การท างานใน domU และ 

dom0 โดยในหัวข้อ 1.1 ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมของแอปพลิเคชัน read ซึ่งกิจกรรมของแอปพลิเคชัน read

ดังกล่าว จะถูกปรับปรุงเพื่อน าไปใชใ้นการทดลอง ซึ่งจะอธิบายในหัวข้อ 3.2 ถัดไป 

3.2 sleeping time และ accuracy 

ความหมายของ sleeping time และ accuracy ได้ถูกนิยามไว้ใน Wongthai Chan-in และ Suppasopapong  

(Chan-in & Wongthai, 2017; Suppasopapong & Wongthai, 2017) ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปไวด้ังหัวขอ้ต่อไปนี้ 

 3.2.1 sleeping time 

จากข้อสรุปในหัวข้อ 3.1 ได้กล่าวว่าจะมีการปรับปรุงแอปพลิเคชัน read เพื่อใช้ในการทดลอง ในหัวข้อนี้จึง

ได้อธิบายเกี่ยวกับการปรับปรุงแอปพลิเคชัน read ด้วยการเพิ่มค่า sleeping time ก่อนน าแอปพลิเคชัน read ไปใช้ใน

การทดลอง ซึ่ง sleeping time คือ ค่าเวลาค่าหนึ่งท่ีถูกก าหนดเพิ่มในกระบวนการท างานของกิจกรรมในแอปพลิเคชัน 

read (กิจกรรมในแอปพลเิคชัน read ถูกกล่าวไว้ในหัวขอ้ 3.1 ยอ่หน้าท่ี 2 ส่วนสุดท้ายของยอ่หน้า) โดยในกระบวนการ

ปรับปรุงแอปพลิเคชัน read จะเพิ่มค่า sleeping time ก่อนการปิดโปรแกรม ซึ่งมีขั้นตอนการท างาน ดังนี้  1. เปิดไฟล์   

2. อ่านไฟล์และพิมพ์ข้อมูลใน s.txt 3. ในส่วนของก่อนการปิดการท างาน จะก าหนดเวลา x ms (millisecond) เช่น       

x = 60 ms เพื่อไม่ให้โปรเซสปิดการท างานทันทีแต่จะให้ปิดการท างานหลัง 60 ms (ดังนั้น 60 ms เรียกว่า sleeping 

time) 4. ปิดการท างาน 5. จบการท างาน วิธีการท้ังหมดนี้เป็นการรันแอปพลิเคชัน read เพียง 1 คร้ัง ในการทดลอง

ผู้วิจัยได้รันแอปพลเิคชัน read 1000 ครัง้ จ านวน 10 รอบ  

3.2.2 accuracy 

ผู้วิจัยได้ทดสอบรัน logger ให้ตรวจจับไฟล์ช่ือ s.txt เมื่อมีการรันโปรเซส read จ านวน 100 คร้ัง หาก logger 

สามารถตรวจจับไฟล์ s.txt ได้ครบ 100 คร้ัง นั้นคือ logger มีค่าความแม่นย าหรือ accuracy 100%  ค่าความแม่นย า

ของ logger สามารถมีได้ตั้งแต่ 0%-100% ถ้าหาก logger ไม่สามารถตรวจจับไฟล์ s.txt ได้เลย นั้นคือ ค่าความ

แม่นย าของ logger เป็น  0% ในการทดลอง ถ้าหาก  logger ไม่สามารถตรวจจับไฟล์ s.txt ได้จะเรียกว่า “miss” และ

เมื่อ logger สามารถตรวจจับได้จะเรียก “hit” ค าว่า miss รวมถึงการเกิดจาก logger ท างานมีปัญหาอีกด้วย ดังนั้น 
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ถ้ารัน logger ไปจับไฟล์ชื่อ s.txt เมื่อมีการรันโปรเซส read จ านวน 100 คร้ัง และ logger ตรวจจับไฟล์ s.txt ได้  80 

ครัง้ (hit = 80) นั้นหมายความว่า logger มคี่าความแม่นย าท่ี 80% (accuracy = 80%) 

 หัวข้อ 3.2 นี้ได้อธิบายเกี่ยวกับค่าของ sleeping time และ accuracy ซึ่งเป็นค่าท่ีจะถูกน าไปใช้ในการทดลอง 

โดยค่า accuracy เป็นค่าท่ีใช้วัดประสิทธิภาพของ logger ประสิทธิภาพของ logger ท่ีดี ค่า accuracy จะใกล้เคียง 

100% ในการทดลองนี้ผู้วิจัยจะใช้ค่า accuracy 100% เท่านั้น ดังนั้น ค าว่า accuracy ในงานทดลองจึงมีค่า 100%  

ท่ีคา่ sleeping time = x ms (ค่า sleeping time ท่ีดตีอ้งมีเวลาใกล้เคียง 0 ms.) 

3.3 วิธีด าเนินการ 

ในหัวข้อนี้จะอธิบายวิธีการด าเนินการตั้งแต่กระบวนการหาค่า sleeping time การน าค่า sleeping time ไปใช้

ในการทดลอง และการก าหนดขนาดของ CPU core ในแต่ละส่วนของการทดลอง โดยในการทดลองนี้จะใชผ้ลการทดลอง

ของ Wongthai (Wongthai & Moorsel, 2016)  ก่อนหนา้มาเป็นกรณีศึกษาและออกแบบการทดลอง โดยจุดมุง่หมายในการ

ทดลองนี้ คือ การทดสอบประสิทธิภาพของ logger เมื่อมีการก าหนดขนาดของ RAM ให้กับ domU และ dom0 โดยค่า 

sleeping time ท่ีก าหนดในการทดลองได้มาจากการอ้างอิงงานวิจัยของ Wongthai (Wongthai & Moorsel, 2016) ซึ่งได้ท า

การทดลองวัดประสิทธิภาพของ dom0  โดยใช้  CPU core ของ dom0 ขนาด 4 core และผลการทดลองค่า sleeping time 

ท่ีดท่ีีสุดอยูท่ี่ 65 ms  ผู้วิจัยจึงน าเอาค่า sleeping time 65 ms มาเป็นพื้นฐานในการออกแบบการทดลอง โดยการปรับค่า 

sleeping time ในการทดลองของผู้วิจัยเร่ิมจากเซตค่า sleeping  time ไว้ท่ี65 ms  (จุดประสงค์ในการทดลองต้องการค่า 

accuracy = 100% เท่านั้น และค่า sleeping time ต้องใกล้เคียง 0 ms ท่ีสุด จึงถือว่า logger มีประสิทธิภาพดี) ถ้าหาก 

logger มีค่า accuracy 100% จะท าการปรับเวลาใน sleeping  time ลง โดยจะปรับเวลาลงทีละ 1 ms แต่ถ้าหาก 

ค่า accuracy ไม่ใช่ 100% ก็จะปรับเวลาใน  sleeping  time ขึ้นทีละ 1 ms เพื่อให้เวลาใน sleeping  time นานขึ้น จนกระท่ัง 

logger มคี่า accuracy 100% ในการทดลองแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

3.1 ส่วนที่ 1 การปรับขนาดของ CPU core ใน domU 

หัวข้อนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการปรับขนาดของ CPU core ใน domU โดยผู้วิจัยเร่ิมการทดลองจากการตั้ง

ค่าขนาด CPU core ของ dom0 ให้มีขนาดระหวา่ง 1 core ถึง 8 core โดยท่ี dom0 เป็นขนาดคงที่ (ขนาดคงท่ี หมายถึง 

การก าหนดขนาดของ CPU core โดยท่ีไมเ่ปลี่ยนแปลงขนาด) และปรับขนาด CPU core ของ domU ให้มีขนาดระหวา่ง 

1 core ถึง 8 core โดยท่ี domU จะเป็นขนาดที่เปลี่ยนแปลง (ขนาดท่ีเปลี่ยนแปลง หมายถงึ การก าหนดขนาดของ CPU 

core เป็นขนาดท่ีเปลี่ยนแปลงตั้งแต่  1 core ถึง 8 core โดยแสดงผลเปรียบเทียบบนขนาดคงท่ี) เช่น ก าหนดให้ขนาด 

CPU core ของ dom0 (ขนาดคงท่ี) มีขนาด 8 core และ ขนาด CPU core ของ domU (ขนาดท่ีเปลี่ยนแปลง) มีขนาด

ระหว่าง 1 core ถึง 8 core (d08c-u1c d08c-u2c d08c-u3c d08c-u4c d08c-u5c d08c-u6c d08c-u7c และ d08c-

u8c) เมื่อก าหนดขนาดของ CPU core แล้ว ผู้วิจัยจะก าหนดค่า sleeping time เพื่อใช้ในการทดลอง (วิธีการหาค่า 

sleeping time อธิบายไว้ในหัวข้อ 3.3 ในส่วนสุดท้าย) เมื่อท าการทดลองบน  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 ตามล าดับ จากนั้นใช้

กระบวนการทดลองเดิม เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของ logger ในสภาพแวดลอ้มท่ีหลากหลาย 

3.2 ส่วนที่ 2 การปรับขนาดของ CPU core ใน dom0 

หัวข้อนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการปรับขนาด CPU core ใน dom0 โดยผู้วิจัยจะตั้งค่าการทดลองโดยก าหนด

ขนาดของ dom0 และ domU ดังนี้  ตัง้ค่าขนาดของ dom0 ให้มีขนาดระหวา่ง 1 core ถึง 8 core และตัง้ค่าขนาดของ domU 

มีขนาดระหว่าง 1 core ถึง 8 core  เช่นเดียวกัน ในการทดลองได้ก าหนดค่า domU เป็นขนาดคงท่ี  dom0 เป็นขนาดท่ีถูก

เปลี่ยนแปลง เชน่ ก าหนดขนาดของ domU เป็น 1 core และก าหนดขนาด ของ dom0  ให้มีขนาดระหวา่ง 1 core ถึง 8 core 
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y 

(u1c-d01c u1c-d02c u1c-d03c u1c-d04c u1c-d05c u1c-d06c u1c-d07c และ u1c-d08c) หลังจากก าหนดขนาดของ 

CPU core แล้ว ก็จะก าหนดค่า sleeping time เมื่อท าการทดลองปรับขนาดของ dom0 ขนาดระหวา่ง 1 core ถึง 8 core บน 

domU ขนาด 1 core เสร็จแล้ว ก็จะท าการ เพิ่มขนาด CPU core ของ dom0 ให้มีขนาด 2 core 3 core 4 core 5 core 6 core 

7 core และ 8 core ตามล าดับ และใชก้ระบวนการทดลองเดิม เพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมท่ีหลากหลาย 
 

ผลการศึกษา 

1. การปรับขนาดของ CPU core ใน domU 

 จากหัวข้อ 3.3.1 ในสว่นท่ี 1 การปรับขนาดของ CPU core ใน  domU ผลการทดลอง คือ เมื่อมีการเพิ่มขนาด

ของ CPU core ใน domU แล้วค่า sleeping time มีค่าใกล้เคียงกันส่งผลให้ประสิทธิภาพของ logger คงเดิม ช่วงเวลา

ของ sleeping time ถ้าหากอยู่ในช่วงเวลาท่ีแตกต่างไม่เกิน 10 ms ผู้วิจัยนิยามให้ logger มปีระสิทธิภาพคงเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2 Show sleeping time number of domU’s cores from 1-8 on number of dom0’s cores from 1-8 

 
 

 จากภาพท่ี 2 จะใช้กราฟแท่งแสดงผลการทดลองโดยจะก าหนดแกน  X แทนด้วยขนาด CPU core ของ dom0 

ขนาดระหว่าง 1 core ถึง 8 core บนแกน Y แสดงค่าของ sleeping time  และกราฟแท่งแทนขนาด CPU core ใน domU 

ขนาดระหวา่ง 1 core ถึง 8 core โดยจะก าหนดกราฟแท่งสีด าซ้ายสุดของแต่ละ dom0 แทนด้วย domU ขนาด 1 core (u1c) 

กราฟแท่งล าดับถัดมาแทนด้วย domU ขนาด 2 core (u2c) ล าดับถัดมาแทนด้วย 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)  ตามล าดับจนถึงกราฟแท่ง

สีเทาในล าดับสุดท้ายของแตล่ะ dom0 แทนด้วย domU ขนาด 8 core (u8c) กราฟจะแสดงในลักษณะเปรียบเทียบทีละชุด 

โดยขนาด CPU core ของ dom0 เป็นค่าคงท่ี และกราฟแท่งบนแกน x จะแสดงขนาด CPU core ของ domU เป็นค่าท่ี

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 ามาเปรียบเทียบกัน (d01c-u1c d01c-u2c d01c-u3c d01c-u4c d01c-u5c d01c-u6c d01c-u7c และ 

d01c-u8c) จะเห็นว่าค่าเวลาใน sleeping time ของ d01c จะมีความต่างของช่วงเวลาอยู่ท่ี 62-65 ms ค่า sleeping time 

ใกล้เคียงกันจึงท าให้ประสิทธิภาพของ logger คงเดิม  สาเหตุท่ีในการทดลองค่าของ sleeping time ใกล้เคียงกันเกิดจาก

การท างานของโปรเซส logger จะถูกประมวลผลบน dom0 หรือเคร่ืองผู้ให้บริการและเมื่อเพิ่มขนาดใน domU เคร่ือง

ผู้ใชบ้ริการ จึงไมส่่งผลตอ่การท างานของโปรเซส logger เพราะเป็นการท างานคนละส่วน 
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2. การปรับขนาดของ CPU core ใน dom0 

จากหัวข้อ 3.3.2 ในส่วนท่ี 2 การปรับขนาด CPU core ใน dom0 ผลการทดลอง คือ การเพิ่มขนาดของ CPU 

core ให้กับ dom0 เกิดกราฟคล้ายระฆังคว่ าดังภาพท่ี 3 จุดที่ดีท่ีสุดเมื่อ CPU core dom0 มขีนาด 1 core และ 8 core   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 Sleeping time number of dom0’s cores from 1-8 on number of domU’s cores from 1-8 
 

 

จากภาพท่ี 3 จะใชก้ราฟแท่งแสดงผลการทดลองโดยก าหนดแกน  X แทนดว้ยขนาดของ 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 กราฟแท่งสีด าฝั่งซ้ายสุดแต่ละ 

CPU core ของ domU แทนด้วย dom0 ขนาด 1 core (d01c) ล าดับถัดมาแทนด้วย dom0 ขนาด 2 core (d02c) 3 core 

(d03c)  4core (d04c)  5 core (d05c)  6  core (d06c)  7 core (d07c)  ตามล าดับและกราฟแท่งสเีทาฝั่งขวาสุดของแต่

ละ CPU core domU แทนดว้ย CPU core ขนาด 8 core (d08c) โดยกราฟนี้จะแสดงการเปรียบเทียบเมื่อเพิ่ม CPU core 

ใน dom0 แล้วจะมีลักษณะที่คล้ายระฆังคว่ า วิธีการเปรียบเทียบสามารถดูได้จากกราฟทีละชุดโดยให้ domU มีขนาด

คงท่ี dom0 มีขนาดท่ีเปลี่ยนแปลงระหว่าง 1 core ถึง 8 core เช่น เมื่อก าหนดขนาด domU คงท่ีให้มีขนาด 1 core และ 

dom0 มีขนาดท่ีเปลี่ยนแปลง ให้มีขนาดระหว่าง 1 core ถึง 8 core (d01c-u1c d02c-u1c d03c-u1c d04c-u1c d05c-

u1c d06c-u1c d07c-u1c และ d08c-u1c จะสังเกตได้ว่าเมื่อ dom0 มีขนาด 1 core ค่าของ sleeping time มีเวลา

ใกล้เคียง 0 ms เมื่อเพิ่มขนาด CPU core เป็น 2 core จนถึง 7 core ค่า sleeping time จะค่อย ๆ เพิ่มและลดลงอีกคร้ัง

เมื่อ CPU core มีขนาด 8 core ท าให้ได้กราฟท่ีมีลักษณะคล้ายระฆังคว่ า ท่ีค่า sleeping  time ดีท่ีสุดเมื่อ CPU core 

ของ dom0  มีขนาด 1 core และ 8 core  เนื่องจากเหตุผลท่ีแท้จริงของกราฟท่ีมีลักษณะคล้ายระฆังคว่ าในภาพท่ี 3 

อาจต้องมีการทดลองเพิ่ม ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตของงานวิจัยนี้ ดังนั้นผู้วิจัยขอสรุปความน่าจะเป็นเร่ืองระฆังคว่ า

ดังกล่าว เฉพาะส่วนหัวกับส่วนท้ายของระฆังคว่ าเนื่องจากเป็นส่วนท่ีแสดงว่าประสิทธิของ logger ดีท่ีสุด ดังนั้น 

สาเหตุของการเกิดกราฟลักษณะระฆังคว่ าในการทดลองสามารถอธิบายได้ 2 ส่วน คือ 1.ส่วนของ CPU core ท่ีถูก

ก าหนดให้เป็น 1 core และ 2. ส่วนของ CPU core ท่ีถูกก าหนดให้เป็น 8 core โดยได้ขอ้สรุปดังนี้ 

1. สว่นของ CPU core ท่ีถูกก าหนดให้เป็น 1 core มคี่า sleeping  time ต่ าซึ่งหมายถงึ ประสิทธิภาพของlogger 

มีค่าดีท่ีสุด ซึ่งน่าเกิดจากการท างานของระบบปฏิบัติการท่ีมีการจัดสรร CPU core ส าหรับการท างานให้กับโปรเซส  

โดย Avudaiyappan & Abdallah อธิบายไว้ว่าท่ีแต่ละ CPU core จะมีแคช1 L1 และ L2 ส าหรับการท างานเฉพาะภายใน 

                                                 
1 แคช (cache) คือ หน่วยความจ าชนิดหนึ่ง ซึ่งจะมคีวามเร็วในการเขา้ถึงและการถ่ายโอนข้อมูลที่สงู โดยจะมีหนา้ที่ในการเก็บ พัก ข้อมูล

ที่มีการใชง้านบ่อย ๆ เพื่อเวลาที่ CPU ต้องการใชข้้อมูลนั้น ๆ จะได้ค้นหาได้เร็ว โดยที่ไม่จ าเป็นที่จะต้องไปค้นหาจากข้อมูลทั้งหมด 

(Cache, 15 Mar. 1999)  
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CPU core ของตนเอง และมีการแชร์แคช L3 เป็นแคชร่วมส าหรับการท างานของทุก CPU core (L1, L2 และ L3 คือ

แคช) ดังภาพท่ี 4 (กรอบสีเทาแตล่ะอันเขียนวา่ Core P#0 ถึง Core P#7 จะเป็นจ านวน  CPU core ท้ังหมด 8 core และ

กล่องสีขาวของแต่ละ CPU core หมายถึงแคช) (Avudaiyappan & Abdallah, 2014, 2017) จากท่ี Avudaiyappan & 

Abdallah กล่าวไว้ข้างตน้ ดังนัน้ผู้วจิัยเห็นว่าเมื่อมีการก าหนด CPU core เป็น 1 core โปรเซส logger ก็จะท างานภายใน 

CPU core เดียวและมกีารเรียกใชแ้คชเพยีง L1 และ L2 เท่านัน้ ท าให้ประสิทธิภาพดีเพราะ CPU core จะสามารถโหลด

ข้อมูลจากแคชได้ทันที โดยท่ีไม่ต้องมกีารสลับการท างานไปยังแคชของ CPU core ตัวอ่ืน ๆ  

แตถ่้าหากมกีารก าหนด CPU core เพิ่มจาก   1 core เป็น 2 core ไปจนถึง 8 core การจัดสรร CPU core โดย

ระบบปฏิบัติการจะเป็นตัวก าหนดให้ โปรเซส logger ไปท างานบน CPU core ใด CPU core หนึ่ง เมื่อท างานเสร็จ 1 

รอบ (การท างานเสร็จ 1 รอบ คือ เมื่อรันโปรเซส logger 1 คร้ังและโปรเซส logger สามารถค้นหาโปรเซส read เจอ

และแสดงขอ้มูลภายในของโปรเซส read ได้) และการท างานรอบถัด ๆ1 ไปอาจจะมกีารสลับไปใช ้CPU core อื่น ท าให้

ต้องการเสียเวลาในย้ายข้อมูลใน L1 และ L2 ของ CPU Core หนึ่งไป L1 และ L2 ของอีก CPU core อีกอันหนึ่ง ซึ่งย้าย

โดยท าผ่าน L3 ดังนัน้อาจท าให้ประสิทธิภาพของ logger ลดลง เมื่อมีการสลับการท างานจาก CPU core หนึ่งไปยังอีก 

CPU core หนึ่ง  

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อ โปรเซส logger ท างานบน CPU core 0 (ดูภาพท่ี 4 บริเวณกล่องท่ีเขียนว่า Core P#0)  

เมือ่ logger ดังกล่าวท างานเสร็จ 1 รอบ ต่อจากนัน้ระบบปฏบัิตกิารจะเป็นตัวก าหนดให้โปรเซส logger ท างานท่ี CPU core 

เดิมหรืออาจจะมีการสลับไปท างานยัง CPU core อื่น ท าให้ประสิทธิภาพของlogger ลดลง เพราะระบบท้ังหมดต้อง

เสียเวลาในการสลับไปท างานบน CPU core อื่น เนื่องจากต้องมกีารยา้ยข้อมูลดังท่ีได้อธิบายไวข้้างตน้  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 Architectures of CPU core  
 

2. สาเหตุท่ี CPU core ท่ีถูกก าหนดให้มีขนาด 8 core ส่งผลให้ประสิทธิภาพของ logger ดี เหตุผลอาจ

เนื่องมาจากเมื่อระบบมีจ านวน CPU core8 core และใช้เต็มจ านวน ระบบปฏิบัติการอาจจัดสรร CPU core ให้กับ

โปรเซสท้ังหมดในระบบ ซึ่งขณะนี้ระบบท่ีมีจ านวน CPU core จ านวนมากขึน้เมื่อเทียบกับการมีแค่ 1 core ดังนั้นท าให้

การท างานของ logger ภายใตก้ารจัดการของระบบปฏบัิตกิารมโีอกาสสลับการท างานของ logger จาก CPU core เดิม

เมื่อมีการรันโปรเซส logger ครบ 1 รอบ ไปเป็น CPU core อื่น ซึ่งการสลับดังกล่าวนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย 

เนื่องจากว่าขนาด CPU core 8 core มจี านวน CPU core ท่ีมาก ท าให้โปรเซสอื่นๆ กระจายการท างานไปทุกๆ core ซึ่ง

อาจไม่จ าเป็นต้องย้ายโปรเซสใด ๆ ไปมาระหว่าง CPU core ซึ่งตรงกับทฤษฎีของระบบปฎบัิติการท่ี อัจจิมา สุธีและพี

                                                 
1 ในการท างานของ logger ไม่ได้รัน 1 รอบแล้วโปรเซสถูกสลับการท างานระหว่าง CPU core ความจริง คือ มันอาจถูกแบ่งเป็น 2 โปรเซส

แล้วท างานคนละ CPU core กัน แต่ในการอธิบายในงานทดลองนี ้ขอสมมตุว่า เมื่อโปรเซส logger ท างาน 1 รอบ โปรเซส logger จะรัน

บน CPU core เดียวกัน โดยที่โปรเซส logger ไม่ได้ถูกแยกใหท้ างานคนละ CPU core 
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รพรได้กลา่วไว ้(เลีย้งอยู,่ et al., 2553) ดังนัน้ในการทดลองในหัวข้อ 4.2 การปรับขนาด CPU core ใน dom0 นี้ อาจจะ

ท าให้โปรเซส logger มีโอกาสท่ีจะใช้ CPU core เดิมในการประมวลผลมากขึ้นท าให้ประสิทธิภาพ logger ดีสุดเพราะ 

sleepign time ต่ าสุด ดังแสดงไว้ในกราฟรูปท่ี 3 ดังได้อธิบายไว้ในส่วนของย่อหน้าแรกของหัวข้อ 4.2 .ในส่วนแรกได้

กล่าวน าวา่การเพิ่มขนาดของ CPU core ให้กับ dom0 ท าให้เกิดกราฟคล้ายระฆังคว่ า จุดที่ดีท่ีสุดเมื่อ CPU core dom0 

มขีนาด 1 core และ 8 core   
 

วิจารณ์และสรุปผล 

ผลการทดลองเมื่อน ามาวิเคราะห์ผลกระทบของ CPU core ต่อระบบบันทึกเหตุการณ์ แล้วจะสามารถแยก

ผลการวเิคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ได้ดังนี้  

 ในส่วนท่ี 1 การปรับขนาดของ CPU core ใน domU (ส่วนของผู้ใช้) หลังการทดลองปรับขนาด CPU core 

ขนาดต่าง ๆ แล้วผลปรากฏว่า logger มีประสิทธิภาพคงเดิมส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ ไม่

เปลี่ยนแปลง  

 ในส่วนท่ี 2 การปรับขนาดของ CPU core ใน dom0 (ส่วนของผู้ให้บริการ) ในงานเดิมของ Wongthai (Wongthai 

& Moorsel, 2016) ได้ให้ข้อเสนอแนะในงานวิจัยว่าหากมีการเพิ่ม CPU core ประสิทธิภาพของ logger จะดีขึ้น ส่งผลให้

ระบบบันทึกเหตุการณ์มีประสิทธิภาพดีขึ้น แต่ในการทดลองเมื่อทดสอบเพิ่ม CPU core ในส่วนของผู้ให้บริการผลการ

ทดลองท่ีได้ ประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดของ CPU core มีขนาดท่ี 1 core และ 8 core ท าให้ได้ข้อสรุปว่าการเพิ่มขนาดของ CPU  

core ให้ในส่วนของผู้ให้บริการประสิทธิภาพของ logger ไมไ่ด้ดีขึ้นเสมอไป   

วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยนี้คือการวิเคราะห์ผลกระทบของ CPU core ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของระบบ

บันทึกเหตุการณ์ เมื่อท าการทดลองท าให้ทราบว่าการปรับขนาด CPU core ในส่วนของผู้ใช้จะไม่ส่งผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ และเมื่อปรับขนาด CPU core ในส่วนของผู้ให้บริการจะมีผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพในระบบบันทึกเหตุการณ์โดยประสิทธิภาพของระบบบันทึกเหตุการณ์ดีสุดในการทดลองเมื่อ CPU core 

ของ dom0 มขีนาด 1 core และ 8 core 
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การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นเซอร์วิสเพื่อการขอต าแหน่งทางวิชาการ กรณีศึกษา 

วทิยาลัยเชียงราย 

The develop web application service for academic position request with 

responsive web design case study in Chiang Rai college.   

ญาณวุฒิ ไชยโย1* วีรพันธ์ ศริิฤทธิ1์ และ วรัญญา มหานันท์1 

Yanawut Chaiyo1*, Weeraphan Siririth1 and Warunya Mahanan1 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นระบบการขอต าแหน่งทางวิชาการ ด้วยเทคนิค 

Responsive Web Design เนื่องจากระบบการขอต าแหน่งทางวิชาการเดิมเป็นระบบท่ีด าเนินงานด้วยเอกสารท้ังหมด ท า

ให้เกิดปัญหาหลายด้าน เช่น ปัญหาการจัดเก็บเอกสาร ปัญหาการตอบรับผลการตรวจของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 

และปัญหาระยะเวลาด าเนินงาน  โดยเป้าหมายของการพัฒนาระบบขอต าแหน่งทางวิชาการวิทยาลัยเชียงรายน้ี เพื่อ

อ านวยความสะดวกแก่อาจารยผ์ู้ต้องการยื่นขอต าแหนง่ทางวชิาการ  

 จากการศึกษาการน าเทคโนโลยี Responsive Web Design มาพัฒนาส่วนต่อประสานของเว็บแอพพลิเคชั่น

เซอร์วิสขอต าแหน่งทางวิชาการ กรณีศึกษา วิทยาลัยเชียงราย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ   

ดีมากและมีคะแนนเฉลี่ยทุกด้านเท่ากับ 4.12  และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย   

ทุกด้านเท่ากับ 3.02 แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี Responsive Web Design สามารถน าไปประยุกต์พัฒนาเว็บ

แอพพลิเคชั่นเซอร์วสิการขอต าแหน่งทางวชิาการ ได้เป็นอย่างดี และสามารถน าไปพัฒนาเว็บแอบพลิเคชั่นด้านอื่น ๆ 

ได้อยา่งหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

ค าส าคั::  เว็บไซต์, เว็บแอพพลเิคชั่นเซอร์วิส, ระบบการขอต าแหนง่ทางวิชาการ  
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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 
 

บทน า 

ปัจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาต่างๆมีการพัฒนาทางด้านการประกันคุณภาพสูงมากขึ้น อันเนื่องมากจากเพื่อเป็น

การพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอนรวมไปบุคลากรสายวิชาการ  และการให้บริการทางวิชาการของ

สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ อย่างไรก็ตามการท่ีจะพัฒนาสถาบันให้ไปถึงเป้าหมายดังกล่าว การพัฒนาบุคลากรของสถาบัน

นัน้ ๆ ให้มีต าแหนง่ทางวิชาการเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส าคัญมากโดย เห็นได้จากหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ

ท้ังส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) และ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา(สกอ.) 

ตา่งบรรจุให้มีการพัฒนาคณาจารย์มตี าแหนง่ทางวชิาการเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์ท่ีใชใ้นการตรวจประเมิน 

 จากความส าคัญดังกล่าวได้มกีารพัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีสาระสนเทศเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้

มีการขอต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น เช่น กมลวรรณ์ โตวงษ์ [1] พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลต าแหน่งทางวิชาการ  

โดยใช้เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชั่น ASP.Net เป็นระบบท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อน าไปใช้งาน แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น เช่น การจัดเตรียม

เอกสาร การป้อนข้อมูล และระบบสามารถแจ้งให้คณาจารย์ผู้ยื่นขอฯ ให้ทราบถึงความคืบหน้าของการพิจารณา  

การท างานของฝ่ายเลขนุการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้ความส าคัญต่อเร่ืองท่ีด าเนินอยู่ ซึ่งเป็นการสร้าง

แรงจูงใจและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ยื่นขอฯ เพราะการใช้เวลาการด าเนินงานนานเกินไป ท าให้เกิดความไม่มั่นใจต่อ

กระบวนการพจิารณา แตย่ังมปัีญหาในการใชง้านดังนี้  

  1. การใช้ค าสั่งบางค าสั่งท่ียังใชง้านได้ไมด่ีเท่าท่ีควรเชน่ การแสดงผลล าดับของข้อมูลท่ีป้อน 

 2. ยังไม่คลอบคลุมงานท้ังหมดของการยื่นขอก าหนดต าแหนง่ได้  

ปัจจุบันได้มีการใช้งานท่ีแพร่หลายของเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจ าวัน

ของเรา อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีการสื่อสารมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ท าให้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้

จ ากัดอยู่แค่เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว จากการส ารวจของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ผลส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2559 (Thailand 

Internet User Profile 2016) พบวา่ อันดับ 1 คือ สมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์ท่ีผู้ใชอ้นิเทอร์เน็ตนยิมใชใ้นการเชื่อมต่ออนิเทอร์เน็ต 
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โดยมีจ านวนผู้ใช้งานมากถึงร้อยละ 85.5 และมีจ านวนช่ัวโมงการใช้งานโดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 6.2 ชั่วโมงต่อวัน  อันดับ 2 คือ 

คอมพวิเตอร์สว่นบุคคลร้อยละ 62 และมจี านวนชั่วโมงการใชง้านโดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 5.4 ชั่วโมงตอ่วัน อันดับ 3 คือ คอมพวิเตอร์

พกพาร้อยละ 48.7 และมีจ านวนชั่วโมงการใช้งานโดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.7 ชั่วโมงต่อวัน  อันดับ 4 คือ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ร้อย

ละ 30 และมีจ านวนชั่วโมงการใช้งานโดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.5 ชั่วโมงต่อวัน และอันดับท่ี 5 คือ สมาร์ตทีวีร้อยละ 19.8 และมี

จ านวนชั่วโมงการใช้งานโดยเฉลี่ยอยูท่ี่ 2.7 ชั่วโมงตอ่วัน [2] จากการใชง้านผ่านอุปกรณ์ท่ีมขีนาดหน้าจอท่ีหลากหลายท าให้

เกิดปัญหาการแสดงผลของเว็บไซต์ เช่น ปัญหาการเปิดเว็บไซต์ท่ีเปิดจากคอมพิวเตอร์มีสัดส่วนการแสดงผลต่างจาก

เว็บไซต์ท่ีเปิดจากสมาร์ตโฟนเนื่องจากเว็บไซต์นั้นออกแบบการแสดงมาเพื่อการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ท่ีมีหน้าจอขนาด

ใหญ่เท่านัน้ เป็นตน้  ท าให้ผู้ใชง้านไมส่ามารถใชง้านเว็บไซตไ์ด้อย่างเต็มประสิทธิภาพผ่านอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย  

 จากงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบเว็บไซต ์โดย Wenhui PENG และ Yaling ZHOU [3] ได้วิจัยและออกแบบ

เว็บไซต์ด้วยเทคนิคการตอบสนอง(Responsive Web Design) เพื่อรองรับการใช้งานบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน พบว่าการใช้

เทคนิคการตอบสนองส าหรับการออกแบบเว็บไซต์เพื่อใช้งานบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนท าให้ผู้ใช้มีประสบการณ์ใช้งานท่ีดี

ต่อการใช้งานบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แต่ยังมี 2 ประเด็นใหญ่ เพื่อการพัฒนาต่อไปคือ 1. การร้องขอทรัพย์กรท่ีมากเกิน

ข้อจ ากัดของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเว็บไซต์ท่ีเรียกใช้งาน 2.ความแตกต่างของการออกแบบด้วยเทคนิคตอบสนอง

อาจจะไม่เหมาะสมกับเว็บไซต์ทุกประเภท และจ าเป็นจะต้องใช้เทคนิตใหม่ๆ เพื่อน าปรับปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง  

และ  Azham Hussain และ Emmanuel Mkpojiogi [4] ได้วิจัย ประสิทธิภาพของการออกแบบเว็บด้วยเทคนิคการตอบสนอง

(Responsive Web Design) บนประสบการณ์ผู้ใชง้าน ด้วยคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล และโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ได้แยกปัญหา

ของการใช้งานอุปกรณ์ท่ีต่างกันดังนี้ 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) จากข้อมูลและวิเคราะห์มีหลักฐานว่าผู้ใช้มีประสบการณ์การใช้งานท่ีดีขึ้นร่วมกับสมาร์ทโฟน( smart phone) 

มากกว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล( laptop ) แสดงให้เห็นว่ามีปัญหา และงานบางอย่างมีความแตกต่างกัน ในเร่ือง

ประสบการณ์ของผู้ใช ้คอมพวิเตอร์ส่วนบุคคนและสมาร์ทโฟน เนื่องจากผลของการออกแบบเว็บท่ีตอบสนอง(responsive 

design) อย่างไรก็ตามข้อมูลส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p = 0.05 )อย่างมีนัยส าคัญ   

ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้มีประสบการณ์ผู้ใช้รู้สึกคล้ายคลึงกันระหว่างอุปกรณ์สองประเภทนี้ขณะที่ใช้ e-Ebola Awareness 

System Website แสดงวา่ผลตอบสนองของการออกแบบเว็บนั้นมีความคล้ายคลึงกันส าหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และ

อุปกรณ์สมาร์ทโฟน 

จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเซอร์วิสการข าต าแหน่งทาง

วิชาการด้วยเทคนิค Responsive Web Design เพื่อแก้ปัญหาการแสดงผลของเว็บไซต์เมื่อเปิดใช้งานบนอุปกรณ์ท่ีมี

ขนาดหน้าจอท่ีแตกต่างกัน และท าให้เกิดการสง่เสริมการขอต าแหนง่ทางวิชาการให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น  
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

1.  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 3 ด้าน ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี นักวิชาการ  

แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการขอต าแหน่งทางวิชาการ แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเว็บไซต์  

และผ่านการตรวจสอบคุณภาพ (IOC) เท่ากับ 1.00 โดยมีระดับการให้คะแนนดังนี้  

ระดับ 5 หมายถงึ มากที่สุด 

 ระดับ 4 หมายถงึ มาก 

 ระดับ 3 หมายถงึ ปานกลาง 
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 ระดับ 2 หมายถงึ น้อย 

 ระดับ 1 หมายถงึ น้อยท่ีสุด   

2. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อเว็บแอพพลิเคชั่นเซอร์วิสขอต าแหน่งทางวิชาการและผ่านการ

ตรวจสอบคุณภาพ (IOC) เท่ากับ 1.00 
 

วิธีการศึกษา การออกแบบระบบ 

1. ศกึษาการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นโดยการประยุกตใ์ช้เทคโนโลย ีResponsive Web Design เข้า กับเว็บแอพพลิเคชั่น

เซอร์วิสการขอต าแหน่งทางวิชาการ ท าการศกึษาอ้างอิงมาจากงานวจิัยของผู้ท่ีท าการศกึษามาก่อน และศกึษาจากสื่อต่าง 

ๆ โดยการใช้เทคนิค Responsive Web Design หลักการส าคัญคือ การสร้างเว็บไซต์ท่ีและเว็บแอพพลิเคชั่นสามารถรองรับ

การแสดงผลผ่านหนา้จอ Smartphone, Tablet และ Desktop ได้ในเว็บไซตเ์พยีงเว็บไซต์เดียว  ดังภาพท่ี 1  

ภาพที่ 1  Responsive web design 

2.  ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานการขอต าแหนง่ทางวิชาการของวิทยาลัยเชียงรายแบบเดิม จากการวิเคราะห์

ระบบเดิมพบว่า ระบบงานเดิมเป็นระบบท่ีใช้เอกสารเป็นหลักในทุกๆขั้นตอนของการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ และ

เว็บไซต์การขอต าแหน่งทางวิชาการของวิทยาลัยเชียงรายยังใช้เทคโนโลยีเว็บแบบเดิมซึ่งไม่มคีวามสามารถปรับตัวได้

อย่างอัตโนมัติเมื่อใช้งานบนหน้าจอท่ีมีขนาดท่ีหลากหลาย ดังภาพท่ี 2 ดังนั้นการใช้งานผ่านอุปกรณ์ท่ีมีขนาดเล็กลง

มาจะมีปัญหาเร่ืองการใช้งานท่ีไมส่ะดวก จากการสอบถามผู้ดูแลระบบเว็บไซตข์อต าแหนง่ทางวชิาการพบว่าเว็บไซต์

ดังกล่าวไม่ได้มีไว้ส าหรับด าเนินการระบบขอต าแหน่งทางวิชาการ เป็นเพียงช่องทางการเข้าถึงเอกสารและประกาศ

จากทางฝ่ายวชิาการเท่านัน้  

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2  Responsive web designและเว็บไซต์ขอต าแหนง่ทางวชิาการวิทยาลัยเชยีงราย 
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3.  ออกแบบโครงสร้างและฐานข้อมูล จากการวเิคราะห์ระบบงานมขีั้นตอนการท างานของการขอต าแหนง่ทาง

วชิาการอยู ่4 ส่วน และ สามารถเขยีนสรุปออกมาเป็น Data Flow Diagram และ Use Case Diagram  ได้ดังภาพท่ี 2 

และภาพท่ี 3 

ภาพที่ 3 Data Flow Diagram   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 User Case Diagram 
 

 จากการวเิคราะห์ผู้ใช้งาน พบวา่ผู้ใชง้านส่วนท่ีเป็นผู้ประเมิน (ฝ่ายวชิาการคณะ, ฝ่ายวชิาการวทิยาลัยเชยีงราย, 

คณะกรรมการจากภายสอก) ค่อนข้างมีอายุ ท าให้การใช้งานผ่านอุปกรณ์ท่ีมีหน้าจอขนาดเล็กได้เต็มประสิทธิภาพ และ

จากการศึกษางานวิจัยของ บุปผาวรรณ เฉลิมวงศ์ได้พัฒนา “โปรแกรมจัดการสารสนเทศการขอก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการของอาจารย์.”[5] งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี. พบว่าระบบสารสนเทศช่วยให้การขอต าแหน่งทาง
วิชาการท าได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแต่งานวิจัยน้ียังไม่ได้พัฒนาให้รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์ท่ีมีหน้าจอต่าง ๆ กันท าให้

เกิดปัญหาเมื่อน ามาใชง้านบนอุปกรณ์ท่ีไมใ่ช่เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เชน่ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน เป็นตน้ 

อาจารย์ 

ขอ้มลู ตรวจสอบสทิธิก์ารใช้
งาน 

ล๊อกอนิ 

บนัทกึขอต าแหน่งทางวชิาการ 
ฝ่ายวชิาการวทิยาลยั 

ขอ้มลูการขอต าแหน่งทาง

ตรวจสอบหลกัฐาน 

บนัทกึผลพจิารณนา 

ฝ่ายวชิาการคณะ 
คณะกรรมการภายนอก 
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4.  การออกแบบการแสดงผลของเว็บไซต์ขอต าแหน่งทางวิชาการ ด้วยเทคนิคการตอบสนอง(Responsive Web 

Design) ท าการแบ่งการแสดงผลของเว็บไซต์ออกเป็นส่วน ๆ และก าหนดให้ส่วนต่าง ๆ แสดงตามอุปกรณ์ท่ีได้ก าหนดไว้ 

เช่น ถ้าแสดงบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ธรรมดาที่มีขนาดหน้าจอก าหนดให้แสดง 5 ส่วน และถ้าแสดงบนอุปกรณ์สมาร์ต

โฟนให้แสดง 3 ส่วน เป็นตน้ ดังภาพท่ี 4  

                 ภาพที่ 5 การแบ่งหนา้เว็บไซต์เพื่อการแสดงผลบนอุปกรณท่ี์ต่างกันดว้ยเทคนิค Responsive Web Design 
 

5.  การทดสอบได้แบ่งการทดสอบเป็น 2 ขั้น คือ 1 การทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน และ 2 การทดสอบ 

โดยกลุ่มตัวอย่าง 10 ท่าน โดยการทดสอบการท างานของเว็บแอพพลิเคชั่นเซอร์วิสการขอต าแหน่งทางวิชาการ ด้วย

เทคนิคการตอบสนอง  (Responsive Web Design) และใช้วิธีการทดสอบแบบ กล่องด า (Black box Testing) โดยท า

การทดสอบฟังช่ันของแตล่ะฟังช่ันของทุก ๆ ระบบงาน ตั้งแต่ตนจนจบกระบวนการการขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

6. การประเมินประสิทธิภาพของ เว็บแอพพลเิคชั่นเซอร์วิสการขอต าแหนง่ทางวิชาการ ด้วยเทคนิค Responsive 

Web Designท่ีได้พัฒนาขั้น ท าการทดสอบโดยการคัดเลอืกกลุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 10 

ท่าน เป็นผู้ท่ีอยู่ในต าแหนง่ทางวิชาการท้ังหมด คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  โดยใช้แบบประเมนิความพึงพอใจ และแบบ

ประเมินแบบสัมภาษณ ์

7. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของเว็บแอพพลิเคชั่นเซอร์วิสการขอต าแหน่งทางวิชาการ ด้วยเทคนิค 

Responsive Web Design ได้แก่ ค่าเฉลี่ยคณิต (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) 
 

ผลการศึกษา 

 จากผลการวิจัยการน าเทคนิค Responsive Web Design มาประยุกต์ใช้กับเว็บแอพพลิเคชั่นเซอร์วิสการขอ

ต าแหนง่ทางวิชาการ มีประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้  

1. ผลคะแนนการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านคุณภาพการแสดงเนื้อหาของ

เว็บไซต์ เท่ากับ 3.16 คะแนน ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ เท่ากับ 3.11 คะแนน และความพงึ

พอใจด้านการใช้ประโยชน์ เท่ากับ 3.02 คะแนน ผลรวมของคะแนนท้ัง 3 แบบ เท่ากับ 3.09 คะแนน และแบบสอบ

สัมภาษณ์ มีประโยชน์จริงในการน าไปใช้งานจริง เนื่องจากการออกแบบท่ีเหมาะกับการท างานบนอุปก รณ์ท่ี

หลากหลายได้ดี ท าให้ผู้ท่ีสามารถใชง้านได้ดีมากขึ้น เป็นการประยุกตน์ าเทคโนโลยมีาใชไ้ด้อยา่งเหมาะสม 

2. ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างการใช้งานจ านวน 10 ท่าน ท่ีมีต่อเว็บแอพพลิเคชั่นเซอร์วิสการขอต าแหน่ง

ทางวิชาการด้วยเทคนิค Responsive Web Design พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้าน ของกลุ่มตัวอย่างมีความพึง
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พอใจในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.12 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.62 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

ท้ังนี้เนื่องจากเว็บแอพพลิเคชั่นเซอร์วิสการขอต าแหน่งทางวิชาการด้วยเทคนิค Responsive Web Design มีการ

ตอบสนองท่ีดีกับผู้ใช ้

วิจารณ์และสรุปผล 
จากผลการทดลองพบวา่การน าเทคนิค Responsive Web Design มาประยุกตใ์ชก้ับเว็บแอพพลิเคชั่นเซอร์วิส

การขอต าแหน่งทางวิชาการกรณีศึกษาวิทยาลัยเชียงราย พบว่าการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มตัวอย่าง ให้

คะแนนความพงึพอใจในระดับ ดี และดีมาก ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าการใช้เทคนิค Responsive Web Design ส าหรับ

เว็บแอพพลเิคชั่นเซอร์วิสการขอต าแหนง่ทางวิชาการมคีวามเหมาะสม และได้ผลดีตามสมติฐานท่ีต้ังไว้ 

 ข้อเสนอแนะ 

1. จากการวิจัยเร่ือง “เว็บแอพพลิเคชั่นเซอร์วิสการขอต าแหน่งทางวิชาการด้วยเทคนิค Responsive Web 

Design เพื่อให้เกิดผลดีย่ิงขึ้น ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้มีการวจิัยคร้ัง ตอ่ไป ดังนี้ 

1.1. ควรศึกษาการออกแบบเว็บไซต์ส าหรับผู้สูงอายุ จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้ใช้เป็นกรรมการตรวจ

คุณภาพของหลักฐานการขอต าแหน่งวชิาการพบวา่เป็นผู้มีอายุค่อนข้างมาก เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการใชง้าน

ผ่านเว็บไซต์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 

1.2. ควรศกึษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการของอาจารย์ เพื่อน าผลการศึกษาที่

ได้ไป ปรับปรุงเพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการ  

1.3. ควรศกึษาปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่แรงจูงใจในการเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการของอาจารย์  

1.4. ศกึษาการประยุกตก์ารใชง้านเทคนิค Responsive Web Design ให้ครอบคลุมความพงึพอใจของผู้ใช้

ให้ครบทุกด้าน 

2. เนื่องจาก “เว็บแอพพลิเคชั่นเซอร์วิสการขอต าแหน่งทางวิชาการด้วยเทคนิค Responsive Web Design 

กรณีศึกษา วิทยลัยเชียงราย” ยังไม่ได้ถูกน าไปใช้งานจริง เพราะด้วยระยะเวลาท่ีการจัดท างานวิจัยมีจ ากัด จึงควร

ด าเนนิการต่อตามแนวทางที่ได้เสนอ เพื่อให้ได้เป็นประโยชนต์อ่การน าไปใชอ้ย่างตรงเป้าหมาย และส่งผลให้เกิดการใช้

ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ 
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บทคัดย่อ 

 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์และจัดการป่าชุมชน ด าเนินงานในพื้นท่ีชุมชนบ้านร่องปอ  

ต าบล ดงเจน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ตามนโยบาย 1 คณะ 1 โมเดล เพื่อก่อให้การความยั่งยืนของชุมชนไป

พร้อมๆกับการก้าวเดินของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามปณิธานท่ีว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” จากปัญหา

ทรัพยากรป่าไม้ท่ีลดลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจึงถูกน ามาประยุกต์ใช้ในงานทางด้านป่า

ชุมชนเพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทางด้านป่าไม้ ท้ังพืชสมุนไพร ป่าไม้ ต าแหน่งท่ีตั้งฝาย ตลอดจน สิ่ง

ปลูกสร้าง (ครัวเรือน วัดและ โรงเรียน) สัดส่วนการใช้พื้นท่ีของชุมชน เป็นต้น เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดย

ร่วมมือกับชุมชนในการน าประเด็นปัญหาต่างๆ มาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อหาข้อสรุปและวาง

มาตราการจัดการปัญหารวมไปถึงการจัดการอย่างมีระบบเพื่อช่วยในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งต้นน้ าล าธาร อันจะ

น ามาสู่การใชช้วีติอยูอ่ย่างพอเพยีงภายใต้วถิีชุมชนเพื่อสร้างความยั่งยนื 
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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 
 

บทน า 

จากการเข้าร่วมรับฟังปัญหาของอ าเภอภูกามยาว  ในแผนการเพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

โครงการ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขแบบ ABC ของอ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ประจ าปี 2559 [1] โดยในท่ีประชุม ชุมชน

บ้านร่องปอ ได้น าเสนอปัญหาที่ส าคัญของชุมชนคือ การเกิดไฟป่าและการขาดแคลนน้ า  จากนั้นทางคณะผู้วิจัยได้ลง

ส ารวจเบือ้งต้นในพื้นท่ีชุมชนบ้านร่องปอ ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา พบวา่เป็นชุมชนเกษตรกรรมเป็นหลัก ประชาชน

ร้อยละ 94.6 ประกอบอาชีพทานา และแหล่งอาหารท่ีส าคัญของชุมชนนอกเหนือจากผลผลิตท่ีได้จากภาคการเกษตร คือ 

การหาของป่า เชน่ เห็ด พชื และผักตา่ง ๆ เป็นอาชพีเสริมหลังหมดฤดูกาลท านา พื้นท่ีป่าไมข้องอ าเภอภูกามยาว ประกาศ

เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาต ิได้แก่ ป่าแมร่่องปอ ป่าห้วยแก้ว และป่าแมอ่งิฝั่งซ้าย [2]  โดยลักษณะป่าชุมชนขนาดใหญ่ท่ีเป็น

แหล่งตน้น้ าล าธาร เป็นป่าเต็งรัง มลีักษณะโปร่ง ประกอบด้วยไมผ่ลัดใบ เชน่ ไมเ้ต็ง ไมรั้ง และไมเ้หียง มหีญ้าขึน้ตามพื้น 

สภาพพื้นท่ีเป็นหิน หน้าดินค่อนข้างตื้นเก็บความชื้นไว้ได้น้อย ง่ายต่อการเกิดไฟป่า ในช่วงฤดูแล้ง ประกอบกับความ

ต้องการใช้ผลผลิตป่าไม้มีเพิ่มขึ้นท าให้เกิดการรุกล้ าและการใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีป่าอย่างต่อเนื่องท้ังจากบุคคลภายใน

และภายนอกชุมชนถึงแม้ว่าจะมีกฏระเบียบ หรือแนวทางการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชนแล้วก็ตาม 

ส่งผลต่อวิถีชีวิตการเก็บของป่าของชุมชนท่ีเคยมีอย่างอุดมสมบูรณ์เร่ิมลดน้อยลงไปจากที่เคยหาได้ในอดีต โดยในปี  

พ.ศ. 2543 ชุมชนร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับการอนุมัติจัดตั้งป่าชุมชนในเขตอ าเภอภูกามยาวรวม 16 แห่ง  

เพื่อด าเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพผืนป่า (โดยพื้นท่ีป่าชุมชนบ้านร่องปอ ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ 

ตามเลขท่ีหนังสืออนุมัติโครงการท่ี ทส 1605.2/1773  ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2547 [3]) โดยในปัจจุบันท่ียังมี 

การด าเนนิงานและตอ่อายุกับกรมป่าไม ้เหลอืเพยีง 3 แห่ง หนึ่งในนัน้คือบ้านร่องปอ 

ในการเข้าพื้นท่ีในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา (ปีพ.ศ. 2557-2559)  ชุมชนยังให้ความส าคัญกับปัญหาไฟป่าและน้ า

เป็นความส าคัญในล าดับแรก และจากการวิเคราะห์ SWOT [2,4,5] ยังพบวา่ควรมกีารให้ความรู้ความเข้าใจกับชุมชนและ

มีฐานข้อมูลท่ีเป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการบริหารและจัดการพื้นท่ี โดยริเร่ิมให้มีการส ารวจข้อมูลพื้นฐานและ 

การจัดท าฝายเพื่อเสริมความชุ่มชื้นแก่พื้นท่ีในลักษณะป่าเปียกเพื่อลดปัญหาไฟป่าและได้น้ ามางานในฤดูแล้งในระยะยาว  

เทคโนโลยภีูมิสารสนเทศถือว่าเป็นเคร่ืองมือส าคัญท่ีถูกน ามาใชใ้นการส ารวจ และจัดท าฐานข้อมูลรายละเอียดทรัพยากร

ตา่ง ๆ ในผืนป่า เพื่อใชป้ระกอบการตัดสินใจวางแผนการจัดการอนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าได้ถูกตอ้ง แมน่ย า และเหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมหรือศักยภาพของพื้นท่ี โดยข้อมูลภูมิสารสนเทศท่ีได้จะมคีวามถูกต้องแม่นย าและสามารถน ามาใช้เป็นสื่อ
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ในการสร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชน ในการวางแผนจัดการอนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าได้อย่างเป็นรูปธรรม  ดังนั้นทาง

คณะผู้วิจัยร่วมกับชุมชนได้ท าการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านร่องปอ โดยมี

วัตถุประสงค์คือ เพื่อส ารวจข้อมูลทรัพยากรป่าชุมชน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  และเพื่อสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินการสร้างต้นแบบในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นท่ีป่าชุมชน ท่ีจะเป็นประโยชน์

ต่อการจัดท าโครงการและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นท่ีป่าของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและเป็น

รูปธรรม มาเผยแพร่ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการท้ังเร่ืองแนวคิด และกลวิธีการในการอนุ รักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ [6,7]  

การพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้เชงิพื้นท่ีท่ีมีความสอดคล้องต่อการวางแผนบริหารจัดการ รวมถึงแนวทางในการน า

ข้อมูลท่ีพัฒนาขึน้ไปใชป้ระโยชนด์้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมของพื้นท่ี อกีท้ังยังบูรณาการร่วมกับ

การเรียนการสอนในหลายรายวิชาเพื่อให้นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาได้ฝึก

ปฏิบัติการจริงท างานร่วมกับชุมชน เพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการสู่การใช้งานในท้องถิ่น ซึ่งจะน ามาซึ่ง

คุณประโยชน์ต่อนิสิตให้มีการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนออกไปท างานในอนาคต ขณะเดียวกันมหาลัยและชุมชนก็ได้มี

โอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และน าไปปรับใชก้ับภูมิสังคมของพื้นท่ีได้อยา่งถูกตอ้ง และเหมาะสมตอ่ไปในอนาคต 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 วธีิการด าเนินงานประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ประชากรและกลุ่มเป้าหมายในการท าวิจัย เครื่องมือและข้อมูลท่ี

น ามาใชง้าน  ขั้นตอนการด าเนนิการวิจัย และการวิเคราะห์ขอ้มูล 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในงานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี  โดยประกอบด้วย 

กลุ่มตัวแทนคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านร่องปอ ต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา และกลุ่มผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ี ได้แก่ นักวิชาการป่าไม้ ผู้น าชุมชน และ 

เจ้าหนา้ที่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ของต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา  

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบส ารวจข้อมูล ระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก (Global 

Positioning System: GPS) โปรแกรมรหัสเปิดทางภูมิสารสนเทศ QGIS 2.18.3  แผนท่ีภูมิประเทศมาตราส่วน  

1: 50,000 ชุด L7018 ระวางจังหวัดพะเยา (4947I) ภาพถ่ายทางทางอากาศสีในปี พ.ศ. 2545 และภาพข้อมูล

ดาวเทียม LANDSAT ระบบ OLI และ TIRS บันทึกภาพวันท่ี 19 เมษายน 2559 ระวาง LC81300472016110LGN01 

3. ขั้นตอนการด าเนินการวจิัย 

3.1 ท าการติดต่อประสานงานเพื่อด าเนินการวิจัย กับผู้ใหญ่บ้าน พัฒนาชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ

เตรียมนัดประชุม 

3.2 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คร้ังท่ี 1 ประชุมทีมวจิัย เพื่อช้ีแจ้งวัตถุประสคง์ในการเข้าท าวจิัยในพื้นท่ี

และร่วมสร้างความเข้าใจระหว่างผู้วิจัยกับผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในพืน้ท่ี 

3.3 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัย จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ประกอบด้วยข้อมูล

แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ข้อมูลผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลเทคโนโลยีท่ีจะน ามาใช้งาน และอุปกรณ์ต่าง  ๆ ศึกษา

รูปแบบการอนุรักษป่์าไม้ของชุมชนอ่ืนท่ีประสบความส าเร็จมาแล้ว ก าหนดแนวทางการจัดการความรู้ดา้นการอนุรักษ์

ป่าไม้และการปลูกฟื้นฟู  
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3.4 การออกเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิในภาคสนาม ในเร่ืองบริบทป่าชุมชน ได้แก่ การใช้ท่ีดิน ประเภท

ป่า ลักษณะสภาพแวดล้อม ลักษณะการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน และท่ีตั้งผลผลิตป่าไม้ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ (สวน

พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ จ.เชยีงใหม่) และคณะกรรมการป่าชุมชน 

3.5 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คร้ังท่ี 2 เร่ืองแนวทางในการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านร่องปอ และการ

อบรมเชงิปฏบัิตกิาร เร่ืองการใช้เครื่องมือส ารวจและการสร้างฐานขอ้มูลทรัพยากรป่าชุมชน 

3.6 น าเสนอข้อมูลทรัพยากรป่าชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะจากชุมชนใน

การจัดท าแผนอนุรักษแ์ละฟื้นฟูป่าชุมชน 

3.7 การจัดเวทีประชาพจิารณ์รูปแบบการอนุรักษแ์ละฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านร่องปอ 

3.8 การด าเนนิกิจกรรมการอนุรักษแ์ละฟื้นฟูป่าชุมชน และการตดิตามประเมินผล 

3.9 จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชน บา้นร่องปอ  

3.10 สรุปผลการด าเนนิงาน และรายงานผลการด าเนนิงาน 

4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ในสว่นของงานภูมิสารสนเทศจะท าการวเิคราะห์ขอ้มูลทรัพยากรป่าชุมชนท่ีส ารวจได้จากการแปลภาพขอ้มูล

ดาวเทียมร่วมกับการส ารวจภาคสนาม เพื่อจัดท าฐานข้อมูลและแผนท่ี และหาพื้นท่ีเหมาะสมในการสร้างฝายดัก

ตะกอนและชะลอน้ า 

ผลการศึกษา 

ผลการด าเนินงานและขั้นตอนต่าง ๆ ของการท างานจะเป็นการประสานงานระหว่างชุมชนและผู้วิจัยทุก

ขั้นตอน (ทีมวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา) ท้ังในส่วนการวางแผน ส ารวจและ 

ผลการส ารวจ โดยในส่วนการส ารวจเพื่อสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นท่ีจะมกีารประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อชี้แจง และใน

การออกสนามจะมีคณะกรรมการชุมชนร่วมการส ารวจด้วย และน าผลลัพธ์จากการส ารวจประมวลผลผ่านระบบภูมิ

สารสนเทศในรูปแบบแผนท่ีเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาต าแหน่งท่ีเหมาะสมในการสร้างฝายดักตะกอนและชะลอน้ า  

โดยผลลัพธ์จะมีการรายงานแก่คณะกรรมการชุมชนเป็นระยะ ๆ โดยความร่วมมือระหว่างนิสิต บุคลากรภายในคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และชุมชนบ้านร่องปอ โดยพอแบ่งขั้นตอนการน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น  

3 ระยะ คือ การส ารวจข้อมูลพื้นฐาน การวิเคราะห์และน าเสนอผลจาการส ารวจ และการสังเคราะห์ผลเพื่อหาต าแหน่ง

ท่ีตั้งฝายดักตะกอนและชะลอน้ า ตามด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินการสร้างต้นแบบในการอนุรักษ์

และฟื้นฟูพื้นท่ีป่าชุมชนโดยมรีายละเอียดดังนี้ 

1. การส ารวจข้อมูลพืน้ฐาน 

เร่ิมต้นจากรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นท่ี (การใช้ประโยชน์ท่ีดินเบื้องต้น กลุ่มชุดดิน ขอบเขตป่าไม้ตามกฎหมาย) และ

น าเข้าข้อมูลพื้นท่ีจากแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 จากกรมแผนท่ีทหาร (ถนน เส้นทางน้ า เส้นช้ันความสูง) 

ภายหลังใช้ข้อมูลภาพดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ มาสร้างขั้นข้อมูล อาคารบ้านเรือน ในส่วนของการส ารวจ

ภาคสนาม จะเป็นการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ที่ตัง้บ้านเรือนทุกครัวเรือน บ้านเลขท่ี สภาพวัสดุบ้าน (ไม ้ปูน จ านวนชั้น 

จ านวนคนในบ้าน และเจ้าบ้าน ระยะเร่ิมต้นในหมู่ท่ี 14 บ่านร่องปอใต้) และการส ารวจข้อมูลฐานทรัพยากรของชุมชนท่ีมี

การใช้ประโยชน์ได้แก่ รูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ขอบเขตป่าชุมชน ลักษณะการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ต าแหน่ง

ผลผลิตจากป่าไม้ (จุดเก็บเห็ด สมุนไฟรท่ีพบในพื้นท่ี) จัดสร้างข้อมูลเชิงพื้นท่ี (Spatial data) และข้อมูลเชิงบรรยาย 

(Attribute data) พร้อมด้วยรูปถ่าย โดยการเดินส ารวจพร้อมระบบก าหนดต าแหนง่บนพื้นโลก (GPS) แผนท่ีภูมปิระเทศ ภาพ

ข้อมูลดาวเทียม และภาพถ่ายทางทางอากาศ  
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2. การวเิคราะห์และน าเสนอผลจากการส ารวจ 

ภายหลังการส ารวจข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลฐานทรัพยากรธรรมชาติแล้ว จะน าข้อมูลจัดการข้อมูลด้วย

โปรแกรมรหัสเปิดทางภูมิสารสนเทศ รวมไปถึงการน าข้อมูลไปใช้ในรูปแบบโปสเตอร์แผนท่ี แผ่นพับ และน าเสนอกับ

กลุ่มตัวแทนคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านร่องปอใต้ หมู่ท่ี 14 (ระยะท่ี 1) และกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ี ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีป่าไม้อ าเภอภูกามยาว เจ้าหน้าท่ีจากส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาผู้น าชุมชน (ผู้ใหญ่บ้านร่องปอ) และ สมาชิกสภาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นของต าบลดงเจน อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา และน าเสนอผลงานแก่นายอ าเภอภูกามยาวเพื่อน างาน

ไปขยายผลต่อไปในชุมชนใกล้เคียง และเป็นฐานข้อมูลในการใช้งานในการวางแผนด้านต่าง  ๆ ในอนาคต จากการ

ส ารวจภาคสนามพบวา่มีสิ่งปลูกสร้าง ถนน การใชป้ระโยชนท่ี์ดนิ จุดส ารวจพชืสมุนไพร และแหล่งท่องเท่ียว ดังนี้ 

สิ่งปลูกสร้าง จ านวน 311 อาคาร  ในจ านวนน้ี  30 แห่ง ไมใ่ชอ่าคารท่ีอยูอ่าศัย (โรงเรียน โรงสี วัด โรงผลิต

น้ าดื่ม โรงเก็บของ อาคารประปาหมูบ้่าน เป็นต้น)   

ถนน มีพืน้ท่ีถนน 58 ไร่ แยกเป็นมขีนาดกว้างตัง้แต ่1, 1.5, 2, 2.5, 3 และ 4 เมตร รวม 21.179 เมตร (มท้ัีง

ลูกรัง คอนกรตีเสริมเหล็ก และลาดยางแอสฟัลท์) 

ข้อมูลฐานทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์ท่ีดิน พอจ าแนกได้ 3 กลุ่มหลัก คือ พื้นท่ีป่า

ไม ้พืน้ท่ีชุมชน และพื้นท่ีเกษตรกรรม 

พื้นท่ีป่าไม้ อยู่โดยรอบของชุมชนท้ังสองด้านคือทิศตะวันออกและทิศตะวันตกวางตัวในแนวเหนือจรดใต้ 

กั้นชุมชนออกจากชุมชนอื่น รวม25,446 ไร่  แยกเป็นป่าอนุรักษ ์(ป่าสงวนแห่งชาติท่ีไม่ใชป่่าชุมชน)  13,129 ไร่ และป่า

ชุมชน 2,317 ไร่ แยกเป็น 3 แปลง 1) แปลงป่าชุมชนชุมชนในเขตบ้านร่องปอใต้ (หมูท่ี่ 14) ตอนเหนอื  744 ไร่ 2) แปลง

ป่าชุมชนชุมชนในเขตบ้านร่องปอใต้  (หมู่ท่ี 14) ตอนใต้ 245 ไร่ ป่าชุมชนในเขตบ้านร่องปอเหนือ และ 3) ป่าชุมชน

ชุมชนในเขตบ้านร่องปอเหนอื (หมูท่ี่ 7) พื้นท่ี 1328 ไร่  

พื้นท่ีชุมชน วางตัวในแนวเหนือใต้ ตามลักษณะของล าน้ า ปอ และขนานกับแนวถนน มีการตั้งบ้านเรือนใน

แนวยาว (Linear pattern) ขอบเขตหมู่บ้าน (รวมหมู่ท่ี 7 และหมูท่ี่ 14 ร่องปอเหนอื และร่องปอใต้ ตามล าดับ) จากการ

ส ารวจโดยการพูดคุยกับผู้น าชุมชนและท าการสร้างขอบเขตจากแผนท่ีภูมปิระเทศมาตราส่วน 1: 50,000 พบวา่มีพืน้ท่ี 

23,613 ไร่ โดยแยกเป็นโซนชุมชนหมู่บ้านร่องปอเหนือ 202 ไร่ และร่องปอใต้ 160 ไร่ หรือรวม 362 ไร่ เมื่อจ าแนก

โดยละเอียดพบวา่เป็นพืน้ท่ีสาธารณะประโยชน ์รวมท้ังสิ้น 25 ไร่ ประกอบด้วยพืน้ท่ีโรงเรียนบ้านร่องปอ 8 ไร่  วัดรอ่ง

ปอ 2 ไร่ และสุสานหมูบ้่านร่องปอ 15 ไร่   

พื้นท่ีเกษตรกรรม รวม 2 ชุมชน (บ้านร่องปอเหมือนและบ้านร่องปอใต้) มีพื้นท่ี 7,805 ไร่ ประกอบอาชีพ

หลัก คือการท านา โดยในฤดูแล้งจะท าอาชีพเสริมคอื งานหัตถกรรม เคร่ืองจักสาน  โดยลักษณะภูมปิระเทศเป็นแอ่ง

ท่ีราบระหว่างภูเขา (Intermountain basin) โดยทิศเหนอืของพื้นท่ีมีอ่างเก็บน้ าสร้างโดยกรมชลประทาน ชื่อ อา่งเก็บน้ า

ร่องปอ เป็นแหล่งน้ าท่ีส าคัญในการท าการเกษตรไหลผ่านชุมชน ตอนกลางของพืน้ท่ีระหว่างหุบเขาถูกใชใ้นการเกษตร

กรรมเป็นหลัก 
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ตารางที ่1 การใช้ประโยชนท่ี์ดนิและสิ่งปกคลุมดินภาพรวม ชุมชนบ้านร่องปอ 

ประเภทการใชท้ี่ดิน เนื้อที่ (ไร)่ ร้อยละ 

พื้นท่ีป่าอนุรักษ์ 13,129 55.60 

พื้นท่ีป่าชุมชน 2,317 9.81 

พื้นท่ีชุมชน 362 1.53 

พื้นท่ีเกษตรกรรม 7,805 33.06 

รวมท้ังหมด 23,613 100.00 

  

 นอกจากนี้ จากการส ารวจแปลงป่าชุมชนในระยะท่ี 1 บ้านร่องปอใต้ พบจุดหาพืชสมุนไพร ของป่าและ

แหล่งท่องเท่ียว รวม 53 จุด แยกเป็น จุดในป่าชุมชนบ้านร่งปอใต้ (ตอนเหนือ 32 จุด และตอนใต้ 21 จุด) เช่น จุดเก็บ

เห็ดหล่ม เห็นไข่เหลือง เห็ดน้ าข้าว เห็ดโม่งโก่ง เห็ดน้ ามิ้น และไม้สมุนไพร เช่น ไม้ฮัก มะมะเกิ้ม ต้นตานเหลือง ต้นมะ

เคล็ด ต้นมะขามป้อม ต้นขี้เหล็กป่า ต้นผักตุ๊ก ต้นมานะ เป็นต้น จุดท่องเท่ียว ได้แก่ เตาเผาถ่านโบราณ ม่อนผาขัน  

จุดชมวิว (ยอดเขาลานบนิ) รวมระยะเส้นส ารวจตอนเหนอืประมาณ 6,150 เมตร และตอนใต ้4,510 เมตร ใชใ้นการหา

ของป่าและเป็นเส้นทางศกึษาธรรมชาติในอนาคต 

 ต่อจากนั้นท าการสร้างแบบจ าลองทางพื้นท่ีโดยใช้เส้นชั้นความสูงจากแผนท่ีภูมิประเทศมาตราส่วน  

1: 50,000 เพื่อจ าลองประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจท่ีชัดเจนและ

ตรงกันจากการใช้แบบจ าลองพื้นท่ี (Model) ในการสื่อความหมายและก าหนดพื้นท่ีในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้อย่าง

เป็นระบบ ชุมชนได้เรียนรู้ถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการใช้งาน และเข้าใจถึงผลลัพธ์ท่ีได้จากภูมิสารสนเทศ

ช่วยให้การก าหนดขอบเขตและจัดวางสิ่งต่างๆให้สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีอย่างเหมาะสม เช่น การก าหนดต าแหน่ง

ฝายดักตะกอนและชะลอน้ าจาก Model ช่วยให้ทราบถึง ต าแหน่งของแต่ละฝายในพื้นท่ีจริงว่า ตั้งอยู่ ณ ต าแหน่ง

ใดบ้าง กั้นล าห้วยใด และสามารถช่วยลดตะกอนท่ีมาทับถมท าให้อ่างเก็บน้ าตื้นเขิน และท าให้ปริมาณน้ าเพิ่มขึ้น 

3) การสังเคราะห์ผลเพื่อหาต าแหน่งท่ีต้ังฝายดักตะกอนและชะลอน้ า 

การวิเคราะห์หาความเหมาะสมเชิงพื้นท่ีในการสร้างฝายดักตะกอนและชะลอน้ า ได้จากการน าข้อมูล

พื้นฐานท่ีได้จากการรวบรวมและส ารวจมาสร้างเป็นปัจจัยทางกายภาพ ได้แก่ ระยะห่างจากชุมชน แหล่งน้ าหลัก 

เส้นทางน้ า แบบจ าลองความสูงเชิงเลข ความลาดชัน เป็นต้น มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาพื้นท่ีเหมาะสมในการสร้าง

ฝายดักตะกอนปละชะลอน้ า ภายหลังได้ข้อมูลเชิงเทคนิคและได้พกิัดทางต าแหนง่แล้ว น าข้อมูลไปลงพืน้ท่ีจริงร่วมกับ

คณะกรรมการป่าชุมชน ร่วมเดินส ารวจเพ่ือก าหนดต าแหน่งท่ีชัดเจน  ขณะเดียวกันยังเป็นการส ารวจแหลง่น้ าในพื้นท่ี

ตามเส้นทางและตรวจสอบย้อนกลับจากการส ารวจเบื้องต้นไปด้วย ผลท่ีได้จากการลงพื้นท่ีร่วมกันของคณะท างาน

และคณะกรรมการป่าชุมชนท่ีได้ต าแหน่งท่ีจะสร้างฝายดักตะกอนและชะลอน้ า  น าไปแจ้งคนในชุมชนในส่วนของ

หมู่บ้าน และในส่วนของทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย ได้ประชุมและเตรียมงานลงพื้นท่ีเพื่อสร้างฝายดักตะกอนและชะลอ

น้ า กับคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และกระจายข่าวตอ่ไปในสาขาวิชาต่าง ๆ และได้สร้าง

ฝายดักตะกอนและชะลอน้ าส าเร็จ พร้อมกันนี้ได้เสริมคันกันอ่างเก็บน้ าเพื่อยกระดับปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าเพิ่มเตมิ 

พร้อมท้ังวางแผนด าเนินงานการสร้างฝายดักตะกอนและชะลอน้ าในปีถัดไป พร้อท้ังขุดลอกตะกอนและ สร้างฝาย

ชะลอน้ า และฝายดักตะกอนเพิ่มเดิม ทัง้ในรูปแบบคอนกรีตและฝายหินท้ิง ตามความเหมาะสมของตามสภาพภูมิ

ประเทศของพื้นท่ีศึกษาต่อไป 
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ถัดจากการวิเคราะห์เพื่อสร้างฝาย ได้ริเร่ิมการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินการ

สร้างตน้แบบในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นท่ีป่าชุมชน  ชุมชนได้ด าเนนิงานในส่วนนี้มาก่อนการท าวิจัยอยูก่่อนแล้ว แตไ่ด้

มกีารปรับตัวตามสถานการณ์ให้มคีวามหยดืหยุ่นตามความเหมาะสม ในหลายๆรูปแบบของกิจกรรม เชน่  การมีสว่น

ร่วมของชุมชนในการจัดการด้านป่าไม้  ชุมชนโดยผู้น าเป็นผู้ริเร่ิมและมกีิจกรรมต่างๆผ่าน ตัวแทนและมีการชักชวนมี

กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ท าให้ชาวบ้านตระหนักถึงความส าคัญของป่าไม้ โดยในปัจจุบันได้มีการก าหนดกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และบทลงโทษ  การปรับเงินผู้กระท าผิดและแบ่งค่าปรับกับคนแจ้งเบาะแส นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมป้องกัน

รักษาป่าไม้ โดยการก าหนดแนวเขตป่าชุมชน กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ โดยการเพาะช ากล้ าไม้ไปปลูก

ทดแทน  กิจกรรมการสง่เสริมการมสี่วนรวม โดยการจัดอบรมและส่งตัวแทนท้ังเยาวชนในพื้นท่ีเพื่อปลูกฝังความหวง

แหนในทรัพยากร่ป่าไม้ในพื้นท่ี รวมถึงกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ การจัดท าป้ายชื่อพันธ์ุไม้ (ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มาช่วยแนะน าการจ าแนกพืชและการใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน) จัดท าป้าย

กฎระเบียบป่าชุมชน การสร้างฝาย และเส้นทางเรียนรู้ธรรมชาติ เป็นต้น ภายหลังคณะผู้วิจัยได้เข้ามาส ารวจข้อมูลเชิง

พื้นท่ีได้น ามาปรับในส่วนของแผนท่ี ระยะทาง และจุดท่ีตั้งเพื่อให้มคีวามสมบูรณ์และมคีวามถูกตอ้งตามหลักวชิาการ

มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันกระบวนการมีส่วนร่วมท่ีเกิดขึ้น คือการเรียนรู้การใช้งานเคร่ืองมือระบุต าแหนง่ด้วยดาวเทียม 

แก่คณะท างานและกลุ่มเยาวชน เป็นต้น จะเห็นได้ว่าตัวชุมชนมีความพร้อมท้ังภายในชุมชนเองและการเปิดรับความ

ร่วมมือจากภายนอก และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ท้ังในส่วนของผู้น าชุมชนและคณะกรรมการ ชุมชนเล็งเห็นถึง

น าเอาเทคโนโลยีภูมสิารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชนก์ับชุมชนท้ังในเร่ืองของป่าไม้และการบริหารจัดการพื้นท่ี ในการ

อา้งอิงเชงิต าแหนง่ สามารถบอกขนาดพื้นท่ีป่านอกจากนี ้ชุมชนยังสนใจเรียนรู้จากแหล่งอื่น เชน่ ในการประชุมท่ีผ่าน  

ท่ีก าหนดให้มีการสร้างฝายดักตะกอนและชะลอน้ าแล้ว มีการเสนอแนวทางในการไปศึกษาดูงาน ณ พื้นท่ีท่ีประสบ

ความส าเร็จในการฟื้นฟูป่าไม้เพื่อน ามาปรับใช้ในพื้นท่ี และได้รับความร่วมมือให้เข้าศึกษาดูงานจากศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาห้วยฮ่องไคร ้อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชยีงใหม่ เพื่อเรียนรู้แนวทางในการสร้างฝายแบบตา่ง ๆ อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี และเชิญวิทยากรมาบรรยายและลงมือปฎิบัติจริงในพื้นท่ีชุมชน ซึ่งชุมชนก็ได้รับ

ความรู้ในการสร้างฝายแบบถาวรโดยใช้ร่วมกับวัสดุในพื้นท่ีเป็นการลดค่าใช้จ่ายและลดปัญหาดินตะกอนทับถมใน

แหลง่เก็บน้ า เป็นการสร้างเครอืขา่ยอีกประการหนึ่ง 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยภีูมิสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์และจัดการป่าชุมชน กรณีศึกษา บ้านร่องปอ 

อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจข้อมูลทรัพยากรป่าชุมชน ผลท่ีได้ประกอบด้วย ข้อมูลเชิงพื้นท่ี

ของถนน เส้นทางน้ า เส้นชั้นความสูง  ต าแหน่งท่ีตั้งบ้านเรือน รูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ขอบเขตป่าชุมชน ลักษณะการ

ใชป้ระโยชนจ์ากป่าชุมชน ต าแหนง่ผลผลิตจากป่าไม ้เส้นทางการเข้าถึงแหล่งทรัพยากร ด้านข้อมูลพื้นฐานท าให้ได้ทราบว่า

ชุมชนมีฐานทรัพยากรท่ีหลากหลายในพื้นท่ี ท้ังเห็ดและพืชสมุนไพรต่าง ๆ  ตามฤดูกาล ในส่วนของข้อมูลการจัดเก็บควรจะ

เพิ่มเตมิในส่วนของฤดูกาลท่ีพบพืชสมุนไพรและเห็ด ขณะเดียวกันก็ท าให้ทราบพื้นท่ีเพื่อก าหนดเขตการอนุรักษ์หรือแบ่งปัน

ผลประโยชนใ์นการใชพ้ื้นท่ีและการดูแลรักษาท่ีเป็นระบบมากยิ่งขึ้นจากการน าภูมิสารสนเทศมาประยุกตใืช้งานร่วมกับการ

อนุรักษ์ป่าไม้ หากมองในภาพรวมพื้นท่ีป่าชุมชนกว่าสองพันไร่ กับประชากรในสองหมู่บ้าน (หมู่ 7 และหมู่ 14) รวมกัน

ประมาณหนึ่งพันคน มพีื้นท่ีป่าใชส้อยในการท าประโยชน์หาของป่าได้ เฉลี่ยคนละ 2 ไร่โดยประมาณ  นับวา่ถ้ามกีารบริหาร

จัดการพื้นท่ีท่ีด ีสามารถสร้างประโยชน์แก่ตนเองในทางตรงเพื่อบริโภค รักษาโรค เก็บของป่าขายและในเชิงการท่องเท่ียวใน

อนาคตและทางอ้อมในการรักษาป่าไม้ของประเทศชาติได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานของ อุดมเพียร วงศ์ชัย [8] ในเร่ือง
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ของปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมท่ีมีผลต่อการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้และการมีส่วน ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของ

ชุมชนรายรอบป่าสงวนแห่งชาต ิในส่วนของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินการสร้างต้นแบบในการ

อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นท่ีป่าชุมชน  ชุมชนเป็นผู้พร้อมเปิดรับความรู้ใหม่ ๆ สอดคล้องกับงานวจิัยมีเครือข่ายระบบเครือยญาต

ในพื้นท่ีท่ีเข้มแข้งคล้ายกับงานของ วรรณี ธงเธียร [7] การเรียนรู้เคร่ืองมอืระบุต าแหนง่ด้วยดาวเทียม โดยคณะกรรมการให้

ความสนใจกับข้อมูลท่ีได้ส ารวจและจัดท าเป็นแผนท่ีและโมเดลจ าลองพื้นท่ี ในขณะเดียวกันก็สร้างกลุ่มเยาวชนขึ้นมาสาน

ต่องาน และมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการ ดูแลรักษาป่าชุมชนเป็นอย่างดี จากผู้น าและกลุ่มสมาชิกท่ีมีความเหนี่ยวแน่น

สังเกตได้จากการเข้าพื้นท่ีในเกือบทุกคร้ังสมาชิกและผู้น าจะมากับเป็นจ านวนมาก และพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มา

เยอืนด้วยดีตลอดมา 

แนวทางในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการท าฝายเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีเป็นรูปธรรมท่ีเด่นชัดมากขึ้น

และสร้างตัวชี้วัด (Indicator) เพื่อสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์และเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนโดยรอบในการท างานอย่างเป็น

ระบบภายใต้ข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง ติดตามและประเมินผลได้ เช่น การตรวจวัดดินตะกอน การตรวจวัดคุณภาพน้ า

และต้นไม้เปรียบเทียบบริเวณท่ีมีการสร้างฝายกับบริเวณท่ีได้สร้างเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนและนิสิ ต  

ตลอดจนฝึกการท างานรว่มกับเพื่อสังคมท่ีดตีอ่ไป 
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การใช้ระบบคิวอาร์โค้ด และแบบจ าลองสถานท่ี 3 มิติ เพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติลานสาง อ าเภอเมืองตาก 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 วงศฤ์กษ์ด1ี* ลภัสรดา รังสิตราพร1 และ พรรณธภิา เพชรบุญมี1 

Chakkapan Wongrerkdee1*, Laphaslada Rungsitraporn1 and Phantipha Petchboonmee1 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อศกึษาตน้แบบของการใชร้ะบบคิวอารโ์ค้ด (QR Code) และแบบจ าลอง

สถานท่ีแบบ 3 มติ ิเพื่อการประชาสัมพันธ์แหลง่ท่องเท่ียวทางธรรมชาติของอุทยานแห่งชาตลิานสาง อ าเภอเมอืงตาก 

จังหวัดตาก และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติแบบ 3 มิติ ซึ่งเป็นการสนับสนุน และ

ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของอุทยานแห่งชาติลานสาง โดยมีขั้นตอนเร่ิมตน้ท่ีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษา

ข้อมูลจากส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดตาก และอุทยานแห่งชาติลานสาง จากการสัมภาษณ์ท้ังเจ้าหนา้ที่

หน่วยงาน บุคลากร และนักท่องเท่ียว เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และออกแบบสื่อได้อย่างเหมาะสม จากนั้นผู้วจิัย

ได้พัฒนาระบบคิวอาร์โค้ดเพื่อช่วยให้ผู้รับชมสื่อสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และยังได้รับ

ข้อมูลท่ีครบถ้วนเกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียว เช่น ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลการให้บริการ และข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวใน

รูปแบบของสื่อจ าลองสถานท่ีแบบ 3 มติ ิเป็นต้น จากนั้นผู้วิจัยได้จัดท าแบบประเมินความพงึพอใจ เพื่อวัดระดับความ

พึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ จากกลุ่มตัวอย่าง 50 คน โดยพบว่าหลังจากท่ีได้ใช้งานระบบแล้ว  ผลการประเมินความ 

พงึพอใจที่มตีอ่ระบบมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดมีาก 

ค าส าคั::   แบบจ าลองสถานท่ีแบบ 3 มิติ, คิวอารโ์ค้ด, 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 
 

บทน า 

อุทยานแห่งชาติลานสาง ตั้งอยู่บ้านลานสาง ต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก อุทยานแห่งชาติลานสางมี

สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธ์ุไม้นานาชนิด เป็นป่าตน้น้ าล าธาร มสีัตวป่์าชุกชุม และมเีอกลักษณ์ทางธรรมชาต ิทิวทัศน์

ท่ีสวยงามร่มร่ืน เชน่ น้ าตกท่ีงดงามหลายแห่ง ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จักกันท่ัวไป คือ “น้ าตกลานสาง” เหมาะเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวและพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ่ง อุทยานแห่งชาติลานสาง มีเนื้อท่ีประมาณ 65,000 ไร่ หรือ 104 ตาราง

กิโลเมตร ในปี 2498 นายประดิษฐ์ วนาพทัิกษ์ ป่าไมเ้ขตตาก ได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ริเร่ิมจัดบริเวณน้ าตกลาน

สางเป็นวนอุทยานเพื่อเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ต่อมาได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม 2502 

ให้ก าหนดป่าลานสาง จังหวัดตาก และป่าอื่น ๆ รวม 14 ป่า เป็นอุทยานแห่งชาต ิ(อุทยานแห่งชาตลิานสาง, 2560) 

เนื่องจากอุทยานแห่งชาติลานสางขาดสื่อท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาต ิแห่งนี้ จึงท า

ให้อุทยานแห่งชาติลานสางยังไม่เป็นท่ีรู้จักมากนักในกลุ่มนักท่องเท่ียวท้ังในจังหวัด และต่างจังหวัด จึงท าให้จ านวน

นักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวชมอุทยานแห่งชาติลานสาง มีจ านวนไม่มากนัก พร้อมท้ังในส่วนของจุดให้บริการต่าง ๆ ของ

อุทยานยังมีลักษณะท่ีไม่เอื้อต่อการใช้งาน มสีภาพท่ีเก่าไม่สามารถใช้งานได้ รวมท้ังสถานท่ีส าหรับเดินรถในบางจุดยังคง

เป็นพื้นดินลูกรัง ท าให้การเดินทางเข้ามาใชบ้ริการในอุทยานมคีวามล าบาก ไมส่ะดวกตอ่นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาใชบ้ริการ 

ดังนัน้ผู้วจิัยจึงเล็งเห็นว่าการจัดท าแบบจ าลองสถานท่ีแบบ 3 มิต ิเพื่อการประชาสัมพันธ์ และเป็นแนวทางใน

การปรับภูมิทัศน์ของอุทยานแห่งชาติลานสาง อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตากจะสามารถช่วยประชาสัมพันธ์ และเป็น

แนวทางเพื่อพัฒนาอุทยานแห่งชาตลิานสาง ให้เป็นท่ีรู้จักมากขึน้ รวมท้ังช่วยดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มาเท่ียวชมอุทยาน

แห่งชาติลานสาง อ าเภอเมอืงตาก จังหวัดตากมากยิ่งขึ้น และยังช่วยเป็นแนวทางในการพัฒนาอุทยานคอืการปรับปรุง

ภูมิทัศน์ของอุทยานให้น่าสนใจ และเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้บริการแก่นักท่องเท่ียวท่ี เข้ามาใช้บริการของ

อุทยานแห่งชาติลานสาง ซึ่งเมื่อมีนักท่องเท่ียวมากขึ้นก็สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นท่ีมากขึ้น และยังช่วย

ส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดตากได้อยา่งมั่นคงและยั่งยืนตอ่ไป 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
โครงการวิจัยการใช้ระบบคิวอาร์โค้ด และแบบจ าลองสถานท่ีแบบ 3 มิติ เพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติลานสาง อ าเมืองตาก จังหวัดตาก ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา และด าเนิน

โครงการวจิัยโดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมท้ังหมด 5 กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

กิจกรรมท่ี 1 การส ารวจ และเก็บขอ้มูลภาคสนาม ณ อุทยานแห่งชาติลานสาง และภาคเอกสาร 

การส ารวจข้อมูลของผู้วิจัยจะแบ่งการส ารวจออกเป็น  2 ส่วน ได้แก่ 1) ส ารวจ และเก็บข้อมูลภาคสนาม ณ 

อุทยานแห่งชาตลิานสาง จากการสัมภาษณ์ท้ังเจ้าหนา้ท่ีหนว่ยงานของอุทยานแห่งชาตลิานสาง ชาวบ้าน และนักท่องเท่ียว 

เพื่อให้ได้สื่อประชาสัมพันธ์ท่ีตรงต่อความต้องการของหน่วยงาน และชุมชน โดยเน้นท่ีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว 

และการปรับปรุงภูมิทัศน์ของทางอุทยาน และ 2) การศึกษาข้อมูลภาคเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาในคร้ังนี้ท้ังข้อมูล

ทางด้านเทคนิควิธีการในการสร้างสื่อภาพยนตร์แอนิเมชั่นท้ัง  2 มิติ  และ 3 มิติ ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ และด้านการใช้

สื่อเพื่อการปรับปรุงภูมิทัศนส์่งเสริมความสวยงาม และบรรยากาศในการท่องเท่ียวของอุทยาน 

กิจกรรมท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลภาคสนาม และข้อมูลภาคเอกสาร 

น าข้อมูลภาคเอกสารท่ีค้นคว้าและรวบรวมมาได้นั้น มาศึกษาและวิเคราะห์ ท้ังหลักการออกแบบ หลักการ

พัฒนาแบบจ าลองสถานท่ีแบบ 3 มติ ิหลักการสื่อสาร หลักการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ รวมท้ังการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากการส ารวจพื้นท่ีของอุทยานแห่งชาติลานสาง จากการสัมภาษณ์ท้ังเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานของอุ ทยานแห่งชาติ 

ลานสาง ชาวบ้าน และนักท่องเท่ียว ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าสถานท่ีให้บริการของทางอุทยานยังคงขาด  

การปรับปรุงหลายจุดท่ีเป็นสว่นอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว เช่น สถานท่ีพักของอุทยาน จุดจ าหนา่ยสนิค้า จุด

ให้บริการจอดรถ และจุดแสดงประวัตคิวามเป็นมาของอุทยาน เป็นต้น 

กิจกรรมท่ี 3 การเขียนสตอร่ีบอร์ด (Storyboard) และน าเสนอแก่หน่วยงาน  

สตอร่ีบอร์ดเป็นการน าเสนอเกี่ยวกับเนื้อหา หรือเนื้อเร่ืองของสื่อ และแบบจ าลองสถานท่ีแบบ 3 มิติท่ีจะมี

การด าเนินตามแนวคิดและบทท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลท้ังภาคสนาม และภาคเอกสาร โดยน าเสนอเป็นฉาก หรือ

ตอนมกีารจัดวางโครงเร่ืองแนวคิด และหลักการให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของหน่วยงาน และตามความเหมาะสม

ของพื้นท่ี มีการน าเสนอข้อมูลก่อนการพัฒนา หรือปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นท่ีอุทยาน เพื่อให้ผู้รับชมสามารถมองเห็น

ภาพก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนาพื้นท่ีของอุทยาน มีการก าหนดบทโดยเน้นท่ีการประชาสัมพันธ์ และปรับปรุง

ภูมิทัศน์ของทางอุทยานให้มีความสอดคล้องวัตถุประสงค์ของงาน ซึ่งเมื่อจัดท าสตอร่ีบอร์ดเสร็จแล้วได้น าเสนอแก่

หน่วยงานท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาสื่อให้ตรงต่อความต้องการของหน่วยงาน และ

นักท่องเท่ียวท่ีจะได้รับชมสื่อประชาสัมพันธ์ดังกลา่วได้อยา่งครบถ้วนและสมบรูณ์ 

กิจกรรมท่ี 4 การพัฒนาสื่อแบบจ าลองอุทยาน 3 มิต ิและการจัดท าปา้ยคิวอารโ์ค้ด 

น าข้อมูลท่ีได้วิเคราะห์จากการลงพื้นท่ีภาคสนามมาสร้างแบบจ าลอง 3 มิติ ให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับ

สถานท่ีจริง โดยอ้างองิจากภาพสเก็ตช ์และภาพถ่ายในสถานท่ีจริง น ามาสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยผู้วิจัย

เลือกใช้โปรแกรมในการพัฒนาแบบจ าลอง 3 มิติ คือ 1) โปรแกรมออโต้เดรสมายา (Autodesk Maya) และ  

2) โปรแกรมกูเกิลสเกต์อัพ (Googlesketchup) เนื่องจากท้ัง 2 โปรแกรมมีความสามารถท่ีแตกต่างกัน โดยโปรแกรม 

ออโต้เดรสมายาจะเน้นเก็บรายละเอียดของโมเดลท่ีมีรายละเอียดของชิ้นงานท่ีสูง เช่น การออกแบบตัวละคร 3 มิติ 

การออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีมีลวดลายเป็นส่วนใหญ่ ส่วนโปรแกรมกูเกิลสเกต์อัพจะเน้นสร้างงานท่ีเป็ นเชิง

สถาปัตยกรรมท่ีมรีายละเอยีดไมม่ากนัก รวมท้ังเป็นโปรแกรมท่ีใช้ก าหนดวัสดุเบื้องต้นให้แก่โมเดล 3 มิติ (Tal, 2016) 

3) โปรแกรมส าหรับก าหนดวัสดุ หรือพื้นผิวของโมเดล (Birn, 2014) ผู้วิจัยเลือกใช้โปรแกรมลูมิออน (Lumion) 
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เนื่องจากเป็นโปรแกรมท่ีเน้นการก าหนดลวดลาย (Texture) และวัสดุให้กับชิ้นงาน (Material) ให้กับโมเดลเท่านั้น

รวมท้ังยังเป็นโปรแกรมท่ีมีความสามารถในการประมวลผลภาพ (Render) เพื่อให้ได้ภาพท่ีเหมือนจริงมากยิ่งขึ้น

จากนั้นก าหนดลวดลาย (Texture) และวัสดุ (Materials) ให้ตรงกับขอ้มูลท่ีเก็บมาจากการลงพื้นท่ีภาคสนาม จากนั้นจึง

ออกแบบการด าเนนิเร่ืองให้มีความเหมาะสมกับสถานท่ี โดยหลักของการออกแบบตัวละครจะเน้นให้มีความเหมาะสม

กับสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น ๆ (ดัดแปลงจาก Tony White, 2006) ขั้นตอนการพัฒนาสื่อจากสตอร่ีบอร์ดท่ีเตรียมไว้ก่อน

หน้านี้ ซึ่งจะเร่ิมจากการจัดวางต าแหน่งของการด าเนินเร่ือง และอุปกรณ์ประกอบฉากให้เหมาะสม การใช้เสียงตาม

บทท่ีได้เขียน การทดสอบเสียง การก าหนดหลักการเคลื่อนไหวของกล้อง และการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว ไปจนถึงการ

ใส่ลูกเล่นส่วนต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้แก่สื่อ จนครบหมดท้ังกระบวนการ  (ดัดแปลงจาก David Rodriguez, 

2012) ซึ่งหลังจากเสร็จกระบวนการแล้วผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องของสื่ออีกคร้ัง ก่อนน าเสนองานใน

รูปแบบแบบจ าลองสถานท่ี 3 มิติ และการน าเสนอในรูปแบบไฟล์วีดีโอก่อนท าการประเมินสื่อต่อไป จากนั้นผู้วิจัยได้

น าเทคโนโลยีคิวอาร์โค๊ดมาใช้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สื่อสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว โดยได้ก าหนดจุดส าหรับเป็นแหล่งให้

ข้อมูลด้านการท่องเท่ียวของอุทยานแห่งชาติลานสาง เป็นจุดติดตั้งป้ายคิวอาร์โค้ด เนื่องจากเป็นจุดท่ีมองเห็นได้ง่าย 

และเป็นจุดท่ีเจ้าหนา้ที่ของอุทยานแห่งชาติลานสางแนะน าเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยอีกดว้ย 

กิจกรรมท่ี 5 การประเมินความพงึพอใจของผู้รับชมสื่อ 

การประเมินผลคุณภาพของโครงการวจิัย ผู้วิจัยได้จัดท าแบบประเมินความพงึพอใจ เพื่อน าไปวัดระดับความ

พึงพอใจของผู้รับใช้งานระบบใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของผลท่ีได้จากแบบประเมินผลด้วยระดับคะแนน 1-5 

คะแนน โดยก าหนดกลุม่เป้าหมายจ านวน 50 คน แบง่เป็นเจ้าหนา้ที่อุทยาน 20 คน และนักท่องเท่ียวในอุทยานจ านวน 

30 คน (กัลยา วานิชยบั์ญชา, 2560) เป็นผู้ทดลองใชง้านระบบแลว้น าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางด้านสถิติต่อไป 

 

ผลการศึกษา 
 โครงการวิจัยการใช้ระบบคิวอาร์โค้ด และแบบจ าลองสถานท่ีแบบ 3 มิติ เพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติลานสาง อ าเมืองตาก จังหวัดตาก สามารถถ่ายทอด และเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้คือเพื่อศึกษาต้นแบบของการใช้ระบบคิวอาร์โค้ด และแบบจ าลองสถานท่ีแบบ 3 มิติ เพื่อการ

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติลานสาง อ าเภอเมอืงตาก จังหวัดตาก และพัฒนาสื่อ

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติแบบ 3 มิติ เพื่อสนับสนุน และประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของอุทยาน

แห่งชาติลานสาง โดยผลการศกึษาวจิัยสามารถแบง่ได้เป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

 1. ส่วนของผลการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์คิวอาร์โค้ดผู้วิจัยได้ติดตั้งป้ายตามจุดท่องเท่ียวของอุทยานตาม

ความเหมาะสมของสถานท่ีโดยท าการติดตั้งไว้ 2 จุด คือ จุดท่ี 1 จุดให้บริการนักท่องเท่ียว และจุดท่ี 2 บริเวณลาน

จอดรถของอุทยานแห่งชาติลานสาง ซึ่งเป็นจุดท่ีสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย ดังภาพท่ี 1 และในส่วนของผลออกแบบ

ระบบคิวอาร์โค้ดผู้วิจัยได้ท าการออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่าย และมีข้อมูลท่ีครบถ้วนในการให้ความรู้เกี่ยวกับ

อุทยานฯ เชน่ เส้นทางการเดินทางมายังอุทยานฯ ข้อมูลพืน้ฐานของอุทยาน และค่าบริการต่าง ๆ เป็นต้น ภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 1 การตดิตัง้ป้ายควิอารโ์ค้ดเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวของอุทยานแห่งชาติลานสาง 

 

            
ภาพที่ 2 ภาพตัวอยา่งการใชง้านระบบคิวอารโ์ค้ด 

 

2. ส่วนของผลการออกแบบ แบบจ าลองสถานท่ีในรูปแบบ 3 มิติ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลเชงิพื้นท่ีท่ีได้จากการลง

พื้นท่ีภาคสนามมาสร้างแบบจ าลอง 3 มิติ ให้ได้ลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับสถานท่ีจริง โดยการท าภาพสเก็ตช์โครงสร้าง

จากข้อมูลท่ีได้เก็บมา และน าไปสร้างเป็นโมเดล 3 มติดิ้วยโปรแกรมส าหรับงานออกแบบขึ้นรูปโมเดล 3 มิต ิหลังจาก

ท่ีท าการสร้างโมเดลเสร็จแล้วนัน้ ได้ท าการก าหนดแบบวัตถุ (Materials) และก าหนดลวดลาย (Texture) ให้เหมอืนกับ

สถานท่ีจริงให้มากที่สุด รวมท้ังท าการก าหนดต าแหนง่ของอุปกรณ์ประกอบฉาก (Props Design) ให้มีความเหมาะสม

กับสถานท่ีท่องเท่ียวแต่ละจุด (Hart, 2012) ดังตัวอย่างในตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 ตัวอยา่งผลการออกแบบแบบจ าลอง 3 มิติ 

ล าดับ ค าอธบิาย ผลการออกแบบ 

1 บริเวณทางเข้าอุทยานแห่งชาติ

ลานสาง 

 
 

2 จุดให้บริการนักทอ่งของอุทยานฯ 

 
 

3 บริเวณน้ าตกลานเลีย้งม้า 

 
 

4 บริเวณน้ าตกลานลานสาง 
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ล าดับ ค าอธบิาย ผลการออกแบบ 

5 แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติของ

อุทยานแห่งชาติลานสาง 

 
 

 

 3. ส่วนของผลการประเมินการใช้งานระบบผู้วิจัยได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อน าไปวัดระดับความ

พึงพอใจของผู้รับใช้งานระบบ โดยแบ่งประเมินผลออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านการออกแบบ และตกแต่ง 2) ด้านการ

น าเสนอ 3) ด้านเนื้อหา และ 4) ด้านการใชง้านระบบ ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน เป็นผู้ทดลองใช้งาน

ระบบ โดยมผีลการประเมนิดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที ่2 ผลการประเมินระบบจากกลุ่มผู้ใชง้าน (จ านวน 50 คน) 

รายการผลการประเมนิ 

ความพึงพอใจ ผลประเมินเชงิ

คุณภาพ คะแนนรวม 

(250) 

ค่าเฉลี่ย 

(5) 

1.ด้านการออกแบบ และการตกแต่ง 

1.1 ลักษณะโครงสร้างอาคาร และสถานที่ 200 4.00 ดี 

1.2 การก าหนดสีของฉากมีความเหมะสม 235 4.68 ดีมาก 

1.3 การก าหนดสีตัวละครมีความเหมะสม 220 4.40 ดี 

1.4 บรรยากาศในฉากมีความเหมะสม 235 4.70 ดีมาก 

สรุปผลประเมินด้านการออกแบบ และการตกแต่ง 4.44 ด ี

2.ด้านการน าเสนอ 

2.1 การใส่เสยีงเหมาะสมกับสื่อทีน่ าเสนอ 230 4.60 ดีมาก 

2.2 การใชเ้สียงในการน าเสนอชดัเจน 232 4.64 ดีมาก 

2.3 สื่อสามารถท าให้ผูช้มเขา้ใจได้ง่าย 237 4.74 ดีมาก 

2.4 เทคนิคในการน าเสนอมีความน่าสนใจ 239 4.78 ดีมาก 

2.5 ระยะเวลาในการน าเสนอ 237 4.74 ดีมาก 

สรุปผลประเมินการน าเสนอ 4.70 ดีมาก 

3.ด้านเนื้อหา 

3.1 ได้รับความรู้เกีย่วกบัสถานทีท่่องเที่ยว 239 4.78 ดีมาก 

3.2 ข้อมูลสถานที่ทอ่งเทีย่วมีความน่าสนใจ 240 4.80 ดีมาก 

3.3 ข้อมูลในการน าเสนอมีความชัดเจน 215 4.30 ดี 

สรุปผลประเมินด้านเนื้อหา 4.62 ดีมาก 
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ตารางที ่2 ผลการประเมินระบบจากกลุ่มผู้ใชง้าน (จ านวน 50 คน) (ตอ่) 

รายการผลการประเมนิ 

ความพึงพอใจ ผลประเมินเชงิ

คุณภาพ คะแนนรวม 

(250) 

ค่าเฉลี่ย 

(5) 

4.ด้านการใช้งานระบบ 

4.1 ความเหมาะสมของเมนูการใช้งาน 230 4.60 ดีมาก 

4.2 ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 225 4.50 ดีมาก 

4.3 ความง่าย (User Friendly) ของการใช้งานของระบบ 232 4.64 ดีมาก 

4.4 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและ

สวยงาม 

210 4.20 ดี 

4.5 ความรวดเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่าง ๆ 202 4.04 ดี 

สรุปผลประเมินด้านการใช้งานระบบ  4.39 ด ี

สรุปผลการประเมินทัง้ 4 ด้าน  4.53 ดีมาก 

 

จากตารางท่ี 1 การประเมินท้ัง 4 ด้านตามหัวขอ้ท่ีก าหนดมานั้นอยู่ในระดับใด เมื่อเราน าคะแนนเฉลี่ยของแต่

ละหัวข้อมาผ่านระเบียบวินัยวิธีการทางสถิติ เพื่อหาค่าเฉลี่ย (Mean) จะพบว่าค่าเฉลี่ยได้อยู่ในระดับ 4.53 ดังนั้น

โครงการการส่งเสริมเส้นทางการท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในเขต

อ าเภอเมืองตากจังหวัดตาก ด้วยแบบจ าลองสถานท่ีแบบ 3 มิติออนไลน์มรีะดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก โดย

แบ่งผลการประเมินออกเป็น 4 ด้าน ดังนี ้

ดดดดดดด1. ด้านรูปแบบการออกแบบ/ตกแตง่ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 อยูใ่นเกณฑ์ด ี

ดดดดดดด2. ด้านการน าเสนอได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

ดดดดดดด3. ด้านการเนื้อหาไดค้ะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 

ดดดดดดด4. ด้านการใชง้านระบบได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 อยู่ในเกณฑ์ด ี

ดดดดดดดเกณฑ์การประเมินเชงิคุณภาพและระดับเกณฑ์การประเมิน 

ดดดดดดดดดดดคะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00 ระดับความพึงพอใจ ดีมาก 

ดดดดดดดดดดดคะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50 ระดับความพึงพอใจ ด ี

ดดดดดดดดดดดคะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50 ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 

ดดดดดดดดดดดคะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.50 ระดับความพึงพอใจ พอใช ้

ดดดดดดดดดดดคะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50 ระดับความพึงพอใจ นอ้ย 

 จากแบบประเมินผู้วิจัยได้ค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใชสู้ตรดังนี้  

  การหาคะแนนรวมของแต่ละข้อย่อยได้จากสมการที่ (1) 

ดดดดดดดดดดดดดด 


ns

i ns

xi

1

  (1) 

เมื่อ ns แทน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 

 ix  แทน คะแนนความพงึพอใจรวมท่ีได้จากผู้ประเมินท้ังหมดในแต่ละข้อยอ่ย 
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การหาคะแนนรวมของแต่ละข้อย่อยได้จากสมการที่ (2) 

ดดดดดดดดดดดดดด 


m

i ix

nns

1

  (2) 

เมื่อ m แทน จ านวนข้อยอ่ยในแต่ละดา้น 

 ix  แทน คะแนนความพงึพอใจรวมท้ังหมดของขอ้ย่อยในแตล่ะด้าน 

 การหาคะแนนรวมของแต่ละข้อย่อยได้จากสมการที่ (3) 

ดดดดดดดดดดดดดด 


n

i i

all

x

mns

1

  (3) 

เมื่อ n แทน จ านวนด้านท่ีประเมิน 

 ix  แทน คะแนนความพงึพอใจรวมทุกด้านในแบบประเมิน 

 allm  แทน จ านวนข้อยอ่ยท้ังหมด 

(ประกายรัตน์ สุวรรณ, 2555) 

 

วิจารณ์และสรุปผล 
หลังจากประเมินผลความพึงพอใจของโครงการวิจัยการใช้ระบบคิวอาร์โค้ด และแบบจ าลองสถานท่ีแบบ  

3 มิติ เพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติลานสาง อ าเมืองตาก จังหวัดตาก 

พบว่ามีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก สอดคล้องกับงานวิจัยหัวข้อโครงการวิจัยการท าสื่อปฏิสัมพันธ์ 3 มิติ

เสมือนจริงจ าลองสถานท่ีท่องเท่ียวมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา (Virtual Ayuthaya) ซึ่งได้ศึกษา

วิธีการ หลักการออกแบบ และการพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์เสมือน 3 มิติ เพื่อประชาสัมพันธ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้

ทางด้านการท่องเท่ียวของจังหวัดอยุธยา และได้ผลการประเมินสื่ออยู่ในระดับดี จากกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนดจ านวน 

183 คน (วลัยภรณ์ นาคพันธ์ุ, 2555) ซึ่งหลังจากได้รวบรวมผลการประเมินระบบจากกลุ่มเป้าหมายแล้วนั้นผู้วจิัยได้

น าข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างท้ัง 50 คน มาปรับปรุงและแก้ไขระบบให้ดีมากยิ่งขึ้นก่อนจะส่งมอบสื่อให้หน่วยงาน

น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  ซึ่งในการพัฒนาโครงการวิจัยเกี่ยวกับการใช้สื่อแบบจ าลองสถานท่ีแบบ 3 มิติ เพื่อการ

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวตา่งๆ ควรมกีารพัฒนาให้เหมาะสมกับริบทของสถานท่ีท่องเท่ียว และควรน าเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัย และเป็นท่ีนิยมอยู่ในปัจจุบันมาใช้ เช่น การใช้ระบบสภาพแวดล้อมเสมือน (Virtual Reality: VR) และระบบ

วัตถุเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) เป็นต้น เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เข้ามาเท่ียวใน

แหลง่ท่องเท่ียวนัน้ ๆ มากยิ่งขึน้ผ่านเทคโนโลยดีังกล่าวต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณการสนับสนุนทุนในการด าเนินโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ขอขอบคุณการสนับสนุนการให้ข้อมูลดา้นเส้นทางจากส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดตากกรุณาให้ค าแนะน า

และข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมท้ังช่วยติดต่อประสานงานต่างๆ รวมถึงอุทยานแห่งชาติลานสาง ท่ีกรุณาให้ข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชนใ์นการด าเนินโครงการวจิัยและช่วยให้การด าเนนิโครงการเสร็จสมบรูณ์เป็นอยา่งดี 
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การพัฒนาแอพพลิเคชั่นตรวจสอบข้อมูลสัตว์เลี้ยงด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด 

กรณีศกึษาโรงพยาบาลสัตว์แสนสุข 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) กรณีศึกษาโรงพยาบาลสัตวแ์สนสุข จ.พะเยา ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด์ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดเพื่อท่ีช่วยให้เกิดความสะดวกและลดระยะเวลาในการกรอกประวัติ

ข้อมูลสัตว์เลี้ยง เมื่อผู้ใช้บริการน าสัตว์เลี้ยงมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล โดยเจ้าหน้าท่ีทางโรงพยาบาลจะท าการ

สแกนคิวอารโ์ค้ดผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน แสดงขอ้มูลสว่นต่าง ๆ เชน่ ข้อมูลเบือ้งต้นของสัตว์เลี้ยง ตารางนัด

การฉีดวัคซีนของสัตวเ์ลีย้ง ผลการวจิัย ส่วนการประเมินความพงึพอใจของผู้ใชแ้อพพลเิคชั่นพบวา่ เมื่อดูโดยภาพรวม

ของด้านการออกแบบ ค่าเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจท่ีดีมาก และด้านประสิทธิภาพการท างาน ได้

ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.43 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพงึพอใจที่ดี 

ค าส าคั::    แอพพลเิคชั่น, 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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บทน า 

เนื่องจากโรงพยาบาลสัตวแ์สนสุข จ.พะเยา มีระบบท่ีไม่เอื้ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ท่ีมาใชบ้ริการ ในดา้น

การกรอกประวัติข้อมูลของสัตว์เลี้ยง เมื่อผู้มาใช้บริการน าสัตว์เลี้ยงมารับการรักษากับทางโรงพยาบาลสัตว์คร้ังแรก 

จะตอ้งกรอกข้อมูลประวัติของสัตว์เลี้ยงก่อนเพื่อท าการรักษาขั้นตอนตอ่ไป เมื่อผู้ท่ีมาใชบ้ริการน าสัตว์เลี้ยงตัวเดิมมา

รับการรักษากับทางโรงพยาบาลสัตว ์แตต่า่งสาขาจะตอ้งท าการกรอกข้อมูลประวัติของสัตวเ์ลีย้งใหม่อกีครัง้ จึงท าให้

เสียเวลาและเกิดความไม่สะดวก ท าให้เกิดปัญหากับผู้ท่ีมาใชบ้ริการ  

จากปัญหาท่ีได้ท่ีเกิดขึ้น จ าเป็นจะต้องมีแหล่งเชื่อมโยงกับท่ีเก็บข้อมูลประวัติของสัตว์เลี้ยง [2] เพื่อลด

ระยะเวลาในการกรอกข้อมูลใหม่หลาย ๆ รอบและสะดวกต่อผู้ท่ีใชง้าน จึงน าเอาเทคโนโลยีคิวอารโ์ค้ด (QR Code) มา

ประยุกต์ใช้ เนื่องจากคิวอาร์โค้ด (QR Code) [1] มีประโยชน์หลากหลายรูปแบบ เช่น เก็บข้อมูล URL ของเว็บไซต์ 

ข้อความ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลท่ีเป็นตัวอักษรได้อีกมากมาย เพราะปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่จะมีโทรศัพท์มือถือกัน

แทบทุกคนและโทรศัพท์มือถือเดีย๋วนี้ก็มกีล้องเกือบทุกรุน่แลว้  

จากสิ่งท่ีได้กล่าวไปข้างต้นนั้นจึงท าให้มีแนวคิดท่ีแก้ปัญหานี้ขึ้น โดยการน าเทคโนโลยี QR Code มาใช้ เพื่อ

เชื่อมต่อกับระบบเก็บข้อมูลประวัติของสัตว์เลี้ยงท่ีมารับการรักษากับทางโรงพยาบาลสัตว์ เช่น สายพันธ์ุสัตว์ เพศ สี 

น้ าหนัก ตารางการฉีดวัคซีน เป็นต้น โดยมีการสร้าง QR Code ท่ีเป็นสติกเกอร์ติดไว้กับปลอกคอของสัตว์เลี้ยงหรือ

เก็บเป็นไฟล์รูปภาพไว้ในโทรศัพท์มือถือ เมื่อผู้ใช้บริการน าสัตว์เลี้ยงมารับการรักษา เจ้าหน้าท่ีทางโรงพยาบาลจะท า

การสแกน QR Code ผ่านแอพพลิเคชั่น จะปรากฏข้อมูลประวัติของสัตว์เลี้ยงและท าการรักษาขั้นตอนต่อไป และ

ผู้ใช้บริการสามารถเรียกดูข้อมูลสัตวเ์ลี้ยงได้ ซึ่งระบบข้อมูลดังกล่าวก็จะเป็นประโยชน์กับทางโรงพยาบาลสัตวแ์ละผู้

ท่ีมาใชบ้ริการอีกดว้ย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. ศึกษาค้นควา้และรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกับ ฐานขอ้มูล แอพพลเิคชั่นและคิวอารโ์ค้ด (QR Code) 

2. วิเคราะห์ออกแบบแอพพลเิคชั่นบันทึกและแสดงขอ้มูลสัตว์เลีย้ง  

3. พัฒนาแอพพลเิคชั่นบันทึก แสดงขอ้มูลสัตว์เลีย้งและสรา้งควิอารโ์ค้ด (QR Code) 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 
 1. ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา ข้อมูลประวัตขิองสัตวเ์ลีย้ง ขอ้มูลการนัดคร้ังต่อไป น ามาใชใ้นการออกแบบ

และพัฒนาแอพพลิเคชั่น 

 2. ได้ระบบตรวจสอบข้อมูลสัตวเ์ลีย้งด้วยเทคโนโลยคีิวอารโ์คด้ท่ีตรงตามวัตถุประสงค์ 

3. ชว่ยให้เกิดความสะดวกและลดระยะเวลาในการกรอกประวตัขิ้อมูลสัตว์เลีย้ง 
 

วัสดุอุปกรณ์และกรณศึีกษา 

ด้านฮาร์ดแวร์  

ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง เพื่อใชใ้นการพัฒนามคีุณสมบัต ิดังนี ้

1. หนว่ยประมวลผลกลางความเร็ว CPU i7-3537U, 2.0  

2. หนว่ยความจ าหลัก RAM ความจุ 6 GB  

3. หนว่ยความจ าส ารอง (Hard drive) ความจุ 750G+24G (SSD)  
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ด้านซอฟต์แวร์  

ประกอบด้วย ระบบปฏบัิตกิาร และซอฟตแ์วร์ประยุกต ์ดังนี ้

1. ระบบปฏบัิตกิาร Windows Ver. 10 

2. โปรแกรม Sublime Text 3  

3. โปรแกรม Xampp 

4. โปรแกรม Android Studio 
  

วิธีการศกึษา 

 การวิจัยคร้ังนี้ได้ท าการพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลสัตว์เลี้ยงเพื่อรักษาด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR 

Code) กรณศีกึษาโรงพยาบาลสัตวแ์สนสุข จ.พะเยา โดยมีวธีิการศึกษาและขั้นตอนการพัฒนา 6 ขั้นตอนดังน้ี 

 1. เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับการรักษา ข้อมูลประวัติของสัตว์

เลี้ยง ข้อมูลประวัติการรักษา ข้อมูลการนัดของแพทย์ในคร้ังต่อไป โดยได้ท าการเข้าไปขอข้อมูล และสอบถามจาก

โรงพยาบาลสัตวแ์สนสุข ศกึษาค้นควา้จากเว็บไซตแ์ละงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง อกีท้ังได้ท าการศกึษาการพัฒนาแอพพลิเคชั่น

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android Development) [7] และเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อใช้ในการออกแบบ

และพัฒนาระบบในขั้นตอนตอ่ไป 

 2. วิเคราะห์และก าหนดขอบเขตแอพพลิเคชั่น จากข้อมูลท่ีได้รวบรวม ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และก าหนด

ขอบเขตของงานวิจัย โดยการน าเทคโนโลย ีQR Code มาใช้ เพื่อเชื่อมต่อกับระบบเก็บข้อมูลประวัติของสัตว์เลี้ยงท่ีมา

รับการรักษากับทางโรงพยาบาลสัตว์ เช่น สายพันธ์ุสัตว์ เพศ สี น้ าหนัก ตารางการฉีดวัคซีน เป็นต้น โดยมีการสร้าง 

QR Code ท่ีเป็นสติกเกอร์ติดไว้กับปลอกคอของสัตวเ์ลี้ยงหรือเก็บเป็นไฟล์รูปภาพไว้ในโทรศัพท์มือถือ เมื่อผู้ใช้บริการ

น าสัตว์เลี้ยงมารับการรักษา เจ้าหน้าท่ีทางโรงพยาบาลจะท าการสแกน QR Code ผ่านแอพพลิเคชั่น จะปรากฏข้อมูล

ประวัตขิองสัตวเ์ลีย้งและท าการรักษาขั้นตอนต่อไป และผู้ใชบ้ริการสามารถเรียกดูข้อมูลสัตวเ์ลีย้งได้ 

3. การออกแบบแอพพลิเคชั่น ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบแอพพลิเคชั่นให้มีส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User 

Interface) แบ่งเป็นสว่น ๆ ได้แก่ ส่วนต่อประสานกับผู้ใชใ้นการเข้าสูร่ะบบ (Login) ส่วนต่อประสานกับผู้ใชใ้นการสมัคร

สมาชิก ส่วนต่อประสานกับผู้ใชใ้นการแสดงการสแกนคิวอาร์โค้ด ส่วนต่อประสานกับผู้ใชใ้นการแสดงข้อมูลสัตว์เลี้ยง 

และส่วนต่อประสานกับผู้ใชใ้นการแสดงประวัตกิารนัดของแพทยใ์นคร้ังต่อไป 

4. การพัฒนาแอพพลิเคชั่น ส าหรับงานวจิัยคร้ังนี้ผู้วจิัยได้ใชภ้าษาจาวา ในการพัฒนาร่วมกับโปรแกรมแอนดรอยด์ 

สตูดโิอ (Android Studio) ในการออกแบบส่วนตอ่ประสานกราฟิกกับผู้ใช ้(User Interface) และพัฒนาแอพพลิเคชั่น [5]  

5. การทดสอบแอพพลิเคชั่น หลังจากผ่านขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ผู้วิจัยต้องท าการทดสอบในสว่น

ตา่งๆ ของแอพพลิเคชั่นเพื่อให้สามารถใชง้านได้อย่างสมบูรณ์ ตรงกับขอบเขตท่ีได้ก าหนดไว้ หากเกิดขอ้ผิดพลาดของ

ข้อมูลหรือการแสดงผลในสว่นใดผู้วิจัยต้องท าการแก้ไขเพื่อให้แอพพลิเคชั่นพร้อมและสามารถท างานได้ 

6. ประเมินผลแอพพลิเคชั่น ในการประเมินผลแอพพลิเคชั่นจากทางผู้ใช้งาน ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถาม

ความพงึพอใจในการใชง้านแอพพลิเคชั่นตรวจสอบข้อมูลสัตว์เลีย้งด้วยเทคโนโลยคีิวอาร์โค้ด กรณศีกึษาโรงพยาบาล

สัตว์แสนสุข จ.พะเยา 
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กรอบแนวคิด 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มาของปั:หา 

1.โรงพยาบาลสัตวม์รีะบบท่ีไม่

เอื้ออ านวยความสะดวกให้แก่ผูท่ี้มาใช้

บริการ ในด้านการกรอกประวัตขิ้อมูล

ของสัตวเ์ลีย้ง  

2.ผู้ท่ีมาใชบ้ริการตอ้งกรอกข้อมูลสัตว์

ป่วยหลายรอบ 

3.ท าใหผู้้ท่ีมาใชบ้ริการเสียเวลาและ

เกิดความไม่สะดวก  

วิธีการแก้ปั:หา 

1.การน าเทคโนโลย ีQR Code มาใช ้

เพื่อเชื่อมตอ่กับระบบเก็บขอ้มูล

ประวัตขิองสัตวเ์ลีย้ง  

2.ลดระยะเวลาการกรอกประวัติ

ของสัตว ์

การศึกษาหาข้อมูล 

1.เก็บรวบรวมขอ้มูล จาก

โรงพยาบาลสัตวแ์สนสุข 

2.ศึกษาการสร้างเว็บไซต์ ภาษา 

PHP 

3.ศกึษาเร่ือง Android Studio 

4.ศึกษาการท างานของ QR Code 

วิธีการการด าเนนิการวิจัย 

1.ส่วนของเว็บไซต์ การด าเนนิงานเร่ิมจากรวบรวมขอ้มูล จากนัน้เร่ิม

สร้างระบบเกี่ยวกับฐานข้อมูล มีการเพิ่มขอ้มูลเจ้าของสัตวป่์วย เพิ่ม

ข้อมูลสัตวป่์วย ตารางนัดฉีดวัคซีนสัตวป่์วย และการสร้างคิวอารโ์ค้ด 

2.ส่วนแอพพลเิคชั่นจะมสี่วนของ สร้างการล็อคอนิ การแสกนควิอาร์

โค้ด แสดงข้อมูลเบือ้งต้นของสัตวป่์วย แสดงตารางนัดฉีดวัคซนี 

ผลการวิจัย 

1.ชว่ยให้เกิดความสะดวกและลดระยะเวลาในการกรอกประวัตขิ้อมูลสัตวเ์ลีย้ง 

2.ระบบตรวจสอบข้อมูลสัตว์เลี้ยงด้วยเทคโนโลยคีิวอารโ์ค้ดท่ีตรงตามวัตถุประสงค์ 
 

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นตรวจสอบข้อมูลสัตว์เลี้ยงด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด 

กรณศึีกษาโรงพยาบาลสัตว์แสนสุข จ.พะเยา 
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ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก ่ส่วนของเว็บไซต์ [6] ส่วนของแอพพลเิคชั่น และส่วนการ

ประเมินความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบ ซึ่งมีรายละเอยีดของผลการศกึษาดังต่อไปนี้ 

1. ส่วนของเว็บไซต์  
 

 
 

ภาพที่ 1 หนา้หลักเว็บไซต ์

 

 
 

ภาพที่ 2 หนา้เพิ่มขอ้มูลเจ้าของสัตว์ป่วย 
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ภาพที่ 3 หนา้เพิ่มขอ้มูลสัตว์ป่วย 

 

 
 

ภาพที่ 4 หนา้สร้าง QR Code  
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ภาพที่ 5 หนา้ข้อมูลสัตวป่์วย 

 

 
 

ภาพที่ 6 หนา้บันทึกการฉีดวัคซีนให้กับสัตวป่์วย 

 

 จากภาพท่ี 1 แสดงหนา้หลักของเว็บไซต ์จะมสี่วนการเพิ่มข้อมูลเจ้าของสัตว ์และส่วนการเพิ่มข้อมูลสัตว์เลี้ยงท่ี

ป่วย ซึ่งทางเจ้าหนา้ท่ีโรงพยาบาลสัตวเ์ป็นผู้ท าการบันทึกข้อมูลเจ้าของ และสัตวเ์ลีย้งท่ีน ามารักษากับทางโรงพยาบาล 

 จากภาพท่ี 2 แสดงหน้าลงทะเบียนเจ้าของสัตว์ จะมีส่วนให้กรอกข้อมูลประวัติเจ้าของเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูล

ในการแจ้งหรือติดตอ่กลับ โดยระบบท าการเก็บข้อมูล ดังนี้ ค าน าหน้า ขื่อ เบอร์โทร อีเมล์ username และ password

ซึ่งเจ้าของสามารถใช้ username และ password เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อเรียกดูข้อมูลสัตว์

เลีย้งและข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ได้ ปุ่มสีเขียวคอื ตกลงเพื่อบันทึกข้อมูล ปุ่มสีแดงคือ เพื่อท าการยกเลิก 

 จากภาพท่ี 3 แสดงหน้าลงทะเบียนสัตว์ป่วย จะมีส่วนให้กรอกข้อมูลประวัติสัตว์ป่วย โดยระบบท าการเก็บ

ข้อมูล ดังนี้ ชื่อสัตวเ์ลีย้ง ประเภทสัตว์เลีย้ง เพศ พันธ์ุ สี ต าหนขิองสัตวเ์ลีย้ง วันเกิด และชื่อเจ้าของสัตวเ์ลีย้งท่ีป่วยปุ่ม

สีเขียวคอื ตกลงเพื่อบันทึกข้อมูล ปุ่มสีแดงคือ เพื่อท าการยกเลิก เมื่อมีการลงทะเบียนสัตวป่์วยเสร็จจะมีการสร้าง QR 
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Code เพื่อให้เจ้าของได้เก็บไว้ ซึ่งเป็นของสัตว์เลี้ยงแต่ละตัว ใช้งานกับแอพพลิเคชั่นดังภาพท่ี 4 โดยเจ้าของสัตว์เลี้ยง

สามารถใช้แอพพลเิคชั่นสแกน QR Code เพื่อเรียกดูข้อมูลของสัตว์เลีย้งของตนได้ 

  เมื่อเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสัตว์ต้องการเรียกดูข้อมูลก็สามารถเข้าไปท่ีหน้าแสดงข้อมูลสัตว์ป่วยท้ังหมดดัง

ภาพท่ี 5 ระบบจะท าการแสดงข้อมูลสัตว์ป่วยท่ีมีอยู่ในระบบ เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสัตว์สามารถท าการเรียกดู แก้ไข

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวได้ อีกท้ังยังสามารถท าการบันทึกข้อมูลวัคซีนและข้อมูลการนัดคร้ังต่อไปได้โดย ปุ่มสีส้มคือ 

การแก้ไขข้อมูลสัตว์ป่วย ปุ่มสีแดงคือ การลบข้อมูลสัตวป่์วย ปุ่มสีฟ้าคือ การเพิ่มตารางนัดฉีดวัคซีน  

 จากภาพท่ี 6 หน้าตารางนัดฉีดวัคซีน จะมีส่วนให้กรอกข้อมูล วัคซีนป้องกันโรค, วันท่ีฉีด, นัดคร้ังต่อไป, 

สัตวแพทย ์/ เลขทะเบียน, ชื่อวัคซีน / เลขชุดผลิต ปุ่มสีเขียวคอื ตกลงเพื่อบันทึกข้อมูล ปุ่มสีแดงคือ เพื่อท าการยกเลิก 
 

2. ส่วนของแอพพลิเคชั่น  

  
 

ภาพที่ 7 หนา้ล็อคอนิบนแอพพลิเคชั่น 

 

ภาพที่ 8 หนา้หลกับนแอพพลเิคชั่น 
 

 จากภาพท่ี 7 แสดงหนา้ล็อคอนิบนแอพพลิเคชั่น โดยเจ้าของสัตวเ์ลีย้งตอ้งท าการกรอก username  password ท่ี

ได้จากการลงทะเบียนจากระบบท่ีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตว์เป็นผู้ท าการกรอกและบันทึกขอ้มูลให้ แล้วกดปุ่ม LOGIN 

เพื่อเข้าสู่ระบบ  

หลังจากท่ีเจ้าของสัตว์เลี้ยงท าการเข้าสู่ระบบบนแอพพลิเคชั่นเรียบร้อยแล้วแอพพลิเคชั่นจะหน้าหลักบน

แอพพลเิคชั่นดังภาพท่ี 8 และสามารถเลอืกเมนูในการสแกน QR Code จากปุ่ม Scan QR Code หรือตอ้งการออกจาก

แอพพลเิคชั่นสามารถเลอืกท่ีปุ่ม LOGOUT เพื่อออกจากระบบ 
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ภาพที่ 9 หนา้การแสกน QR Code 

       

ภาพที่ 10 หนา้แสดงข้อมูลประวัตสิัตว์ป่วย 

                                    

 
 

ภาพที่ 11 หนา้แสดงข้อมูลประวัตสิัตว์ป่วย  มตีารางนัดการฉีดวัคซีน 

 

จากภาพท่ี 9 หน้าการแสกน QR Code จะเป็นส่วนท่ีใช้แสกนรูป QR Code โดยเจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถน า

สมาร์ทโฟนไปท าการสแกน QR Code จาก QR Code ท่ีได้จากระบบเว็บไซต์ของโรงพยาบาล โดยตัวระบบได้ท าการ

สร้างมาให้หลังจากลงทะเบียนสัตวเ์ลีย้งเรียบร้อยแล้ว เพื่อจะไปหนา้ ข้อมูลสัตวเ์ลีย้ง ภาพท่ี 10 และ ภาพท่ี 11 
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จากภาพท่ี 10 หน้าแสดงข้อมูลประวัติสัตว์ป่วย เป็นส่วนข้อมูลของสัตว์ป่วย จะมีข้อมูล ชื่อสัตว์เลี้ยง, 

ประเภทสัตว์เลีย้ง, เพศ, พันธ์ุ, สี ต าหนสิัตว์เลีย้ง, วันเกิด 

 จากภาพท่ี 11 หน้าแสดงข้อมูลสัตว์ป่วย เป็นส่วนของตารางนัดฉีดวัคซีน จะมีข้อมูล วัคซีนป้องกันโรค, วันท่ี

ฉีด, นัดคร้ังต่อไป, สัตวแพทย ์/ เลขทะเบียน, ชื่อวัคซีน / เลขชุดผลิต 
 

3. ส่วนผลการประเมิน 

 การประเมินผลการพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลสัตว์เลี้ยงเพื่อรักษาด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR code) 

จากการประเมินมี 2 ด้าน ทั้งหมดจ านวน 7 ข้อ ในแต่ละข้อเป็นประมาณค่า 5 ระดับ ให้ผู้ใช้งานเลือกประเมิน แต่ละ

ข้อมคีะแนนดังต่อไปนี้ 

 มากที่สุด    เท่ากับ 5 คะแนน หมายถึง ผู้ประเมินเห็นดว้ยกับขอ้ความน้ันมากที่สุด 

 มาก          เท่ากับ 4 คะแนน หมายถึง ผู้ประเมินเห็นดว้ยกับขอ้ความน้ันมาก  

 ปานกลาง   เท่ากับ 3 คะแนน หมายถึง ผู้ประเมินเห็นดว้ยกับขอ้ความน้ันปานกลาง  

 นอ้ย          เท่ากับ 2 คะแนน หมายถึง ผู้ประเมินเห็นดว้ยกับขอ้ความน้ันนอ้ย  

 นอ้ยท่ีสุด    เท่ากับ 1 คะแนน หมายถึง ผู้ประเมินเห็นดว้ยกับขอ้ความน้ันนอ้ยท่ีสุด 

 

สถิตทิีน่ ามาใชใ้นการประเมิน  

  โดยใชสู้ตรดังตอ่ไปน้ี คือ ใชค้่าเฉลี่ย ( x̄ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) น าแบบการประเมิน

การยอมรับดังตารางดังตอ่ไปน้ี 

 กลุ่มประชากร  

 กลุ่มประชากร คือ ผู้ท่ีมาใชบ้ริการและเจ้าหนา้ที่โรงพยาบาลสัตวแ์สนสุขจังหวัดพะเยา จ านวน 50 คน 
 

ตารางที ่1 ผลประเมินด้านการออกแบบ 

ประเด็นการส ารวจ 
ระดับความพึงพอใจ 

N x̄  S.D. แปลผล 
5 4 3 2 1 

ด้านการออกแบบ 

1. ออกแบบเข้าใจง่าย 30 10 8 2 0 50 4.36 0.89 ด ี

2. ขนาดตัวอักษร 32 11 6 1 0 50 4.48 0.78 ด ี

3. ความน่าสนใจ 36 10 4 0 0 50 4.64 0.62 ดีมาก 

4. ความคิดสร้างสรรค ์ 35 10 4 1 0 50 4.58 0.72 ดีมาก 

5. ความชัดเจน 30 18 2 0 0 50 4.56 0.57 ดีมาก 

รวม       4.52 0.72 ดีมาก 
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ตารางที ่2 ผลประเมินด้านประสิทธิภาพการท างาน 

ประเด็นการส ารวจ 
ระดับความพึงพอใจ 

N x̄  S.D. 
แปล

ผล 5 4 3 2 1 

ด้านประสทิธิภาพการท างาน 

6. การท างานของแอพพลิเคชั่นรวดเร็วถูกต้อง 29 11 8 2 0 50 4.34 0.89 ด ี

7. การท างานของแอพพลิเคชั่นแสดงผลออกทางหน้าจอ

ชัดเจน 
32 12 6 0 0 50 4.52 0.70 ดีมาก 

รวม       4.43 0.79 ด ี

 

จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบเมื่อแยกแต่ละหัวข้อ พบว่า ผลการประเมิน

ความพงึพอใจ หัวขอ้ออกแบบเข้าใจง่ายมคี่าเฉลี่ย ( x̄ ) เท่ากับ 4.36 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.89 อยู่

ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจท่ีดี หัวข้อขนาดตัวอักษรมีค่าเฉลี่ย ( x̄ ) เท่ากับ 4.48 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เท่ากับ 0.78 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจท่ีดี หัวข้อความน่าสนใจมีค่าเฉลี่ย ( x̄ ) เท่ากับ 4.64 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.62 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจท่ีดีมาก หัวข้อความคิดสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ย ( x̄ ) 

เท่ากับ 4.58 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.72 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ดีมาก หัวขอ้ความชัดเจน

มคี่าเฉลี่ย ( x̄ ) เท่ากับ 4.56 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.57 อยูใ่นระดับเกณฑ์ความพงึพอใจที่ดีมาก 

จากตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพการท างานเมื่อแยกตามแต่ละหัวข้อ พบว่า 

ผลการประเมินความพึงพอใจ หัวข้อการท างานของแอพพลิเคชั่นรวดเร็วถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย ( x̄ ) เท่ากับ 4.34 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.89 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจท่ีดี หัวข้อการท างานของแอพพลิเคชั่น

แสดงผลออกทางหน้าจอชัดเจนมคี่าเฉลี่ย ( x̄ ) เท่ากับ 4.52 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.70 อยู่ในระดับ

เกณฑ์ความพงึพอใจที่ดีมาก  
  

วิจารณาและสรุปผล 
จากการวเิคราะห์การพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลสัตว์เลีย้งเพื่อรักษาด้วยเทคโนโลยคีิวอารโ์ค้ด (QR Code)  

โดยพัฒนาขึน้เพื่อช่วยให้เกิดความสะดวกและลดระยะเวลาในการกรอกประวัตขิ้อมูลสัตวเ์ลี้ยงเมื่อน าสัตวเ์ลี้ยงมารับ

การรักษากับทางโรงพยาบาลสัตวต์า่งสาขา ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังตอ่ไปน้ี 

สรุปผลวิจัย 

จากการศึกษาค้นคว้าออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลสัตว์เลี้ยงเพื่อรักษาด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์

โค้ด (QR Code) พบว่าการด าเนินงานเร่ิมจากรวบรวมข้อมูลจากโรงพยาบาลสัตว์แสนสุข จากนั้นเร่ิมสร้างระบบ

เกี่ยวกับฐานข้อมลู มีการเพิ่มขอ้มูลเจ้าของสัตวป่์วย เพิ่มขอ้มูลสัตว์ป่วย ตารางนัดฉีดวัคซีนสัตว์ป่วย และการสร้างคิว

อาร์โค้ด ส่วนแอพพลิเคชั่นจะมีส่วนของ การล็อคอิน สมัครสมาชิก การแสกนคิวอาร์โค้ด แสดงข้อมูลเบื้องต้นของ

สัตว์ป่วย แสดงตารางนัดฉีดวัคซีน การออกแบบเนน้การออกแบบเรียบ ๆ เพื่อให้ผู้ใชบ้ริการแอพพลเิคชั่นเข้าใจและใช้

งานง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลสัตว์เลี้ยงเพื่อรักษาด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ประกอบไป

ด้วย โปรแกรม Sublime Text 3[3] เพื่อใชใ้นการสร้างหนา้เพิ่มข้อมูลตา่ง ๆ โปรแกรม Xampp[4] เพื่อใชเ้ก็บฐานข้อมูล

ตา่ง ๆ โปรแกรม Android Studio ใชใ้นการสร้างแอพพลิเคชั่น ผลจากการประเมินความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช ้ เมื่อ
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ดูโดยภาพรวมของด้านการออกแบบ ค่าเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับเกณฑ์ความพึงพอใจท่ีดีมาก และด้านประสิทธิภาพ

การท างาน ได้คา่เฉลี่ยอยูท่ี่ 4.36 อยูใ่นระดับเกณฑ์ความพงึพอใจที่ดี 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ผู้วิจัยขอขอบคุณ อาจารย์ท่ีปรึกษา คณาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยให้ความอนุเคราะห์  อีกท้ังขอขอบคุณ

โรงพยาบาลสัตวแ์สนสุขท่ีให้ขอ้มูลและความรู้จนท าให้งานวิจัยคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี 
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การออกแบบและสร้างเตาผลิตน้ าส้มควันไม้ 

The design and construction of wood vinegar kiln 

สมโภชน์ กูลศริิศรีตระกูล1 นฤมล กูลศริิศรีตระกูล2 และปริดา จิ๋วปัญญา1* 

Somport Kulsirisritrakul1, Narumol Kulsirisritrakul2 and Parida Jewpanya1* 

 

บทคัดย่อ 

 น้ าส้มควันไม้เป็นผลพลอยได้ท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการเปลี่ยนไม้ให้เป็นถ่าน น าน้ าส้มควันไม้ สามารถ

น าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ในหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในด้านการเกษตร ในงานวิจัยช้ินนีเ้ล็งเห็นประโยชน์และ

ความส าคัญของน้ าส้มควันจึงได้ท าการออกแบบและ สร้างเตาผลิตน้ าส้มควันไม้จากชีวมวล  ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้ใช้

เมล็ดหูกวางแหง้ในการทดลอง โดยออกแบบและสร้างเตาผลิต 2 แบบ ได้แก่ เตาผลิตน้ าส้มควันไม้ ปล่องระบายควัน

ด้านบน และเตาผลิตน้ าส้มควันไม้ปล่องระบายควันดา้นลา่ง เพื่อเปรียบเทียบและหาเตาผลิตน้ าส้มควันไม้ท่ีเหมาะสม 

และให้ผลผลิตสูง  ผลการด าเนินการพบว่าสารตัวอย่างท่ีได้จากเตาผลิตน้ าส้มควันไม้ท้ัง 2 แบบมีลักษณะเป็น

ของเหลวสีน้ าตาลเข้ม มีกลิ่นควัน เมื่อน ามาวัดค่า pH พบว่า มีค่าเฉลี่ย 3.55 จึงมีคุณสมบัติเป็นกรด และเมื่อท าการ

เปรียบเทียบเชิงปริมาณของน้ าส้มควันไม้ท่ีได้ พบว่า เตาผลิตน้ าส้มควันไม้แบบรูระบายด้านบนได้ปริมาณน้ าส้มควัน

ไมเ้ฉลี่ยมากว่าแบบรูระบายด้านลา่ง อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 % 

ค าส าคั::   เตาผลิตน้ าส้มควันไม้, น้ าส้มควันไม้ 

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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บทน า 

น้ าส้มควันไม้ (wood Vinegar) เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการเปลี่ยนไม้ให้เป็นถ่าน (Carbonization) โดยเผาไม้

ในเตาเผาภายใต้สภาวะจ ากัดอากาศ มีลักษณะเป็นของเหลวสีเหลืองจนถึงสีน้ าตาลแดง มีกลิ่นควันไม้ มีรสเปร้ียว [1],[2] 

มีองค์ประกอบท่ีส าคัญได้แก่ น้ าประมาณ 85% กรดอินทรีย์ประมาณ 3% และสารอินทรีย์อื่น ๆ ประมาณ 12% มีค่า

ความเป็นกรด(pH : Positive potential of the hydrogen ions) ประมาณ 3 ความถ่วงจ าเพาะประมาณ 1.012-1.024 แตกตา่ง

กันตามชนดิของไม ้[3],[4] ปัจจุบันอุปกรณ์และกระบวนการท่ีใช้ในการเผาถ่านหรือผลิตน้ าส้มควันไมม้หีลายรูปแบบ อาทิ

เช่น เตาเผาถ่านโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก [5] เตา low-cost retort – kiln [6] เตาเผาถ่านของฝ่าย

ส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [7] เตาเผาถ่านของบ้านไร่ศรีสุทัศน์ [8] เตาเผาถ่านแบบแนวนอนซึ่ง

สามารถผลิตน้ าส้มควันไม้ได้ปริมาณแตกต่างกันตามความชื้นของเนื้อไม้ [9],[10] เครื่องกลั่นน้ าส้มควันไม้แบบระบาย

ความร้อนด้วยน้ าที่สามารถผลิตน้ าส้มควันไม้ได้ปริมาณมากว่าแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ [11],[12] เตาเผาถ่าน

ชนิดเตาอิฐก่อ และเตาอิวะเตะขนาดความจุ 2 ลูกบาศก์เมตร [13],[14] นอกจากนี้ยังมีเตาเผาถังน้ ามันสองร้อยลิตรถัง

เดียวแบบแนวนอนติดตั้งชุดแลกเปลี่ยนความร้อนบริเวณทางออกของน้ าส้มควันไม้ท่ีสามารถเก็บน้ าส้มควันไม้มากขึ้น 

[15] ซึ่งเตาเผาแต่ละแบบจะเหมาะสมบริบทของการใช้งานและชนิดของวัตถุดิบ คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาออกแบบและ

สร้าง เตาผลิตน้ าส้มควันไมเ้พื่อเป็นทางเลอืกในการใช้ประโยชนผ์ลพลอยได้จากชีวมวล 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
ศึกษาขั้นตอนการผลิตน้ าส้มควันไม้และรูปแบบของเตาต่าง ๆ ท่ีใช้ผลิตน้ าส้มควันไม้ วิเคราะห์กระบวนการผลิต

และรูปแบบของเตา ออกแบบ เขียนแบบและสร้างเตาผลิตน้ าส้มควันไม้ ซึ่งประกอบด้วย ถัง 3 ชั้น ชั้นในสุด ส าหรับใส่ 

ชีวมวลในทีนี้ใช้เมล็ดต้นหูกวางแห้งเพื่อท าการเผา ระหว่างชั้นท่ี 2 และ 3 มีฉนวนกันความร้อนหนา 50 มิลลิเมตร 2 แบบ 

ได้แก่ เตาผลิตน้ าส้มควันไม ้ปล่องระบายควันด้านบน ภาพท่ี 1 และเตาผลิตน้ าส้มควันไมป้ล่องระบายควันด้านล่าง ภาพท่ี 2 

 
ภาพที ่1 เตาผลิตน้ าส้มควันไมป้ล่องระบายควันดา้นบน 
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ภาพที ่2 เตาผลิตน้ าส้มควันไมป้ล่องระบายควันดา้นล่าง 

 

  ออกแบบ เขียนแบบและสร้างอุปกรณ์ดักจับสารตัวอยา่งจากการผลิตน้ าส้มควันไม้ชุดควบแนน่แนวตั้ง โดย

ใชน้้ าเป็นสารท าความเย็น และใชแ้ก๊สปิโตเลี่ยมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) เป็นเชื้อเพลงิ ดังภาพท่ี 3 

 
 

ภาพท่ี 3 อุปกรณด์ักจับน้ าส้มควันไม้แบบชุดควบแนน่แนวตัง้ 
 

ท าการติดตั้งเตาผลิตน้ าส้มควันไม้แบบปล่องระบายควันด้านบนและด้านล่างกับอุปกรณ์ดักจับชุดควบแนน่

แนวตัง้ 
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ภาพที ่4 ภาพ 3 มติแิสดงการติดต้ังเตาผลิตน้ าส้มควันไมแ้บบมปีล่องระบายควันดา้นบนกับอุปกรณด์ักจับชุด

ควบแนน่แนวตัง้ 
 

 ท าการรวบรวมเมล็ดหูกวางแห้งจากต้นหูกวางภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก  

และน ามาตากแดดให้แห้ง  ควบคุมค่าความชื้นให้ไม่เกิน 15 % วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely  

Randomized Design : CRD) โดยสุ่มเมล็ดหูกวาง ครัง้ละ 2 กิโลกรัม ท าการเผาเป็นเวลาสองช่ัวโมง ใชเ้ตาและอุปกรณ์

ดักจับแบบละหกคร้ัง เก็บสารตัวอย่าง ข้อมูล ลักษณะ สี ปริมาณสารท่ีได้ วิเคราะห์ผลการทดลองเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ าส้มควันไม้ดิบท่ีได้จากเตาผลิตน้ าส้มควันไม้ท่ีมีรูระบายด้านบนและรูระบายด้านล่างโดยใช้

อุปกรณ์ดักจับแบบแนวตั้ง  หาร้อยละโดยน้ าหนักของน้ าส้มควันดิบท่ีได้ต่อปริมาณชีวมวลหรือเมล็ดหูกวางแห้ง   

ท าการวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (T-test Analysis)  
 

ผลการศึกษา 
 ผลการทดลอง ตารางท่ี 1 แสดงสารตัวอย่างท่ีเก็บได้จากเตาผลิตน้ าส้มควันไม้ท่ีออกแบบและสร้างขึ้น มีลักษณะ

เป็นของเหลวสีน้ าตาลเข้ม มกีลิ่นควัน เมื่อน ามาวัดค่า pH เพื่อวัดปริมาณความเป็นกรดของสารตัวอยา่ง พบวา่ สารตัวอยา่ง

ท่ีได้จากเตาผลิตส้มควันไมท้ั้งสองแบบ ม ีค่า pH เฉลี่ย 3.75 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าของเหลวท่ีพบมลีักษณะเป็นกรด 

ตารางท่ี 2 แสดงปริมาณสารตัวอยา่งท่ีได้จากการทดลองเป็นกรัม (gram) และแสดงร้อยละเปรียบเทียบปริมาณ

สารตัวอย่างท่ีได้ กับน้ าหนักของชีวมวลท่ีใช้ (เมล็ดหูกวางแห้ง) (%w) พบว่า ปริมาณสารตัวอย่างท่ีได้จากเตาผลิตน้ าส้ม

ควันไมแ้บบรูระบายด้านบนให้ปริมาณน้ าส้มควันไม้เฉลี่ย 938.33 กรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 46.92 ของปริมาณน้ าหนักชีว

ท่อน้ าเข้า 

หัวแกส๊ 

เตาเผา 
ถังใสว่ัตถุดบิ 

ฝาปิด เปิดเตา 

อุปกรณ์ดักจับ 

ท่อน้ าออก 

ปล่องระบายควัน 



 
 

Proceedings  
1314 

 

มวล ซึ่งมีปริมาณมากกว่า ปริมาณสารตัวอย่างท่ีได้จากเตาผลิตน้ าส้มควันไม้แบบรูระบายด้านล่างท่ีมีปริมาณเฉลี่ย 

840.00 กรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 42.00 ของปริมาณน้ าหนักชวีมวล 
 

ตารางที ่1 ลักษณะของสารตัวอย่างท่ีได้จากเตาผลิตน้ าส้มควนัไม้แบบรูระบายด้านบนและแบบรูระบายด้านลา่ง 

รูปแบบเตาผลิตน้ าส้มควัน

ไม้ 
ลักษณะส ี ลักษณะกลิ่น ค่า pH เฉลี่ย 

รูระบายด้านบน  สีน้ าตาลเข้ม กลิ่นควัน 3.55 

รูระบายด้านลา่ง  สีน้ าตาลเข้ม กลิ่นควัน 3.55 

 

ตารางที ่2 ปริมาณของสารตัวอยา่งที่ได้จากเตาผลิตน้ าส้มควนัไม้แบบรูระบายด้านบนและแบบรูระบายด้านลา่ง 

รูปแบบเตาผลิตน้ าส้ม

ควันไม ้

ปริมาณ

เมล็ดหู

กวาง (กรัม) 

ปริมาณน้ าสม้ควันไม้ดิบ (กรัม) 

S.D. %w 
1 2 3 4 5 6 เฉลี่ย 

รูระบายด้านบน 2000 920 850 950 970 960 980 938.33 47.924 46.92 

รูระบายด้านลา่ง 2000 800 870 890 870 790 820 840.00 41.952 42.00 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
สารตัวอย่างท่ีได้จากเตาผลิตน้ าส้มควันไม้ท่ีออกแบบและสร้างขึ้นมีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ าตาลเข้ม มี

กลิ่นควัน เมื่อน ามาวัดค่า pH  พบว่า  มี ค่าเฉลี่ย  3.55 จึงมีคุณสมบัติเป็นกรด สามารถสรุปได้ว่าสารตัวอย่าง คือ

น้ าส้มควันไมด้ิบสอดคล้องกับคุณสมบัตขิองน้ าสม้ควันไม้ของ [3],[4]  
 

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของปริมาณน้ าส้มควันไม้ท่ีได้จากเตาผลิตแบบรูระบายด้านบนและรู

ระบายด้านลา่ง 

Difference 98.333 

t (Observed value) 3.782 

|t| (Critical value) 2.228 

DF 10 

p-value (Two-tailed) 0.004 

alpha 0.05 
 

เมื่อมีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของปริมาณของน้ าส้มควันไม้ท่ีได้จากเตาผลิตน้ าส้มควันไม้แบบรูระบายด้านบน

และแบบรูระบายด้านล่างโดยวิธีการทางสถิติ (t-test) พบว่า ค่า p-value มีค่าต่ ากว่า ค่า alpha (0.004<0.05) จากผลการ

ทดสอบจึงสรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยของปริมาณของน้ าส้มควันไมแ้ตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับความเชื่อมั่น 95 % 

ดังนั้นเตาผลิตน้ าส้มควันไม้แบบรูระบายด้านบนได้ปริมาณน้ าส้มควันไม้เฉลี่ยมากว่าแบบรูระบายด้านล่าง เนื่องจากการ

เก็บน้ าส้มควันไมอ้าศัยการควบแน่นของควันท่ีได้จากการเผาชีวมวล ซึ่งเป็นไอร้อนมคีวามหนาแน่นต่ า สามารถระบายออก

ทางรูระบายด้านบน ได้สะดวกมากกว่ารูระบายท่ีอยู่ด้านล่าง อย่างไรก็ตาม น้ าส้มควันไม้ท่ีได้จะน าไปใช้งานต้องท าให้

บริสุทธ์ิ โดยการตกตะกอน กรอง กลั่น ดังนัน้จึงควรมกีารศกึษากระบวนการหรืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแยกน้ าส้มควันไม ้ 
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สภาวะท่ีเหมาะสมในการทอดสุ::ากาศของกล้วยน้ าว้าแผ่น 

Optimization on vacuum frying of thai banana (Pisang Awak Banana) chips  

พิชามญช์ุ ทิพย์เมอืงพรม1 และ ฤทธิชัย อัศวราชันย1์* 

Phichamon Thipmueangprom1 and Rittichai Assawarachan1* 

บทคดัย่อ 

 โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาผลของปัจจัยของการแปรรูปกล้วยน้ าว้าแผ่นด้วยการทอด

สุญญากาศ ได้แก่ อุณหภูมิในการทอด  (X1), เวลาในการทอด (X2) และเวลาในการสลัดน้ ามันภายใต้สภาวะ

สุญญากาศ (X3) ตอ่ปริมาณไขมันท้ังหมดท่ีหลงเหลอื (Y) โดยสภาวะท่ีใชใ้นการศึกษา ได้แก่ อุณหภูมใินการทอด (85, 

95 และ 105 องศาเซลเซียส), เวลาในการทอด (30, 45 และ 60 นาที) และเวลาในการสลัดน้ ามันภายใต้สภาวะ

สุญญากาศ (5, 10 และ 15 นาที) โดยใช้วิธีวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาพื้นท่ิผิวตอบสนองและออกแบบการทดลองด้วย 

บ็อกซ์-เบห์นเคน (Box-Behnken Design ; BBD) จากผลการศึกษาในการแปรรูปกล้วยน้ าว้าแผ่นด้วยการทอด

สุญญากาศ พบว่าการทอดท่ีอุณหภูมิ 96.03 องศาเซลเซียส, เวลาในการทอด 46.66 นาที และเวลาในการสลัด

น้ ามันภายใต้สภาวะสุญญากาศท่ี 10.11 นาที เป็นสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการแปรรูปกล้วยน้ าว้าแผ่นด้วยการทอด

สุญญากาศ เนื่องจากผลการตรวจวิเคราะห์กล้วยน้ าวา้แผ่นมปีริมาณไขมันท้ังหมดหลงเหลือน้อยท่ีสุด เท่ากับ 17.24 

กรัม/ตัวอยา่ง 100 กรัม   
 

ค าส าคั::  กล้วยน้ าว้า, การทอดสุญญากาศ, ปริมาณไขมันท้ังหมด, 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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บทน า 
 กล้วยน้ าวา้ (Pisang Awak Banana) ชื่อวทิยาศาสตร์ คือ Musa sapientum Linn. ชื่อท้องถิ่นไทยภาคกลางและท่ัวไป

เรียกว่ากล้วยน้ าว้า ภาคเหนือเรียกว่ากล้วยใต้, กล้วยเหลือง ภาคอีสานเรียกว่ากล้วยตานีอ่อง, กล้วยอ่อง และ  

ภาคตะวันออกเรียกว่ากล้วยมะลิอ่อง ซึ่งเป็นกล้วยพื้นเมืองท่ีพบได้ท่ัวไปในทุกภาค เป็นกล้วยท่ีนิยมปลูกไว้ในครัวเรือน

เพื่อการรับประทานผลสุกและแปรรูปผลดิบ รวมถึงการน าส่วนต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะใบตองท่ีใช้ส าหรับ 

ห่ออาหารหรือประกอบอาหาร ปลีกกล้วย และหยวกกล้วยส าหรับน ามาปรุงอาหาร 

 กล้วยน้ าวา้ เป็นพันธ์ุกล้วยชนดิหนึ่งท่ีพัฒนามาจากลูกผสมระหวา่งกล้วยป่ากับกล้วยตาน ีซึ่งนยิมบริโภคกันอย่าง

แพร่หลาย ปลูกง่าย รสชาติดี โดยกล้วยน้ าว้าแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ตามสีของเนื้อ คือ กล้วยน้ าว้าแดง, กล้วยน้ าว้าขาว 

และกล้วยน้ าว้าเหลือง เป็นต้น กล้วยน้ าว้ามีคุณค่าทางโภชนาการ ประกอบด้วย น้ า 75.7 กรัม, พลังงาน 85 แคลอร่ี, 

โปรตีน 1.1 กรัม, ไขมัน 0.2 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 22.2 กรัม, เถ้า 0.8 กรัม, แคลเซียม (Ca) 8.0 กรัม, เหล็ก (Fe) 0.7 

มลิลิกรัม, โพแทสเซียม (K) 370 มลิลิกรัม, แมกนเีซียม (Mg) 33 มลิลิกรัม, วติามนิเอ 190 IU, วติามนิซี 10 มลิลิกรัม, ไท

อามีน (Thiamine) 0.05 มิลลิกรัม, ไรโบฟลาวิน (Riboflavin) 0.06 มิลลิกรัม และไนอาซีน (Niacin) 0.7 มิลลิกรัม ซึ่งกล้วย

น้ าวา้เมื่อเทียบกับกล้วยหอมและกล้วยไข่ กล้วยน้ าวา้จะให้พลังงานมากท่ีสุด 

 การทอดสุญญากาศ หมายถึงลักษณะของการทอดภายใต้สุญญากาศงานภายใต้สภาวะท่ีเป็นสุญญากาศ 

(vacuum) สามารถท าให้เกิดการเดือดได้ท่ีอุณหภูมิต่ ากว่า 100 องศาเซลเซียส ท าให้น้ าระเหยออกจากชิ้นของอาหาร 

ท่ีอุณหภูมิต่ า จึงช่วยรักษาคุณภาพของอาหาร เช่น สี, กลิ่น และรสชาติ ได้ดีกว่าการทอดในสภาวะบรรยากาศปกติ 

(atmospheric pressure) การทอดท่ีอุณหภูมิต่ า ลดการเกิดปฏิกิริยา hydration ของน้ ามัน ท าให้ไตรกลีเซอร์ไรด์ในน้ ามัน 

สลายตัวเป็นกรดไขมันอิสระน้อยลง นอกจากนั้นการทอดในสภาวะท่ีมีออกซิเจนน้อยมากในระบบ ท าให้เกิดการ

ออกซิเดชันของลิพิด (lipid oxidation) นอ้ยกวา่การทอดในสภาวะปกต ิการทอดสุญญากาศเป็นกระบวนการทอดอาหารใน

ภาชนะท่ีปิดสนิทและมีการลดความดันลงให้ต่ ากว่าความดันบรรยากาศ ส่วนใหญ่จะต่ ากว่า 50 ทอร์ หรือ 6.65  

กิโลปาสคาล ซึ่งจะท าให้จุดเดือดของท้ังน้ ามันท่ีใช้ทอดและน้ าในอาหารลดลง ท าให้น้ าในอาหารสามารถระเหยได้ท่ี

อุณหภูมิต่ าลง (Garayo et al., 2002), (Shyu et al., 1998) กล่าวถึงประโยชน์ของการทอดสุญญากาศว่า การทอด

สุญญากาศสามารถลดปริมาณน้ ามันในผลิตภัณฑ์ลงได้ช่วยรักษาสีและกลิ่นท่ีเป็นธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากการ

ทอดท่ีอุณหภูมิต่ าและช่วยลดการสัมผัสกับออกซิเจนในระหว่างกระบวนการทอด อีกทั้งยังช่วยชะลอการเปลี่ยนแปลง 

คุภาพของน้ ามันท่ีใชใ้นการทอดได้ดีกวา่การทอดในสภาพบรรยากาศการทอด นอกจากนี้ยังชว่ยลดการเกิดสารอะคริลา-

ไมด์ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งอกีด้วย (Garayo et al., 2002) 

 Ram et al., (2011) ได้ศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของกล้วยทอดสุญญากาศ โดยท าการก าหนดขนาดกล้วย

แผ่น 25-30 มิลลิเมตร หนาประมาณ 3.5-4.5 มิลลิเมตร และก าหนดอุณหภูมิในการทอดท่ี 100, 110 และ120 องศา

เซลเซียส ท่ีความดัน 8 กิโลปาสคาล เป็นเวลา 0, 5, 10, 15 และ20 นาที เพื่อใชใ้นการทอดกล้วยด้วยสุญญากาศ จากผล

การทดลองพบว่าอุณหภูมิท่ีใช้ในการทอดกล้วย 110 องศาเซลเซียส, 8 กิโลปาสคาล เป็นเวลา 20 นาที มีขนาดและการ

กระจายตัวของรูพรุนสูงสุด และผู้บริโภคให้การยอมรับมากท่ีสุด (p>0.05) และเวลาท่ีใช้ในการทอดมีผลต่อลักษณะ

โครงสร้าง (SEM) ของกล้วยท่ีผ่านการทอดพบว่ามีขนาดรูพรุนเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีรูปแบบการหดตัวจะแสดงให้เห็นถึง

ปริมาณของผลิตภัณฑ์ท่ีเพิ่มขึ้นท้ังหมด ในขณะท่ีงานวิจัยของรัชชานนท์ วงศ์จันทรา และคณะ ฯ (2560) ได้ศึกษา

ผลกระทบของเทคโนโลยีการแปรรูปแบบผสมผสานส าหรับการแปรรูปล าไยกรอบด้วยวิธีการแปรรูปด้วยคลื่นไมโครเวฟ

สุญญากาศ (MVD) การท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (FD) และการทอดสุญญากาศ (VF) ท่ีมีต่อผลปริมาณจุลินทรีย์ 

ท่ีก่อให้เกิดโรคในผลิตภัณฑ์เนื้อล าไยกรอบ ในขณะท่ีข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณไขมันท้ังหมด/หรือปริมาณไขมันท่ีหลงเหลือ

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0846/vacuum-สุญญากาศ
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0582/atmospheric-pressure-ความดันบรรยากาศ
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/5181/hydration
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1537/free-fatty-acid-กรดไขมันอิสระ
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0395/lipid-oxidation-ปฏิกริยาออกซิเดชันของลิพิด
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จากการแปรรูปกล้วยน้ าว้าแผ่น ด้วยการทอดสุญญากาศยังไมม่ีการศึกษาอยา่งชัดเจน ดังนัน้งานวจิัยนี้จึงมวีัตถุประสงค์ 

เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมของการแปรรูปกล้วยน้ าว้าแผ่นด้วยการทอดสุญญากาศ ของปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ 

อุณหภูมิในการทอด (X1), เวลาในการทอด (X2) และเวลาในการสลัดน้ ามันภายใต้สภาวะสุญญากาศ (X3) ด้วยเทคนิค 

Box-Behnken Design (BBD) เพื่อหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการแปรรูปกล้วยน้ าวา้แผ่นด้วยการทอดสุญญากาศ ตอ่ปริมาณ

ไขมันท้ังหมด 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 การเตรยีมตัวอย่าง 

 ตัวอย่างกล้วยน้ าว้าท่ีใช้ในการศึกษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมของการแปรรูปกล้วยน้ าว้าแผ่น ด้วยการทอด

สุญญากาศ โดยน ากล้วยน้ าว้ามาล้างท าความสะอาด แกะเปลือกออก แล้วหั่นเป็นชิ้นตามขนาดท่ีก าหนด และลวก

ด้วยน้ าร้อน ท่ีอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 วินาที จากนั้นน าตัวอย่างกล้วยน้ าว้าท่ีได้ไปท าการทดลอง

ทอดสุญญากาศภายใต้สภาวะที่ก าหนด แลว้น าไปอบจนตัวอยา่งกล้วยน้ าว้าแผ่นมคี่าความชื้นสุดท้ายต่ ากว่า 3% ของ

น้ าหนักเปียก และบรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยล์ท่ีปิดสนิทร่วมกับการเติมก๊าซไนโตรเจน ปริมาณ 30 กรัมต่อถุง  

รอวิเคราะห์ปริมาณไขมันท้ังหมดในขั้นตอนต่อไป 
 

 วัสดุอปุกรณ์และวิธีการศึกษา 

 เคร่ืองทอดสุญญากาศถูกสร้างโดย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมี

ส่วนประกอบท่ีส าคัญอยู ่4 ส่วน ได้แก่ (1) การออกแบบขนาดถังท่ีใช้ทอด (Vacuum frying chamber) ส าหรับทอดตัวอย่าง

ผักผลไม ้5 กิโลกรัม ถังพักน้ ามัน (Storage oil tank) ท าจากวัสดุสร้างเป็นสแตนเลส 316L ในส่วนสัมผัสกับอาหารนอกนั้น

เป็นสแตนเลส 304 โดยการค านวณหาขนาดและความหนาของผนังถังทรงกระบอกไร้ตะเข็บ หรือมรีอยตอ่ตามแนวยาวให้

สามารถทนแรงดันได้ไม่ต่ า 1.055 กิโลกรัมตอ่ตารางเมตร (2) การออกแบบเลือกใชป๊ั้มสุญญากาศแบบใชน้้ าเป็นตัวจับไอ

น้ า (Liquid ring type) และอุปกรณ์หล่อเย็น (Cooling tower) ส าหรับระบายความร้อนพร้อมป๊ัมน้ าหมุนเวียน คอนเดนเซอร์

ส าหรับระบายความร้อนด้วยน้ าแบบ Shell and Tube (3) การออกแบบอุปกรณ์ให้ความร้อนและควบคุมแก่น้ ามัน  

(Oil heating and controller system) ระบบการทอดสามารถสร้างความร้อนในน้ าได้ตัง้แต ่50-120 องศาเซลเซียส ไส้กรอง

น้ ามันและอุปกรณ์เสริม vacuum gage และ safety valve (4) ระบบควบคุมการท างานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electric 

controlled system) ตูค้อนโทรล พร้อมเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล, thermocouple probe type K sensor, แมกเนติก

คอนแทกเตอร์ โอเวอร์โหลดรีเลย ์สวทิช์ ฯลฯ จากนัน้น ากล้วยน้ าวา้มาหั่นเป็นชิ้นตามขนาดท่ีก าหนด และลวกด้วยน้ าร้อน 

ท่ีอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 วนิาที แล้วน าไปแชเ่ย็นก่อนน าไปทอดสุญญากาศ ด้วยเคร่ืองทอดสุญญากาศ 

(Figure 1) โดยท าการทดลองทอดท่ีอุณหภูมิ 85, 95 และ 105 องศาเซลเซียส, เป็นเวลา 30, 45 และ 60 นาที แล้วสลัด

น้ ามันภายใตส้ภาวะสุญญากาศเป็นเวลา 5, 10 และ 15 นาที โดยใชน้้ ามันปาล์ม ปริมาณ 50 ลิตร ในการทอดทอดตอ่คร้ัง 
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ภาพที ่1 ภาพถ่ายเครื่องทอดสุญญากาศท่ีใชใ้นการด าเนินโครงการวจิัย 
 

 การวิเคราะห์ปริมาณไขมันทัง้หมด 

 การวิเคราะห์ปริมาณไขมันด้วยวิธีโดยตรง (direct extraction methods) ด้วยเคร่ืองวิเคราะห์ไขมัน (Tecator 

AB Soxtec System HT 1043 Extraction Unit., Brighton, Missouri, United States.)  (ภาพท่ี  2)  ซึ่ ง เ ป็นวิ ธีการสกัด

โดยตรงด้วยตัวท าละลายอนิทรีย์ตา่ง ๆ โดยท่ัวไปสว่นประกอบที่เป็นไขมันในอาหารเป็นสารประกอบสกัดออกได้ด้วย

ตัวท าละลายต่าง ๆ เชน่ อเีทอร์ ปิโตรเลียมอีเทอร์ และไดเอทธิลอีเทอร์ ซึ่งเป็นสารละลายท่ีไม่มขีั้ว (non polar solvent)  

สารสกัดที่ได้เราเรียกว่า crude fat เป็นลปิิดอิสระ (free lipid) ที่พบในอาหารนัน้ 

 

 
 

ภาพที ่2 เครื่องวิเคราะห์ไขมัน 
 

 วธีิการวเิคราะห์ไขมัน เร่ิมจากชั่งน้ าหนักของ flask สกัดไขมัน แล้วจดน้ าหนักท่ีแนน่อนไว ้แล้วชั่งตัวอยา่งอาหาร  

5 กรัม (จดน้ าหนักท่ีแน่นอน) ใส่ลงใน thimble เติมปิโตรเลียมอีเทอร์ลงใน flask ส าหรับสกัดไขมัน 150 มิลลิลิตร จากนั้น

น า thimble ใส่ลงไป แล้ววาง flask ลงในเคร่ืองสกัดไขมัน ท าการสกัดประมาณ 2 ชั่วโมง แยกเอา flask ออกจากเคร่ือง

สกัด แล้วใช้คีมคีบ thimble ท่ีใส่ตัวอย่างอาหารออกจาก flask หลังจากนั้นน า flask ไประเหยเอาปิโตรเลียมอีเทอร์ออก 

แล้วน าไปอบท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส จนกว่าตัวท าละลายจะระเหยหมด จากนั้นท้ิงให้เย็นในโถดูดความชื้น  

แล้วชั่งน้ าหนัก  
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 การออกแบบการทดลองและการหาสภาวะที่เหมาะสม 

 งานวิจัยนี้อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วธีิพื้นผิวตอบสนอง (RSM) และการออกแบบการทดลองแบบ Box 

Behken Design (BBD) ส าหรับ 3 ปัจจัย โดยท าการทดลองท้ังสิ้นจ านวน 15 การทดลอง โดยเป็นการทดลองท่ีต าแหนง่

กึ่งกลาง ซึ่งท าการทดลองจ านวน 3 ซ้ า ผลการทดลองท่ีต าแหน่งกึ่งกลางจะถูกน าไปวเิคราะห์ทางสถิติ เพื่อหาความ

เหมาะสมของรูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์กับผลของปัจจัยในการศึกษา โดยรูปแบบของสมการทางคณิตศาสตร์ 

แสดงดังสมการ (1) 

 

              
2
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                        (1) 

 

 เมื่อ 𝛽0, 𝛽𝑖 , 𝛽𝑖𝑖 , 𝛽𝑖𝑖𝑖  คือค่าสัมประสิทธ์ X1 คือตัวแปรอิสระของปัจจัยท่ีต้องการศึกษาในการหาสภาวะท่ี

เหมาะสมของการแปรรูปกล้วยน้ าวา้แผ่น ด้วยการทอดสุญญากาศ ซึ่งประกอบด้วยอุณหภูมิในการทอด (X1), เวลาใน

การทอด (X2) และเวลาในการสลัดน้ ามันภายใต้สภาวะสุญญากาศ (X3) โดยก าหนดค่าของตัวแปรต้นดังนี้ X1 มีค่า

เท่ากับ 85, 95, 105 องศาเซลเซียส, X2 มีค่าเท่ากับ 30, 45, 60 นาที และ X3 มีค่าเท่ากับ 5, 10, 15 นาที ซึ่งค่าตัว

แปรต้นเหล่านี้ได้ท าการศกึษาเบื้องตน้ (preliminary) และตัวแปรตามท่ีตอ้งการศึกษา ได้แก่ ปริมาณไขมันท้ังหมด (Y) 

แสดงรายละเอยีดของตัวแปรตน้ท่ีใชใ้นการออกแบบการทดลอง (Table 1) 
 

ตารางที ่1 ตัวแปรท่ีใชใ้นการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสม 

Independent variables Code 
Code variables 

-1 0 1 

Temp(
๐

C) X1 85 95 105 

F time X2 30 45 60 

C time X3 5 10 15 

หมายเหต:ุ  Temp (๐C)-อุณหภูมใินการทอด, F time-เวลาในการทอด, C time-เวลาในการสลัดน้ ามันภายใต้

สภาวะสุญญากาศ 

 

ผลการศึกษา 

 คุณลักษณะของกล้วยน้ าว้าแผ่น ด้วยการทอดสุ::ากาศ 

 กล้วยน้ าว้ามีลักษณะเป็นสีขาว เนื้อแน่นเหนียวอ่อนนุ่ม มีรสหวาน ไม่มีกลิ่นหอมฉุน ซึ่งให้พลังงานถึง  

85 แคลอร่ี 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, วติามนิซี 10 มลิลกิรัม, ไทอามนี (Thiamine) 0.05 มลิลกิรัม, ไรโบฟลาวนิ (Riboflavin) 0.06 มลิลกิรัม และไน

อาซีน (Niacin) 0.7 มลิลกิรัมตอ่ปริมาณกล้วยน้ าว้า 100 กรัม ซึ่งกล้วยน้ าว้าจะให้พลังงานมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับกล้วย

หอมและกล้วยไข่ เมื่อน ากล้วยน้ าว้ามาท าการแปรรูปเป็นกล้วยน้ าว้าแผ่นด้วยการทอดสุญญากาศภายใต้สภาวะท่ี

ก าหนด พบว่าตัวอย่างท่ีได้มีความกรอบนุ่ม โดยท่ีสี, รสชาติ และกลิ่นใกล้เคียงกับธรรมชาติของกล้วยน้ าว้าสด 

เนื่องจากการทอดภายใต้สภาวะสุญญากาศเป็นการลดจุดเดือดของเหลวภายในอาหารส่งผลท าให้น้ าสามารถระเหย

ออกจากอาหารได้ดีท่ีอุณหภูมิต่ ากว่าการทอดท่ีความดันบรรยากาศ และยังท าให้อาหารท่ีได้มีการดูดซึมน้ ามันลดลง 
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รวมท้ังการทอดภายใต้สภาวะสุญญากาศเป็นระบบการทอดท่ีมีปริมาณออกซิเจนต่ าจึงท าให้โอกาสการเกิด

ออกซิเดชันมนีอ้ย ซึ่งในระหว่างการทอดสุญญากาศภายใต้สภาวะท่ีก าหนด พบวา่กล้วยน้ าว้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างและคุณสมบัติของอาหาร เช่น การหดตัว, การขยายตัว, ความแข็ง, ความเป็นรูพรุน และปริมาณไขมัน

ท้ังหมดท่ีหลงเหลือในอาหาร ซึ่งเปลี่ยนไปตามปัจจัยท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ อุณหภูมิในการทอด, เวลาในการทอด 

และเวลาในการสลัดน้ ามันภายใต้สภาวะสุญญากาศ โดยท่ีในระหว่างการทอดจะมีการระเหยน้ าออกจากชิ้ นอาหาร

และมีการฟอร์มตัวของเม็ดแป้ง จนเกิด gelatinization ท าให้อาหารมีลักษณะเนื้อสัมผัสและรสชาติเฉพาะ ดังนั้นการ

ทอดท่ีอุณหภูมิต่ า, ใช้เวลาในการทอดและเวลาในการสลัดน้ ามันภายใต้สภาวะสุญญากาศต่ าจะส่งผลท าให้ตัวอยา่ง

กล้วยแผ่นกรอบเกิดการดูดซับน้ ามันไว้ในโครงสร้างในปริมาณสูง รวมท้ังการทอดท่ีอุณหภูมิสูง, ใช้เวลาในการทอด

และเวลาในการสลัดน้ ามันภายใตส้ภาวะสุญญากาศต่ าจะส่งผลท าให้ตัวอย่างกล้วยแผ่นกรอบเกิดการดูดซับน้ ามันไว้

ในโครงสร้างในปริมาณสูงและยังสง่ผลตอ่คุณลักษณะในดา้นสีของตัวอยา่งกล้วยน้ าว้าแผ่น 

 

 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการแปรรูปกล้วยน้ าวา้แผ่นด้วยการทอดสุ::ากาศ 

 น ากล้วยน้ าว้าท่ีมีความหนาขนาด 2 มิลลิเมตร มาผ่านกระบวนการทอดด้วยสุญญากาศภายใต้สภาวะท่ี

ก าหนด จนได้ตัวอยา่งกล้วยน้ าวา้แผ่นมคี่าความชื้นสุดท้ายต่ ากว่า 3% ของน้ าหนักเปียก แลว้น าตัวอย่างท่ีได้ไปบรรจุ

ในถุงอลูมิเนียมฟอยล์ท่ีปิดสนิทร่วมกับการเติมก๊าซไนโตรเจน ปริมาณ 30 กรัมต่อถุง เพื่อน าไปทดสอบหาปริมาณ

ไขมันท้ังหมด 

 ภาพท่ี 3 และภาพท่ี 4 แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยในการแปรรูปกล้วยน้ าว้าแผ่น ด้วยการทอดสุญญากาศต่อ

ปริมาณไขมันท้ังหมดของอุณหภูมิในการทอด, เวลาในการทอด และเวลาในการสลัดน้ ามันภายใต้สภาวะสุญญากาศ จาก

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพบวา่ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับค่าพื้นผิวตอบสนอง (RSM) ของปัจจัย สามารถใชเ้ทคนคิ Box 

Behken Design (BBD) เพื่อหาสภาวะท่ีเหมาะสมของการแปรรูปกล้วยน้ าวา้แผ่น ด้วยการทอดสุญญากาศ 

 สภาวะท่ีเหมาะสมของการแปรรูปกล้วยน้ าว้าแผ่น ด้วยการทอดสุญญากาศ ท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ การทอดท่ี

อุณหภูมิ 96.03 องศาเซลเซียส, เวลาในการทอด 46.66 นาที และเวลาในการสลัดน้ ามันภายใต้สภาวะสุญญากาศท่ี 

10.11 นาที ซึ่งเป็นสภาวะท่ีตัวอย่างกล้วยน้ าว้าแผ่นท่ีมีปริมาณไขมันท้ังหมด/หรือปริมาณไขมันท่ีหลงเหลือน้อยท่ีสุด 

เท่ากับ 17.24 กรัม/100กรัม จากผลการวิเคราะห์หารูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์แสดงความสัมพันธ์ของอุณหภูมิ

ในการทอด (X1), เวลาในการทอด (X2) และเวลาในการสลัดน้ ามันภายใต้สภาวะสุญญากาศ (X3) ต่อปริมาณไขมัน

ท้ังหมด (Y) ในรูปแบบสมการ Quadratic 
 

ตารางที ่2 สภาวะในการศกึษา และปริมาณไขมันท้ังหมดของกล้วยน้ าวา้แผ่นด้วยการทอดสุญญากาศ 

การ

ทดลอง 

อุณหภูมท่ีิใชใ้นการทอด 

(องศาเซลเซียส) 

(X1) 

เวลาในการทอด 

(นาที) 

(X2) 

เวลาในการสลัดน้ ามัน

ภายใตส้ภาวะสุญญากาศ 

(นาที) 

(X3) 

ปริมาณไขมันท้ังหมด 

(กรัม/100กรัม) 

(Y) 

1 85 30 10 24.11 

2 105 30 10 23.56 

3 85 60 10 22.36 

4 105 60 10 21.18 
aจุดศูนยก์ลาง 
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ตารางที ่2 สภาวะในการศกึษา และปริมาณไขมันท้ังหมดของกล้วยน้ าวา้แผ่นด้วยการทอดสุญญากาศ (ตอ่) 

การ

ทดลอง 

อุณหภูมท่ีิใชใ้นการทอด 

(องศาเซลเซียส) 

(X1) 

เวลาในการทอด 

(นาที) 

(X2) 

เวลาในการสลัดน้ ามัน

ภายใตส้ภาวะสุญญากาศ 

(นาที) 

(X3) 

ปริมาณไขมันท้ังหมด 

(กรัม/100กรัม) 

(Y) 

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 
aจุดศูนยก์ลาง 
 

 
 

(ก) (ข) 

 
(ค) 

ภาพที ่3 พื้นท่ีผิวตอบสนองของปัจจัยการผลิต (ตัวแปรตน้) ต่อปริมาณไขมันท้ังหมด 

(ก) อุณหภูมิในการทอดและเวลาในการทอด (ข) อุณหภูมิในการทอดและเวลาในการสลัดน้ ามนัภายใต้สภาวะ

สุญญากาศ (ค) เวลาในการทอดและเวลาในการสลัดน้ ามันภายใต้สภาวะสุญญากาศ 
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(ก) (ข) 

 
(ค) 

 

ภาพ 4 Contour plot ตอ่ปริมาณไขมันท้ังหมด  

(ก) อุณหภูมิในการทอดและเวลาในการทอด (ข) อุณหภูมิในการทอดและเวลาในการสลัดน้ ามนัภายใต้สภาวะ

สุญญากาศ (ค) เวลาในการทอดและเวลาในการสลัดน้ ามันภายใต้สภาวะสุญญากาศ 
 

วิจารณ์ และสรุปผล 

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลผลการทดลอง พบวา่ความสัมพันธ์ระหวา่งปัจจัยกับค่าพื้นผิวตอบสนอง (RSM) ของปัจจัย 

สามารถใช้เทคนิค Box Behken Design (BBD) เพื่อหาสภาวะท่ีเหมาะสมของการแปรรูปกล้วยน้ าว้าแผ่น ด้วยการทอด

สุญญากาศ โดยท าการศึกษาอุณหภูมิท่ีใช้ในการทอด (X1) ท่ี 85, 95, 105 องศาเซลเซียส และเวลาในการทอด (X2)  

เป็นเวลา 30, 45, 60 นาที และเวลาในการสลัดน้ ามันภายใต้สภาวะสุญญากาศ (X3) เป็นเวลา 5, 10, 15 นาที ตามล าดับ  

ซึ่งค่าตัวแปรต้นเหล่านี้ได้ท าการศึกษาเบื้องต้น (preliminary) และตัวแปรตามท่ีต้องการศึกษา ได้แก่ ปริมาณไขมันท้ังหมด 

(Y) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดลอง พบว่าสภาวะที่เหมาะสมของการแปรรูปกล้วยน้ าว้าแผ่น ด้วยการทอด

สุญญากาศ คือ อุณหภูมิท่ีใชใ้นการทอด 96.03 องศาเซลเซียส, เวลาในการทอด 46.66 นาที และเวลาในการสลัดน้ ามัน

ภายใต้สภาวะสุญญากาศท่ี 10.11 นาที ซึ่งสามารถทอดกล้วยน้ าว้าแผ่นท่ีมีปริมาณไขมันท้ังหมดเหลือน้อยท่ีสุดเท่ากับ 

17.24 กรัม/100กรัม 
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การออกแบบและสร้างเครื่องสขี้าวกล้องขนาดเล็กส าหรับชุมชน 

Design and construction small brown rice milling machine for community 

ภักดี สิทธิฤทธิก์วิน1* ศริิพงษ์ ตรีรัตน์1 ไพทูรย์ ยศกาศ2 กิติพงษ์ เตจะ๊มงคล1 และ สมชาย แสงนวล1 
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บทคัดย่อ 

 งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องสีขา้วกล้องขนาดเล็กส าหรับใชใ้นชุมชนเพื่อบริโภคและ

พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งตัวเคร่ืองสีข้าวจะใช้หลักของแรงเฉือนของลูกกลิ้งยาง 2 ชุดท่ีมีความเร็วต่างกัน ท าให้

ข้าวเปลือกท่ีถูกป้อนความเข้ามาระหว่างลูกกลิ้งยางท้ัง 2 ลูกถูกแรงเฉือน ส่งผลให้เปลือกของเมล็ดข้าวกะเทาะออก

และได้ข้าวกล้องออกมา ส่วนเปลือกจะถูกแยกออกโดยไซโคลน จากการทดสอบเคร่ืองสีเมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อย

พบวา่ สามารถใช้ต้นก าลังด้วยมอเตอร์ไฟฟา้ 1 hp ความเร็วตน้ก าลังจากมูเลย ์2 inch และ 21/2 inch  และใชร้ะยะห่าง

ของลูกกลิ้งเป็น 0.25, 0.28 และ 0.30 mm วัสดุท่ีใช้ทดสอบเป็นข้าวเปลือก ข้าวหอมมะลิเชียงราย 105 จากผลการ

ทดสอบพบว่ามูเลย์ต้นก าลังขนาด 21/2 inch ท่ีระยะ 0.25 mm มีประสิทธิภาพดีท่ีสุด ผลการทดสอบได้ปริมาณข้าว

กล้อง 17.0 kg/hr เมล็ดขา้วหัก 49.537 g  

ค าส าคั::  ขา้วกล้อง, เครื่องสีขา้ว 

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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บทน า 
ข้าวเป็นพืชอาหารหลักและเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกษตรกรในชนบทบางส่วนยังคงนิยม

เก็บขา้วเปลอืกสว่นหนึ่งไวส้ าหรับบริโภคภายในครอบครัวโดยการแปรสภาพจากข้าวเปลือกเป็นขา้วสารของเกษตรกร

นัน้มักน าข้าวเปลอืกไปแลกข้าวสารกับโรงสีหรือน าไปจ้างโรงสีเล็กในหมู่บ้านให้แปรสภาพเป็นขา้วสารแลว้จ่ายเงินเป็น

ค่าจ้างสีหรือจ่ายในรูปของปลายข้าวและร าเกษตรกรเจ้าของข้าวได้เพียงต้นข้าวกลับไป หรือ เกษตรกรบางรายขาย

ข้าวเปลือกจนหมดแล้วซื้อข้าวท่ีสีแล้วมาบริโภค ซึ่งราคาข้าวท่ีสีแล้วมีราคาสูงกวา่ข้าวเปลือกประมาณ 3 เท่า อีกท้ัง

การถนอมเก็บข้าวท่ีสีแล้ว หรือข้าวสารจะมีอายุสั้น ประมาณ 1 เดือนก็จะท าให้เกิดมอดได้ การเก็บถนอมจึงเป็นใน

ลักษณะของข้าวเปลอืกจะมีอายุยาวนานพร้อมท้ังมีความสด และคงคุณค่าทางสารอาหารไวไ้ด้ [1] 

 ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจในเร่ืองของโภชนาการมากขึ้นและเล็งเห็นความส าคัญของการบริโภคข้าวกล้อง

ซึ่งเป็นข้าวท่ีถูกขัดสีเพียงคร้ังเดียวเพื่อเอาเปลือกออกเหลือจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวท่ีเป็นแหล่งรวมสารอาหารท่ีมี

คุณค่าทางอาหารสูงและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งสอดคล้องกับเกษตรกรหรือผู้บริโภคท่ีเก็บข้าวเปลือกไว้บริโภคเอง

ในครัวเรือนสามารถน าข้าวเปลือกท่ีเก็บไวม้าสีเป็นข้าวกล้องรับประทานเองได้ จึงมอีกีหนึ่งทางเลือกส าหรับผู้บริโภคข้าว

กล้องคือ เคร่ืองสีขา้วกล้องขนาดเล็กในครัวเรือน ท่ีสามารถสีข้าวบริโภคได้เองโดยไม่ต้องน าข้าวไปสีท่ีโรงสี แตเ่นื่องจาก

มกีารน าเข้าและผลิตขึ้นเองในประเทศของเคร่ืองสีขา้วกล้องขนาดเล็กท่ีมีราคาหลากหลายตามท้องตลาดท าให้ผู้บริโภคท่ี

น ามาใชม้ปัีจจัยด้านพลังงานเกี่ยวกับตน้ก าลังในการผลิตท าให้เป็นข้อจ ากัดในการเลอืกใช้ 

 จากข้อมูลดังท่ีได้กล่าวมาแล้วผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดท่ีจะออกแบบและสร้างเคร่ืองสีข้าวกล้องขนาดเล็กท่ี

เหมาะสมและมคีวามสะดวกส าหรับชุมชน และพัฒนาเคร่ืองสีขา้วกล้องขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้โดยออกแบบ

ลูกกลิ้งยางให้สามารถปรับระยะห่างท่ีเหมาะสมส าหรับข้าวแต่ละชนิดได้และออกรางป้อนข้าวรวมไปถึ งลูกกลิ้ง

ล าเลียงขา้วเพื่อเพิม่ประสทิธกิารสใีหด้ยีิง่ขึน้ 
 

การออกแบบและการสร้าง 

 1. ออกแบบเครื่องสีขา้วกล้องขนาดเล็กโดยมีรายละเอยีดดังรูปท่ี 1 

 
ภาพที ่1 รูปแบบเครื่องสีขา้วกล้องขนาดเล็ก 
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2. ออกแบบชุดปรับตัง้ระยะห่างของลูกกลิ้งกะเทาะเปลอืกข้าวให้สามารถปรับได้เพื่อให้เหมาะสมกับชนิด

ข้าวเปลอืกแตล่ะชนิดท่ีมีขนาดแตดต่างกัน 

 
ภาพที่ 2 แบบกลไกการปรับตัง้ชุดลูกกลิง้ยาง 

 

3. ออกแบบลูกกลิ้งล าเลียงเมล็ดขา้วเปลอืกให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบของลูกกลิง้ยาง 

 
ภาพที่ 3 ลักษณะของรางปลอ่ยเมล็ดขา้วเปลอืกและลูกกลิง้ล าเลียงข้าวเปลอืก 

 

4. ออกแบบรางปล่อยเมล็ดขา้วเปลอืกเพื่อให้ขา้วเปลอืกท ามมุขณะเข้าลูกกลิง้ 90 และเข้าตามแนวยาวดังภาพท่ี 3 

  5. การค านวณหาคา่ความต่างของความเร็วรอบของลูกกลิง้กะเทาะเปลอืกข้าวท้ังสองลูก 

 ค่าความตา่งของความเร็วท่ีเหมาะของลูกกลิง้สามารถค านวณได้จากอัตราส่วนระหว่างความเร็วลูกกลิง้ช้า 

และเร็วท่ีเหมาะสมเท่ากับ 1:1.63 [2] และส าหรับความเร็วรอบลูกกลิ้งก าหนดให้ลูกกลิง้ตัวหมนุเร็วมคีวามเร็วรอบ 1:1 

กับความเร็วของมอเตอร์ซึ่งมอเตอร์โดยท่ัวไปมคีวามเร็วรอบประมาณ 1450 rpm ดังนัน้จึงสามารถค านวณหาความ

ตา่งของความเร็วรอบของลูกกลิง้ได้ดังนี ้[3] 
จากสมการ 

      
2

1

n

n
m        (1) 

   เมื่อ  m = อัตราส่วนความตา่งของความรอบลูกกลิ้ง=1.63 

   n1  = ความเร็วรอบลูกกลิ้งตัวหมุนเร็ว=1450rpm 

    n2 = ความเร็วรอบลูกกลิ้งตัวหมุนชา้ 
 

   

90  
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 6. การค านวณหาแรงท่ีใชก้ะเทาะเปลอืกข้าว  

  ค่าความเค้นเฉือนของลูกกลิง้กะเทาะเปลอืกข้าว 1% จากคา่ความเค้นแรงดึง [4] 

 

      
100

501
%1


      (2) 

   ค่าความเค้นเฉือนของลูกยาง    = 0.5 N/mm2                  

 7. ค านวณหาแรงเฉือนท่ีใชก้ะเทาะเปลอืกข้าวจ านวน 1 เมล็ดจากสมการ Shear Strength [5]          

      
A

F
       (3) 

  เมื่อ  = แรงเฉือนท่ีใชก้ะเทาะเปลอืกข้าว =  0.5 N/mm2 

    F = แรงเฉือนสูงสุด (N) 

   A = พื้นท่ีของเมล็ดขา้วท่ีถูกเฉือน (mm2) 

 โดยหาพื้นท่ีของเมล็ดข้าวจากขนาดความยาวและความกว้างของเมล็ดข้าวจากข้าวสายพันธ์ต่าง  ๆ ในการ

ค านวณข้างต้นเลือกใช้ข้าวสายพันธ์หอมมะลิ 105 ซึ่งมีขนาดความยาวเท่ากับ 10.6 mm.และความกว้างของเมล็ด

เท่ากับ 2.5 mm. สามารถน าขนาดของเมล็ดขา้วดังกล่าวมาหาพื้นท่ีจากสมการ [6], [7] 

 

     lbA 
3

2       (4) 

 
 เมื่อ A = พื้นท่ีของเมล็ดขา้วท่ีถูกเฉือน (mm2) 

   b = ความกว้างของเมล็ดขา้ว (mm) 

    l = ความยาวของเมล็ดขา้ว (mm) 

วิธีการทดลอง 

 ขั้นตอนการทดสอบเครื่องสีข้าวขนาดเล็กส าหรับครัวเรือน ซึ่งท าการทดสอบกับข้าวเปลือก หอมมะลิเชียงราย  

โดยข้าวเปลือกน้ าหนัก 500 g ท าการสีท่ีขนาดพลูเล่ 2 inch ท่ีระยะห่างของลูกกลิ้ง 0.25 mm, 0.28 mm และ 0.30 mm 

และข้าวเปลือกน้ าหนัก 500 g ท าการสีท่ีขนาดพลูเล่ 21/2 inch ท่ีระยะห่างของลูกกลิ้ง 0.25 mm, 0.28 mm และ 0.30 

mm จากนั้นพิจารณา ปริมาณข้าวกล้องท่ีได้, ปริมาณข้าวหักและปริมาณข้าวเปลือกท่ียังไม่ได้สี เปรียบเทียบหาขนาด 

พลูเล่และระยะห่างท่ีดท่ีีสุดเพื่อให้ปริมาณข้าวกล้องมากท่ีสุด 

 

  



 
 

Proceedings  
1330 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์  
 ผลจากการออกแบบและสร้างสขี้าวกล้องขนาดเล็ก ท าให้ขา้วชนิดต่าง ๆ แสดงดังภาพท่ี 4 

 
ก.    ข.    ค. 

ภาพที่ 4 ลกัษณะข้าวท่ีผ่านการสีด้วยเครื่องสีขนาดเล็ก ก. ข้าวเปลอืก, ข. ข้าวกล้อง, ค. ขา้วหัก 
 

ตารางที ่1 ผลการทดสอบการสขี้าวกล้องข้าวโดยใชพ้ลูเล่ 2 inch ข้าวเปลอืกจ้าว 500 g 

ระยะ ระยะห่างลูกกลิง้

(mm) 

เวลา(s) ข้าวกล้อง(g) 

(ปริมาณข้าวท่ีได้/ชม.) 

ข้าวหัก(g) ข้าวเปลอืก(g) ก าลังไฟ (A) 

1 0.25 68 291.3 (15.4 kg/hr) 49.5 31.0 3.6 

2 0.28 65 260.8 (14.4 kg/hr) 54.8 39.7 3.5 

3 0.30 63 279.6 (15.9kg/hr) 41.5 35.3 3.4 

 
จากตารางท่ี 1 ใช้พลูเล่ขนาด 2 inch เป็นต้นก าลัง ท าการสีจนครบ 3 ระยะ มาวิเคราะห์ผล ซึ่งผลท่ีได้จะเป็น

การอธิบายถึง ลักษณะการสขี้าวของข้าวกลอ้งน้ันคือ เมื่อเปลี่ยนระยะห่างระหว่างลูกกลิง้การสีขา้วห่างมากขึ้น  สิ่งผล

ให้ขา้วกล้องมปีริมาณกล้องนอ้ยลง, ข้าวหักมากขึน้และปริมาณข้าวเปลอืกท่ียังไมไ่ด้กะเทาะมากขึ้นด้วย เนื่องจากเมื่อ

ระยะห่างระหว่างลูกกลิง้เพิ่มมากขึ้นท าให้แรงเฉือนระหว่างลูกกลิง้ลดลงไม่สามารถกะเทาะเปลอืกข้าวได ้ซึ่งระยะหา่ง

ท่ีเหมาะสมอยู่ท่ี 0.25 mm.จะได้ขา้วกล้อง 15.4 kg/hr ข้าวหัก 49.5 g ข้าวเปลอืก 31 g 
 

ตารางที ่2 ผลการทดสอบการสขี้าวกล้องขา้วโดยใชพ้ลูเล่ 21/2 inch ข้าวเปลอืกจ้าว 500 g 
ระยะ ระยะห่างลูกกลิง้

(mm) 

เวลา(s) ข้าวกล้อง(g) 

(ปริมาณข้าวท่ีได้/ชม.) 

ข้าวหัก

(g) 

ข้าวเปลอืก(g) ก าลังไฟ (A) 

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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จากตารางท่ี 2 น าพลูเล่ขนาด 21/2 inch ท าการสีจนครบ 3 ระยะ 6 รอบแล้วหาค่าเฉลี่ยจากนั้นน าข้อมูลของ

พลูเล่ท้ังสองขนาด และระยะห่างของลูกกลิ้ง มาวิเคราะห์ผล ซึ่งผลท่ีได้จะเป็นการอธิบายถึง ลักษณะการสีข้าวของข้าว

กล้องน้ันคือ เมื่อเปลี่ยนระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งการสีข้าวห่างมากขึ้น  ผลของข้าวกล้อง จะมีปริมาณของข้าวกล้อง

น้อยลง, ข้าวหักมากขึ้นและปริมารข้าวเปลือกที่ยังไม่ได้กะเทาะมากขึ้นด้วย เนื่องจากเมื่อระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งเพิ่ม

มากขึน้ท าให้แรงเฉือนระหวา่งลูกกลิ้งลดลงไม่สามารถกะเทาะเปลอืกข้าวได้ ซึ่งระยะห่างท่ีเหมาะสมอยูท่ี่ 0.25 mm.จะได้

ข้าวกล้อง 17.0 kg/hr    

 
ภาพที่ 5 เปรียบเทียบปริมาณข้าวเปลอืกตามขนาดของมูลเล่ 

 

จากภาพท่ี 5 จะเห็นว่าระยะ 0.25 ของพลูเล่ต้นก าลังท้ัง 2 inchและ 2 1/2 inch มาเปรียบเทียบกันจะเห็นวา่

พลูเล่ขนาด 2 inch จะให้ปริมาณข้าวกล้องเมล็ดเต็มได้มากกวา่ถงึ 29.2 g แตใ่ชเ้วลาในการสีมากกวา่พลุเล่ขนาด 21/2 

inch 4 s และมีปริมาณข้าวหักมากกวา่ 4.8 g และมีเมล็ดข้าวเปลือกท่ีสีไมไ่ด้มากกว่า 0.16 g และใช้ก าลังไฟมากกว่า 

0.05 (A) แต่ท้ังนั้นพลูเล่ขนาด 2 inchก็มีประสิทธิภาพในการสีข้าวกล้องเมล็ดเต็มได้มากกว่าพลูเล่ขนาด 21/2 inch 

เพราะเป็นระยะที่ท าให้เกิดแรงเฉือนท่ีเหมาะสมมากที่สุดในการเฉือนเมล็ดขา้วเปลอืก แตเ่มื่อเทียบปริมาณข้าวเปลือก

ท่ีได้ตอ่ชม. พบวา่มูลเล่ขนาด 21/2 inch ท่ีระยะ 0.25 mm. ให้ปริมาณข้าวดีมากกวา่เน่ืองจากความเร็วในการหมุนของ

ตน้ก าลังมากกวา่นั้นเอง 
 

สรุปผลการทดลอง  

 จากการออกแบบและเครื่องสีข้าวกล้องขนาดเล็กเพื่อใช้ในชุมชน พบว่าเคร่ืองสีสามารถใช้ต้นก าลังด้วยมอเตอร์

ไฟฟ้า 1 hp ความเร็วต้นก าลังจากมูเลย ์2 inch และ 21/2 inch และใช้ระยะห่างของลูกกลิง้อยู่ 3 ระยะคือ 0.25 0.28 และ 

0.30 mm วัสดุท่ีใชท้ดสอบเป็นข้าวเปลอืกชนดิ ข้าวหอมมะลิเชยีงราย 105 จากผลการทดสอบพบวา่มูเลยต์น้ก าลัง 2 inch 

ท่ีระยะ 0.25 mm มีประสิทธิภาพดีท่ีสุด ผลการทดสอบได้ปริมาณข้าวกล้อง 17.0 kg/hr เมล็ดข้าวหัก 49.537 g. แต่เมื่อ

เทียบกับของ สมพล ผลมูล (2558) [8] ได้พัฒนาเคร่ืองสีข้าวและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขา้วสารของสมาชกิกลุ่มชาวนา 

ต าบลตะปอน อ าเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรีสามารถสีข้าวได้ 64 kg/hr และของ อภินันท์ ใจกว้างและคณะ (2553) [2] 

ได้สร้างและทดสอบเครื่องสีข้าวกล้องชุมชนชนิดลูกยางคู่ ซึ่งสามารถสีข้าวได้สูงสุดอยู่ท่ี 45 kg/hr ซึ่งปริมาณข้าวท่ีสีได้

จากเคร่ืองนี้ยังต่ ากวา่เคร่ืองอื่นๆท่ีได้สร้างมาแล้ว จึงตอ้งมกีารพัฒนาตัวเคร่ืองตอ่ไป 
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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* จรียุทธ ศรีอ านวย1 นัฐพงษ์ อาศัยสงฆ์1 นัฐพล มิตรแสง1 และมนัส ป้องปก1  

Napassakorn Jhonthong1*Jeerayut Sriamnuai1 Natthaphong Arsaisong1 Nattapon Mitsaeng1 and Manus Pongpok1 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้เป็นการปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติงานเจียระไนฟันเทียม เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน จาก

การศึกษาและเก็บข้อมูลกระบวนการท างานของแผนกทันตกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส พบปัญหาท่ีต้องปรับปรุง

แก้ไขคือเศษฝุ่นละอองจากการปฏิบัติงาน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างโต๊ะปฏิบัติงาน

เจียระไนฟันเทียม โดยมีแนวความคิดปรับปรุงโตะ๊ปฏิบัตงิานท่ีสามารถป้องกันเศษฝุ่นละอองท่ีเกิดจากการกรอ(เจียร)

ฟันเทียม เพื่อให้มีความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน และมีระดับความพึงพอใจไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ผลการด าเนินงาน

พบว่า โต๊ะปฏิบัตงิานเจียระไนฟันเทียมแบบใหมส่ามารถป้องกันเศษฝุ่นละอองท่ีเกิดจากการกรอ(เจียร)ฟันเทียมไมใ่ห้

กระจายออกจากโต๊ะปฏิบัติงานได้ และโต๊ะปฏิบัติงานแบบใหม่ยังให้ค่าความเข้มแสงสว่างเท่ากับ 1604 ลักซ์ ตาม

มาตรฐานการเทียบเคียงความเข้มแสงสวา่งตามลักษณะงานละเอียดสูงมาก (1600 ลักซ์) ซึ่งมากกวา่เดิม (731 ลักซ์) 

ผลความพึงพอใจจากผู้ปฏิบัติงานจริงพบว่า มีความพึงพอใจด้านการใช้งานค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 รองลงมา ด้าน

คุณภาพ ด้านโครงสร้าง ซึ่งมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และ 3.91 ตามล าดับ และผลความพงึพอใจรวมท้ัง 3 ด้าน ของการ

ใชโ้ตะ๊ปฏิบัตงิานเจียระไนฟันเทียมอยูใ่นระดับมาก ซึ่งมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.23 คิดเป็นร้อยละ 84.6 

ค าส าคั::   การกรอ(เจียร)ฟันเทียม, ความพงึพอใจ  
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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 
 

บทน า 

ฟัน คือ อวัยวะท่ีส าคัญในระบบการย่อยอาหารแบบเชิงกล (Mechanical Process) โดยท าหน้าท่ีฉีกและบดย่อย

อาหารให้มีขนาดเล็กเพื่อเพิ่มผิวสัมผัสกับเอมไซด์ ก่อนจะถูกส่งลงไปในระบบย่อยอาหาร ซึ่งจะช่วยลดภาระในการย่อย

อาหารของอวัยวะอื่น ๆ ได้ การสูญเสียฟันไม่ว่ากรณีใด ๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะ

ประเทศไทยท่ีเร่ิมเข้าสู่ “ภาวะประชากรผู้สูงอายุ” (Ageing Population) ท่ีมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ในส่วนของอ าเภอวานรนิวาส 

จังหวัดสกลนคร นัน้มจี านวนผู้ป่วยท่ีขอรับบริการจ านวน 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.54 ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีงบประมาณ 2557 

ท่ีมีผู้ขอรับบริการร้อยละ 8.10 ของผู้ขอรับบริการท้ังหมด (กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

สกลนคร, 2558) [1] ขั้นตอนการผลิตฟันเทียมโดยท่ัวไปมีท้ังหมด 11 ขั้นตอน ดังนี้ 1. พิมพ์ปากคร้ังท่ีหนึ่งเพื่อ 

เทแบบจ าลอง 2. พิมพ์ปากคร้ังท่ีหนึ่งเพื่อเทแบบจ าลองหลัก 3. ท าถาดพิมพ์ปากเฉพาะบุคคล(Individual try) 4. ส่งให้

ทันตแพทย์เพื่อท าการพิมพ์ปากคร้ังท่ีสอง 5. เทแบบจ าลองหลัก(Working Model) 6. ท าแท่นกัด (Occlusal Rim) 7. บันทึก

การสบฟันจากปากคนไข้เพื่อหาระดับการบดเคี้ยวและเลือกสีฟันเทียม 8. เรียงฟันเทียมแต่งขี้ผึ้ง 9. ทันตแพทย์ลองฟัน

เทียมในปากคนไข้ 10. เปลี่ยนฐานฟันเทียมจากขีผ้ึง้เป็นพลาสติกและกรอขัดแตง่ความเรียบร้อย และ 11. ทันตแพทยใ์ส่ฟัน

เทียมให้คนไข้ แสดงดังภาพท่ี 1 ซึ่งกระบวนการท้ังหมดใชเ้วลาเฉลี่ย 2-3 วันตอ่ชิ้น ขึน้อยูก่ับความยากง่ายของผู้รับบริการ

แต่ละรายเนื่องจากลักษณะของช่องปากแตกต่างกัน จากขั้นตอนการผลิตฟันเทียมส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนการเจียระไน

เพื่อตกแต่งฟันเทียมให้สามารถบดเคี้ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาน้ ากระเด็นใส่ตัวผู้ปฏิบัติงานอยู่

ตลอดเวลาขณะท างาน และการกระจายของเศษฝุ่นละอองในปริมาณมากอยู่ท่ัวบริเวณพื้นท่ีปฏิบัติงาน แม้จะมีอุปกรณ์

ป้องกันแตก่็ไมเ่หมาะสมตอ่ผู้ปฏบัิตงิาน และยังส่งผลตอ่อุปกรณ์ทางการแพทยอ์ื่น ๆ  

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดออกแบบและปรับปรุงโต๊ะปฏิบัติงานในการเจียระไนฟัน ของแผนกทันตกรรม  

เพื่อสร้างโต๊ะปฏิบัติงาน และปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน ป้องกันการกระเด็นของน้ า

ขณะขัดฟันเทียม ป้องกันการกระจายของเศษฝุ่นละอองในขณะปฏิบัติงาน และเพื่อหาความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 

ไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 80 
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 1                          2                             3                            4                      5 

                               
    10                                9                            8                            7                            6 

 
          11 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการผลิตฟันเทียม 11 ขั้นตอน 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การออกแบบและสร้างโต๊ะปฏิบัติงานเจียระไนฟันเทียม 

การออกแบบโต๊ะปฏิบัติงานเจียระไนฟันเทียม คณะผู้วิจัยใช้โปรแกรมทางวิศวกรรมเข้ามาช่วยในการออกแบบ 

เพื่อให้ได้แบบงานทีมีรายละเอียดครบ โดยใชห้ลักการพื้นฐานทางการยศาสตร์ในการออกแบบตามสรีระของผู้ปฏิบัติงาน

[3] เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสะดวกในการท างาน ซึ่งโต๊ะปฏิบัติงานเจียระไนฟันเทียมแบบใหม่จะแบ่งการท างาน

ออกเป็น 2 ส่วน คือการขัดฟันเทียม และการกรอฟันเทียม มีขนาดความกว้าง 125 เซนติเมตร ความยาว 120 เซนติเมตร 

และความสูง 110 เซนตเิมตร โดยใชว้ัสดุท าโครงด้วยแสตนแลน ตูข้ัดและกรอฟันเทียมจะใชอ้ะคริลคิ ดังแสดงในภาพท่ี 2 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงโต๊ะปฏบัิตงิานขดัและเจียระไนฟันเทียมแบบใหม่ 
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การประเมินผล 

 ทางผู้วิจัยจะใช้แบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้ปฏิบัติงานจริงทุกคน (100 เปอร์เซ็นต์)หลักการสร้าง

แบบสอบถาม [4] ท่ีแผนกทันตกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส โดยใช้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย

คร้ังนี้ คือแบบสอบถามมลีักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และนอ้ยท่ีสุด  

1. สร้างแบบสอบถามให้สอดคลอ้งตามวัตถุประสงค์ 

2. แบบสอบถามประกอบด้วยค าถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัญหา และความคิดเห็นท่ีเกิดก่อนการใช้ 

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชง้าน โดยใชป้ระเด็นใน 

การประเมินประกอบด้วย 3 ประเด็น ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านการใชง้าน และด้านคุณภาพ โดยมีลักษณะเป็นมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และนอ้ยท่ีสุด ท้ัง 3ประเด็น รวม 12 ข้อ ได้แก่  

1) ด้านโครงสร้าง  จ านวน 3 ข้อ  

2) ด้านการใชง้าน  จ านวน 7 ข้อ  

3) ด้านคุณภาพ   จ านวน 2 ข้อ  
 

 ค าตอบในแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ให้คะแนนเป็นดังนี้  

มากที่สุด    ให้ 5 คะแนน  

มาก    ให้ 4 คะแนน  

ปานกลาง   ให้ 3 คะแนน  

น้อย    ให้ 2 คะแนน  

นอ้ยท่ีสุด    ให้ 1 คะแนน  

ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็นต่อการใช้งาน 
 

การหาค่าเฉลี่ย  

 

    สูตร         �̅�  = 
∑ 𝑥

𝑛
       

  

เมื่อ            �̅�            คือ         ค่าเฉลี่ย  คือ ของระดับความพึงพใจ 

∑ 𝑥         คือ         ผลรวมของระดับความพึงพอใจ คือ ผลรวมของระดับความพึงพอใจ  

𝑛             คือ         จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม   คือ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ผลการศึกษา 

 ผลการออกแบบและสร้างโต๊ะปฏิบัติงานเจียระไนฟันเทียม 
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบขนาดโต๊ะปฏบัิตงิานเจียระไนฟันเทียมแบบเดิมและแบบใหม่ 

โตะ๊ปฏิบัตงิานแบบเดิม โตะ๊ปฏิบัตงิานแบบใหม ่

 
โตะ๊มีขนาดใหญ่ต่อห้องปฏบัิตกิาร 

 
โตะ๊มีขนาดเล็กลงกับหอ้งปฏบัิตกิาร 

 

จากตารางท่ี 1 เปรียบเทียบขนาดโตะ๊ปฏบัิตงิานเจียระไนฟันเทียมแบบเดิมและแบบใหม ่พบวา่โตะ๊แบบเดิมมี

ขนาด กว้าง 120 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร สามารถท างานได้เฉพาะการกรอฟันเทียม 

เท่านั้น แต่โต๊ะแบบใหม่มีขนาด กว้าง 125 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร และสูง 110 เซนติเมตรจะสามารถท างาน

ได้ท้ังการขัดฟันเทียม และการกรอฟันเทียม ในโต๊ะเดียว  
 

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะการท างานเพื่อการพิจารณาออกแบบโต๊ะปฏิบัติงานเจียระไนฟันเทียม

แบบเดิมและแบบใหม่ 

ลักษณะการ

ท างาน 

โต๊ะปฏิบัตงิานเจียระไนฟันเทยีม

แบบเดิม 

โต๊ะปฏิบัตงิานเจียระไนฟันเทยีมแบบ

ใหม ่

การกรอฟันเทียม 

 
การกรอบนโต๊ะท างานโดยท้ิงเศษในลิ้นชัก 

 
ป้องกันการกระจายเศษฝุ่นละอองได ้

การขัดฟันเทียม 

 
การวางลอ้หนิเจียระไนบนอิฐบล็อก 

 
การขัดในตูท่ี้สามารถเก็บเศษและน้ า

เสียได้ 
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ลักษณะการ

ท างาน 

โต๊ะปฏิบัตงิานเจียระไนฟันเทยีม

แบบเดิม 

โต๊ะปฏิบัตงิานเจียระไนฟันเทยีมแบบ

ใหม ่

การกระจายของ

เศษและฝุ่น

ละออง  
เศษฝุ่นตกลงในลิน้ชักท าความสะอาดได้

ยาก 

 
เศษฝุ่นตกลงในถังท าความสะอาดได้

ง่าย 

ชุดปฏบัิตงิาน 

 
ตอ้งใส่อุปกรณป้์องกันก่อนปฏบัิตงิาน 

 
ปฏบัิตงิานโดยไมต่อ้งใส่อุปกรณป้์องกัน 

ระดับแสงสวา่ง 

 
มคีวามเข้มแสงสวา่ง 731 ลักซ ์

 
มคีวามเข้มแสงสวา่ง 1604 ลักซ์ 

การกระเด็นของ

น้ า 

 
น้ ากระเด็นใส่เวลาปฏบัิตงิาน 

 
ป้องกันน้ ากระเด็นใส่ผูใ้ชง้าน 

วัดปริมาณ 

เศษฝุ่นละออง 

 
มปีริมาณ 6 มก. ต่อ 623.7  ตร.ซม. 

 
มปีริมาณ 0 มก. ต่อ 623.7 ตร.ซม. 
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จากการพิจารณาตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าโต๊ะปฏิบัติงานแบบใหม่สามารถป้องกันการกระจายเศษฝุ่น

ละอองได้ การขัดในตู้ท่ีสามารถเก็บเศษและน้ าเสียได้ เศษฝุ่นตกลงในถังท าความสะอาดได้ง่าย ปฏิบัติงานโดยไม่ต้อง

ใส่อุปกรณป้์องกัน มคีวามเข้มแสงสวา่ง 1604 ลักซ์มากกวา่เดิม ป้องกันน้ ากระเด็นใส่ผู้ใชง้านและยังท าให้ไม่มเีศษฝุ่น

ละอองกระจายตกลงบริเวณพื้นนอกโตะ๊ปฏิบัตเิลย  
 

ผลแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้ปฏิบัติงานจริง 

ผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้ปฏิบัติงานจริงจะแบ่งออกเป็นความพึงพอใจ  ด้านการใช้งาน     

ด้านคุณภาพ ด้านโครงสร้าง และผลความพึงพอใจรวมท้ัง 3 ด้าน ของการใช้โต๊ะปฏิบัติงานเจียระไนฟันเทียมแสดง

รายละเอยีดแตล่ะด้านตามตารางที่ 3, 4, 5 และ 6 
 

ตารางที ่3 แบบสอบถามความพึงพอใจของเจ้าหนา้ที่ของแผนกทันตกรรม 

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค่าเฉลี่ย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 

ด้านโครงสรา้ง      

1 วัสดุท่ีใชส้ร้าง 4 4 4 5 4.25 

2 ความแข็งแรง 4 3 4 5 4 

3. ขนาดของโตะ๊ปฏิบัตงิาน 5 3 3 3 3.5 

ด้านการใชง้าน      

4. ลดการกระจายของฝุ่นละออง 5 4 4 5 4.5 

5 ป้องกันการกระเด็นของน้ า 4 5 4 4 4.25 

6. แสงสวา่งเพียงพอและเหมาะสม 5 5 4 5 4.75 

7. การท าความสะอาด 5 4 3 4 4 

8. ความปลอดภัยในการใชง้าน 5 4 4 5 4.5 

9. มปีระโยชนต์อ่ผู้ใช้งาน 5 5 4 5 4.75 

10. ความสะดวกในการใชง้านโตะ๊ปฏบัิตงิาน 4 4 3 4 3.75 

ด้านคุณภาพ      

11. มคีุณภาพเหมาะสมส าหรับปฏบัิตงิาน

เจียระไนฟันเทียม 
4 5 5 4 4.5 

12. ความพงึพอใจในภาพรวมท้ังหมด 4 4 4 4 4 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.23 

ความพึงพอใจร้อยละ 84.6 
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ตารางที่ 4 แสดงความพึงพอใจด้านโครงสร้าง 

ข้อ รายการประเมนิ 

ระดับความพงึพอใจ 

ผลลพัธ ์มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อยที่สดุ ค่าเฉลี่ย

ระดับ 

1. วัสดุที่ใช้สร้าง 1 3 0 0 0 4.25 มาก 

2. ความแข็งแรง 1 2 1 0 0 4 มาก 

3. ขนาดของโต๊ะ

ปฏิบัตงิาน 

1 0 3 0 0 3.5 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.91 มาก 

ความพึงพอใจร้อยละ 78.2 
 

ตารางที่ 5 แสดงความพงึพอใจด้านการใชง้าน 

ข้อ รายการประเมนิ 

ระดับความพงึพอใจ 

ผลลพัธ ์มาก

ที่สดุ 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อยที่สดุ ค่าเฉลี่ย

ระดับ 

1. ลดการกระจายของฝุ่นละออง 2 2 0 0 0 4.5 มาก 

2. ป้องกันการกระเด็นของน้ า 1 3 0 0 0 4.25 มาก 

3. แสงสว่างเพยีงพอและ

เหมาะสม 

3 1 0 0 0 4.75 มากที่สุด 

4. การท าความสะอาด 1 2 1 0 0 4 มาก 

5. ความปลอดภัยในการใชง้าน 2 2 0 0 0 4.5 มาก 

6. มีประโยชนต่์อผูใ้ชง้าน 3 1 0 0 0 4.75 มากที่สุด 

7. ความสะดวกในการใชง้านโต๊ะ

ปฏิบัตงิาน 

0 2 2 0 0 3.75 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.35 มาก 

ความพึงพอใจร้อยละ 87 

 

ตารางที่ 6 แสดงความพงึพอใจด้านคุณภาพ 

ข้อ รายการประเมนิ 

ระดับความพงึพอใจ 

ผลลพัธ ์มาก

ที่สดุ 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สดุ 

ค่าเฉลี่ย

ระดับ 

1. มีคุณภาพเหมาะสมส าหรับ

ปฏิบัตงิานเจยีระไนฟันเทียม 

2 2 0 0 0 4.5 มาก 

2. ความพงึพอใจในภาพรวมทั้งหมด 0 4 0 0 0 4 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.25 มาก 

ความพึงพอใจร้อยละ 85 
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วิจารณ์และสรุปผล 
จากการการออกแบบและปรับปรุงโตะ๊ปฏิบัตงิานเจียระไนฟันเทียม พบวา่ โตะ๊ปฏบัิตงิานเจียระไนฟันเทียมแบบ

ใหม่สามารถป้องกันเศษฝุ่นละอองท่ีเกิดจากการกรอ(เจียร)ฟันเทียมไม่ให้กระจายออกจากโต๊ะปฏิบัติงานได้ และโต๊ะ

ปฏิบัติงานแบบใหม่ยังให้ค่าความเข้มแสงสว่างเท่ากับ 1604 ลักซ์ ตามมาตรฐานการเทียบเคียงความเข้มแสงสว่างตาม

ลักษณะงานละเอียดสูงมาก [2] (1600 ลักซ์) ซึ่งมากกว่าเดิม (731 ลักซ์) ผลความพึงพอใจจากผู้ปฏิบัติงานจริงพบว่า  

มีความพึงพอใจด้านการใช้งานค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 รองลงมา ด้านคุณภาพ ด้านโครงสร้าง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 

และ 3.91 ตามล าดับ และผลความพึงพอใจรวมท้ัง 3 ด้าน ของการใช้โต๊ะปฏิบัติงานเจียระไนฟันเทียมอยู่ในระดับมาก  

ซึ่งมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 คิดเป็นร้อยละ 84.6 ซึ่งมคี่าความพงึพอใจตามวัตถุประสงค์ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน วทิยาเขตสกลนครท่ีได้เปิดโอกาสในการพัฒนาตนเอง  

ขอขอบคุณ บุคลากรแผนกทันตกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาสท่ีให้ความอนุเคราะห์ผู้วิจัยในการเข้าไปเก็บ

ข้อมูลและด าเนนิงานวิจัยน้ี 
 

เอกสารอ้างอิง 
1. กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร . รายงานสรุปผลงานในส่วนทันตสุขภาพ

โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยูห่ัว; 2558. 

2. พระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน. ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ 

ปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสวา่งและเสยีง; 2549. หนา้ 21 

3. รัตนาภรณ์ อมรรัตนไพจิตร และคณะ. การยศาสตร์ในสถานท่ีท างาน. กรุงเทพฯ: บริษัท เรียงสาม กราฟฟิค 

ดีไซน ์จ ากัด; 2544.  

4. อุทุมพร จามรมาน. แบบสอบถาม: การสร้างและการใช้. พมิพค์รัง้ท่ี 6. กรุงเทพฯ: ฟันนี่พลับบิชชิ่งจ ากัด; 2544.  

 
 

  



 
 

Proceedings  
1342 

 

การออกแบบและปรับปรุงผังศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-

เชียงใหม่ 

A layout design and improvement of the center for learning resources and 

educational media North-Chiang Mai university 

ศุภลักษณ์ สุวรรณ1* สามชัย จริะภัทรศลิป1 ชัชพล ยืนยง1 และกฤษฎิ์ พิลาศลักษณ์1 

Supaluck Suwan1*, Samchai Jirapatasil1, Chatchaphon Yuenyong1 and Krit Pilardluck1 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดระยะทางของกิจกรรมท่ีกระท าในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดยน าวิธีคิดและหลักของการออกแบบผังโรงงานอย่างมีระบบมาใช้เพื่อออกแบบและ

ปรับปรุงผังศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผลท่ีได้สามารถลดระยะทางของกิจกรรมท่ีกระท าในศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษาลงได้จาก 341.38 เมตร ลดลงเหลือ 252.03 เมตร (ลดลง 89.35 เมตร คิดเป็นร้อยละ 26.17 ของระยะทาง

เดิม) 
 

ค าส าคั::   การออกแบบผังโรงงานอย่างมรีะบบ, 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 คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จงัหวดั 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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บทน า 

ในปัจจุบันเทคโนโลยนีัน้มคีวามก้าวหนา้อย่างมาก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมทางด้านการอ่าน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างอินเทอร์เน็ตนั้น  เข้ามามีบทบาททดแทนในส่วนของหนังสือได้ในหลาย  ๆ ปัจจัยและด้วยท่ีมี

ความสะดวกกว่าและเข้าถึงได้งา่ยกว่า จึงเป็นเหตุให้การหาความรู้จากการอา่นหนังสือลดลง ส่งผลกระทบให้การเข้า

ใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา(ห้องสมุด)เหลอืนอ้ยมากเมื่อเทียบจากอดีตท่ีผ่านมา ด้วยเหตุนี้เอง จึงต้อง

มีการพัฒนาวิธีการต่าง ๆ ส าหรับปรับปรุงศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความ

ต้องการ โดยมุ่งเน้นการใช้พื้นท่ีให้เกิดประโยชน์ท่ีสุด เพื่อท าให้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงให้ศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศึกษานัน้มคีวามทันสมัยและสามารถใชง้านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อลดระยะทางการท ากิจกรรมในศูนยบ์รรสารและสื่อการศึกษา 

 

วิธีการศึกษา 
1. การท าแบบส ารวจความตอ้งการใชบ้ริการของศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา 

2. การค านวนระยะทางของกิจกรรมท่ีกระท าบ่อยๆในศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา 

3. ออกแบบและปรับปรุงผังใหม่ 

4. การค านวนระยะทางของกิจกรรมท่ีกระท าบ่อยๆของผังใหมน่ัน้ 
 

ผลการศึกษา 

 จากแบบส ารวจความต้องการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาท่ีส ารวจจากนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จ านวน 286 คน จากจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าใช้บริการของศูนย์ฯปีท่ีผ่านมาจ านวน 999 คน(ค่าความคาด

เคลื่อน 0.05) พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ท ากิจกรรมต่อเนื่องท่ีซ้ า ๆ กันดังในตารางท่ี 1 ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีนักศึกษา

กระท าไมต่อ่เนื่องและกระท าไม่ซ้ ากันเลยจะรวมแสดงไว้ภาพท่ี 1 แผนภูมไิปกลับของแตล่ะกิจกรรม 
 

ตารางที่ 1 กิจกรรมตอ่เนื่องท่ีนักศกึษากระท าซ้ ากัน 

ล าดับ กจิกรรม ความถี ่(คน) 

1 ACEB 44 

2 CBG 39 

3 BACE 26 

4 AEBC 24 

5 GDF 13 

6 FBG 12 

รวม 158 

 

 จากตารางท่ี 1 แสดงกิจกรรมท่ีนักศึกษาท าต่อเนื่องกันด้วยความถี่ต่าง ๆ สัญลักษณ์ท่ีใช้ในตารางท่ี 1 นั้น

สามารถอธิบายในตารางท่ี 2  
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ตารางที่ 2 สัญลักษณ์ต่าง ๆ ของแตล่ะกิจกรรมและขนาดพื้นท่ี 

สั:ลักษณ ์ ความหมาย สั:ลักษณ ์ ความหมาย 

A (157.5 m2) นั่งอ่านหนังสอืในโซนอา่นหนังสือ E (207 m2) ท ากิจกรรมอื่นๆท่ีโซนโต๊ะนั่งเลน่ 

B (202.5 m2) สบืค้นหนังสอืในโซนสบืค้น F (13.5 m2) ยืม-คืนหนังสือโซนเคาน์เตอร์

ให้บริการ 

C (94.5 m2) นั่งอ่านหนังสอืโซนโตะ๊อ่านสองด้าน G (94.5 m2) นั่งอ่านหนังสอืหรือท ากิจกรรมอื่นๆใน

โซนห้องอภิปราย D (31.5 m2) ใชค้อมพิวเตอร์ในโซนคอนพิวเตอร์กลาง 
 

 จากตารางที่ 2 ได้อธิบายถึงความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของแตล่ะกิจกรรมและแสดงขนาดของพื้นท่ีใน

แตล่ะกิจกรรม (หน่วยพืน้ท่ี:ตารางเมตร) 
 

 
 

ภาพที่ 1 แผนภูมไิปกลับ Form to Chart 
 

จากแผนภูมไิปกลับ สามารถสร้างแผนภูมคิวามหนาแนน่ของกจิกรรมและก าหนดระดับความสัมพันธ์ของแต่

ละกิจกรรมได้ ดังแสดงในภาพท่ี 2 จากนั้นสามารถสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ (Relationship Chart) ได้ดังภาพท่ี 3 

และแผนภาพความสัมพันธ์ (Relationship Diagram) ดังภาพท่ี 4 
 

 
 

ภาพที่ 2 แผนภูมคิวามหนาแนน่ของกิจกรรม 
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ภาพที่ 3 แผนภูมคิวามสัมพันธ์ Relationship Chart 
 

  
 

ภาพที่ 4 แผนภาพความสัมพันธ์ Relationship Diagram 
 

จากนั้นน าไปออกแบบผังศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษาตามขนาดของพื้นท่ีท่ีมีอยู่ เดิมตามโซนต่าง  ๆ   

ของกิจกรรม (พื้นท่ีรวมท้ังหมด 819 ตร.ม.) โดยผู้วิจัยทดลองออกแบบผังอย่างคร่าว  ๆ  (Block Layout) มา 2 ผัง และ 

ท าการประเมินผังอย่างคร่าว ๆ โดยวิธีให้คะแนนความสัมพันธ์ (Adjacency Based Scoring) โดยผังแบบท่ี 1 มีคะแนนรวม 

421 คะแนน แสดงดังภาพท่ี 5 และผังแบบท่ี 2 มคีะแนนรวม 310 คะแนน แสดงดังภาพท่ี 6 
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ภาพที่ 5 ผังอย่างคร่าว ๆ แบบท่ี 1 Block Layout 1 

 
 

ภาพที่ 6 ผังอย่างคร่าว ๆ แบบท่ี 2 Block Layout 2 
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ตารางที่ 3 รายละเอยีดสัญลักษณข์องอุปกรณใ์นผังละเอียด 

สั:ลักษณ ์ รายละเอียด จ านวน 

 ชัน้วางหนังสอื ขนาด 0.62m x 0.92m 104 ชัน้ 

 โตะ๊ยาว ขนาด 0.80m x 1.83m  12 ตัว 

 
โตะ๊อ่าน 2 ด้าน ขนาดใหญ่ ขนาด 1.20m x 1.80m 10 ตัว 

 
โตะ๊อ่าน 2 ด้าน ขนาดเล็ก ขนาด 0.90m x 1.00m 3 ตัว 

 ชัน้วางวารสาร ขนาด 0.3m x 0.8m 10 ตัว 

 โซฟาใหญ่ ขนาด 0.75m x 1.50m 1 ตัว 

 โซฟาเล็ก ขนาด 0.85m x 0.85m 1 ตัว 

 เก้าอี้ขาเหล็กหุ้มเบาะ ขนาด 0.45m x 0.60m 48 ตัว 

 เก้าอี้พลาสตกิ ขนาด 0.42m x 0.45m 46 ตัว 

 
โตะ๊คอมพวิเตอร์พร้อมเก้าอี้ ขนาด 0.70m x 0.70m 4 เคร่ือง 

 
เคาน์เตอร์ยืม-คืนหนังสือ ขนาด 2m x 0.78m 1 ชุด 

 เก้าอี้โต๊ะพับ ขนาด 0.50m x 0.50m 20 ตัว 

 ชัน้วางหนังสอืต่างระดับ ขนาด 0.35m x 1.90m 12 ตัว 

 โตะ๊พับ ขนาด 0.80m x 1.30m 5 ตัว 

 

เมื่อเลือกผังอย่างคร่าว ๆ แบบท่ี 1 แล้ว จากนั้นท าการวางผังอย่างละเอียดดังแสดงในภาพท่ี 7 ซึ่งใช้วัสดุ 

ครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์) เดิม ที่มอียู่ มาจัดตามพื้นท่ีท่ีก าหนดไว้ โดยมีสัญลักษณ์ดังแสดงในตารางที่ 3  
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ภาพท่ี 7 ผังศูนยบ์รรสารและสื่อการศึกษาแบบใหม่ 
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จากนั้นท าการประเมินระยะทางของกิจกรรมต่อเนื่องท่ีนักศึกษากระท าซ้ า  ๆ กัน ของผังศูนย์บรรสารและ

สื่อการศึกษาแบบใหมเ่ทียบกับแบบเดิม โดยระยะทางวัดจากจุดเซนทรอยของโซนแรกถึงจุดเซนทรอยของโซนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 8 ผังศูนยบ์รรสารและสือ่การศึกษาแบบเดิม 
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วิจารณ์และสรุปผล 
ผลของการเปรียบเทียบระยะทางของกิจกรรมท่ีกระท าในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย

นอร์ท-เชียงใหม่ พบว่าระยะทางของทุกกิจกรรมลดลงจาก 341.38 เมตร เหลือ 252.03  เมตร คิดเป็น 26.17 

เปอร์เซนต์ ดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบระยะทางของกิจกรรม 

กจิกรรม ระยะทางเดิม 

(เมตร) 

ระยะทางใหม ่

(เมตร) 

ความต่าง 

(เมตร) 

เปอร์เซน็ต ์

ความต่าง 

ACEB 58.54 42.9 ลดลง 15.64 26.71 

CBG 60.06 32.1 ลดลง 27.96 46.55 

BACE 49.76 45.65 ลดลง 4.11 8.25 

AEBC 71.46 59.12 ลดลง 12.34 17.26 

GDF 62.56 42.6 ลดลง 19.96 31.9 

FBG 39 29.66 ลดลง 9.34 23.94 

รวม 341.38 252.03 ลดลง 89.35 26.17 

 

ข้อเสนอแนะ 

ในงานวิจัยนี้ ได้มีการออกแบบและปรับปรุงผังศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา โดยอาศัยการออกแบบตามพื้นท่ี

เดิมของแต่ละกิจกรรม (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดพื้นท่ีของแต่ละโซน) รวมถึงการใช้วัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละกิจกรรม 

(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเฟอร์นิเจอร์ท้ังขนาดและจ านวน) ซึ่งหากผู้ท่ีต้องการศึกษาและปรับปรุงงานวิจัยนี้ต่อไป ควรเพิ่ม

การศึกษาเร่ืองการหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม รวมถึงการเลือกใช้วัสดุและครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมในแต่ละ

กิจกรรมด้วย 

ในงานวิจัยนี้ได้น าผลของการออกแบบและปรับปรุงผังศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษามาใช้จริงใน

มหาวิทยาลัย ผู้ท่ีต้องการศึกษาและปรับปรุงงานวิจัยควรมีการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเร่ืองความ

สะดวกของการจัดการผังของศูนยบ์รรสารและสื่อการศึกษาด้วย 
 

เอกสารอ้างอิง 
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การออกแบบต าแหน่งการจัดวางสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กระจายสินค้า 

กรณีศกึษา   บริษัท ธนพิริยะ จ ากัด (มหาชน)  

Designing of improving efficiency product placement location in distribution 

center : case study of Thanapiriya public Company limited 

จักรพงศ ์ วงค์ขัตยิ์1*  ฐิตาพร  เป็งค าตา1   วัชราภรณ์ สมพงษ์1  และ สมควร  สงวนแพง1* 

Jakkapong Wongkhat1*, Thitaporn Pengkhomta1 , watcharaphon Somphong1 and Somkuan  Sanguanpang1* 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยฉบับนี้ได้ออกแบบรูปแบบการจัดวางสินค้าภายในศูนย์กระจายสินค้า โดยหลักการ เอ บี ซี  

(ABC analysis) ร่วมกับหลักการเคลื่อนไหวเร็วไว้ใกล้ประตู (Fast mover closest to the door) เพื่อช่วยในการหา

ต าแหน่งท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการจัดวางสินค้า จากนั้นท าการเปรียบเทียบการออกแบบผังการจัดวางสินค้าแบบเก่ากับ

การออกแบบผังการจัดวางสินค้าแบบใหม ่โดยพิจารณาความเหมาะสมของการจัดวางสินค้าด้วยเงื่อนไขด้านเวลาการ

เก็บและเบิกจ่ายสินค้า ระยะทางการเก็บและเบิกจ่ายสินค้า จากการออกแบบรูปแบบต าแหน่งการจัดวางสินค้าแบบ

ใหม ่ส่งผลให้การด าเนนิงานสามารถลดเวลาเฉลี่ยในการเบิกสินค้าลดลงร้อยละ 72.16 เวลาเฉลี่ยในการจัดเก็บสนิค้า

ลดลงร้อยละ 28.67 ระยะทางเฉลี่ยในการเบิกสินค้าของพนักงานลดลงร้อยละ 51.44 ระยะทางการวิ่งของรถโฟล์

คลิฟท์ในการจัดเก็บสินค้าลดลงร้อยละ 27.77 และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟของรถโฟล์คลิฟท์ได้ 91 ,566.09 

บาทตอ่ปี 

ค าส าคั::   ศูนยก์ระจายสินค้า, 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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บทน า 
 ปัจจุบันบริษัทธนพิริยะ จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจค้าปลกีและค้าส่งสนิค้าอุปโภคบริโภคท่ีไม่รวมอาหาร

มีสาขารวมท้ังสิ้น 15 สาขา แบ่งออกเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต 14 สาขา และมีศูนย์กระจายสินค้า 1 แห่ง ซึ่งทุกสาขา  

มีท่ีตั้งในจังหวัดเชียงราย รูปแบบของร้านธนพิริยะเป็นการผสมผสานท่ีลงตัวระหว่าง  การมีสินค้าท่ีหลากหลาย  

และมีราคาย่อมเยาแบบโมเดิร์นเทรด แต่มีความสะดวกแบบร้านสะดวกซื้อ ปลายปี 2558 หลังเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อรับมือการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีก เนื่องมาจากก าลังซื้อของประชากรและจ านวน

นักท่องเท่ียวอาเซียนท่ีคาดว่าจะมีแนวโนม้เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันบริษัทธนพริิยะมกีารวางแผนงาน 3-5 ปี ได้ตั้งเป้า

เปิดสาขาให้ครอบคลุมทุกอ าเภอ ภายใต้นโยบาย “หนึ่งอ าเภอ หนึ่งธนพิริยะ” หลังจากนั้นมีแผนเปิดสาขาในจังหวัด

ใกล้เคียงเพราะมี 6 อ าเภอของจังหวัดใกล้เคียงแวดล้อมท้ังจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพะเยา บริษัทธนพิ ริยะตื่นตัว

กับการพัฒนาธุรกิจให้เป็นระบบ โดยมีโครงการปรับปรุงแผนผังการจัดวาง (Layout) ของศูนย์กระจายสินค้า 

เพื่อปรังปรุงประสิทธิภาพของการเก็บรักษาสินค้าท่ีมีความแตกต่างกันออกไป ในช่วงเวลาท่ีก าลังรอท่ีจะกระจาย

สินค้าให้กับลูกค้าซึ่งการปรับปรุงคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าถือเป็นแนวทางหนึ่งในการ ท าให้การปฏิบัติงาน 

ในคลังหรือศูนย์กระจายสินค้ามีระบบท่ีดีดังงานวิจัยของ (พงศ์พัฒน์ เพ็ชรรุ่งเรือง, 2539) กล่าวว่าคลังสินค้า 

(Warehousing) คือ การจัดระเบียงในการเก็บ วาง และรักษาสินค้าอย่างเป็นระบบ มีระเบียบแบบแผน เพื่อป้องกันและ

รักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพท่ีดี สินค้ามีความพร้อมเพื่อการน าออกแจกจ่ายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา  

ด้วยค่าด าเนินงานท่ีต่ า รวมท้ังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและก าไรให้กับกิจการเห็นชัดเจนมากขึ้น จากผลงานวิจัยของ  

(วรพล เนตรอัมพร, 2559) กล่าวว่าการท างานพนักงานใช้เวลาค่อนข้างนานในการหยิบสินค้า เพื่อเตรียมส่งมอบ 

และมีการหยิบสินค้าไม่ครบตามเอกสารส่งมอบสินค้า ได้น าเอาเทคนิคการแบ่งกลุ่มสินค้าพร้อมท้ังมีการจัดผัง 

รูปแบบใหม่ โดยแยกตามกลุ่มสินค้า ท าให้ระยะเวลาเฉลี่ยในการหยิบสินค้าเพื่อเตรียมจัดส่งลดลงและไม่พบ

ข้อผิดพลาดในการส่งสินค้าใหก้ับลูกค้า ส่งผลท าให้กระบวนการท างานมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งสูงสุดตอ่องค์กร 

จากกระบวนการจัดเก็บสินค้าของ บริษัทธนพิริยะ ท่ียังไม่เป็นระบบและยังไม่มีการจัดเรียงล าดับ 

การวางสินค้าตามความถี่ของการเบิกจ่ายสินค้ามากเท่าท่ีควร ส าหรับการจัดวางต าแหน่งของสินค้าในแต่ละกลุ่ม

สินค้าท่ีแตกต่างกัน ท าให้ระยะเวลาในการหาสินค้าและการจัดเก็บสินค้านาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท าการออกแบบ

รูปแบบการปรับปรุงประสิทธิภาพต าแหน่งการจัดวางสินค้าในศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การจัดวางสนิค้าและลดระยะเวลาในการจัดเก็บสนิค้าให้สามารถใชป้ระโยชนข์องพืน้ท่ีจัดวางสนิค้าได้สุงสุด   

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการด าเนินการวจิัย 

 1. ศึกษารูปแบบการจัดการสินค้าในศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ ท่ีมีความเคลื่อนไหวของการรับเข้า 

จัดเก็บ เบิกจ่าย และการจัดส่งสินค้าในศูนย์กระจายสินค้าผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลการจัดวางสินค้าแบบเก่าของบริษัทฯ 

โดยบริษัทฯมีการจัดวางสินค้าตั้งแต่ช่องเก็บสินค้าคงคลังในชั้นท่ี 3-5 เร่ิมจากพื้นท่ี L18, S18, L17, S17, L16, S16, 

L15, S15, L14, S14, L13, S13 และ L12 มีช่องเก็บสินค้าคงคลังท้ังหมด 2,520 ช่อง แต่ละหมวดสินค้าใช้พื้นท่ีจัดเก็บ

ท้ังหมด 1,723 พาเลท 

 2. ท าการออกแบบรูปแบบการจัดวางสินค้าภายในศูนย์กระจายสินค้าใหม่ของบริษัทฯ โดยการค านวณหา

มูลค่าในการสั่งซื้อและความถี่ในการเบิกจ่ายสินค้าคงคลังย้อนหลัง 1 ปี ของแต่ละหมวดสินค้าท่ีมีการหมุนเวียน 

ในรอบปี พ.ศ. 2559 โดยหลักการ ABC analysis เพื่อท าการจัดเรียงล าดับข้อมูลหมวดสนิค้าท่ีมีปริมาณการหมุนเวียน

มากไปหาหมวดสินค้าที่มปีริมาณการหมุนเวยีนนอ้ย  
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3.ตัดกราฟพาเรโตหากลุ่มของสินค้า ตามความถี่การเบิกจ่ายสินค้าออกเป็นสินค้ากลุ่ม A คือสินค้าท่ีมี

เคลื่อนไหวเร็ว สินค้าสินค้ากลุ่ม B คือสินค้าท่ีมีความเคลื่อนไหวปานกลาง และสินค้ากลุ่ม C คือสินค้าท่ีมีความ

เคลื่อนไหวน้อยตามล าดับ ยกตัวอย่างสินค้าหมวด 7 ที่ได้ท าการตัดกราฟพาเรโตเพื่อหากลุ่มสินค้า สามารถสรุปผล

การแบ่งกลุม่สนิค้าและจ าแนกกลุ่ม A, B และ C ด้วยอัตราส่วน 50:30:10 ดังภาพท่ี 1  

 

 

ภาพที่ 1 กราฟพาเรโตแสดงกลุม่สนิค้า  

 4. จากการค านวณหากลุ่มของสินค้าตามความถี่การเบิกจ่ายสินค้าและพาเลทของสินค้าแต่ละหมวดจาก

กราฟพาเรโต เพื่อน ามาใช้ ในการออกแบบการจัดวางสินค้า และออกแบบแผนผังการจัดวาง (Layout)  

ของศูนยก์ระจายสินค้าใหมร่่วมกับหลักการจัดวางสินค้าท่ีมีเคลื่อนไหวเร็วไวใ้กล้ประตู (Fast mover closest to the door) 

 5. ผู้วิจัยได้ใช้หลักการสุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ ในการสุ่มหากลุ่มตัวอย่างการวัดผลการวิจัย  

โดยท าการสุ่มตัวอย่างของสินค้ามีการก าหนดให้สัดส่วนของลักษณะท่ีสนใจในสินค้าเท่ากับ 0.1 และระดับความ

เชื่อมั่น 90% จากรายการสินค้าท้ังหมด 1,068 รายการ จะได้กลุ่มสินค้าท่ีสามารถสุ่มได้ 91 รายการ เพื่อให้ทราบ 

การเปลี่ยนแปลงค่าเวลา ระยะทาง และการเบิกจ่ายสินค้าจึงได้มีการบันทึกค่าเวลา ระยะทางในการเก็บสินค้า  

ของรถโฟล์คลิฟท์ ระยะทางการเบิกจ่ายสินค้าของพนักงานรูปแบบเก่าก่อนการออกแบบ และรูปแบบใหม่ท่ีได้ท า 

การออกแบบโดยบันทึกการท างานซ้ าจ านวน 5 รอบการท างานต่อ 1 รายการเพื่อหาค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการ

ออกแบบต าแหนง่การจัดวางสินค้าในศูนย์กระจายสนิค้าของบริษัท 
 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลรับเข้า และเบิกจ่ายสินค้าย้อนหลังของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา  

11 เดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 - 30 กันยายน 2560 ท าให้สามารถออกแบบการจัดวางสินค้าใหม่ 

ตามความถี่การเบิกจ่ายสินค้า โดยหลักการ ABC Analysis ออกเป็นสองลักษณะ คือจัดวางสินค้าตามความถี่ 

ของหมวดสินค้า และการจัดวางสินค้าภายในหมวดสินค้าท้ังหมด 6 หมวด จ านวน 1,068 รายการ พาเลทท้ังหมด 

2,305 พาเลท จะเห็นได้จากผลการปฏบัิตงิาน ดังนี้ 
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 1. ความตอ้งการพาเลทตามความถีก่ารเบิกจ่ายสนิค้าในศูนยก์ระจายสินค้าท้ังหมด ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ความตอ้งการพาเลทตามความถีก่ารเบิกจ่ายสนิค้าในศูนย์กระจายสนิค้าท้ังหมด 

กลุ่มสินค้าเรียงจากความถี่การเบิกจ่ายมากไปหาน้อย หมวดสินค้า จ านวน (พาเลท) 

เครื่องดื่ม 7 748 

เครื่องครัว  9 334 

ซักล้าง 1 512 

ขนม 6 344 

กระดาษและผา้อ้อม 

เครื่องดื่มผง 

2 

8 

268 

99 

 2. ความตอ้งการพาเลทตามความถี่การเบิกจ่ายสนิค้าภายในหมวดสินค้า ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 ความตอ้งการพาเลทตามความถีก่ารเบิกจ่ายสนิค้าภายในหมวดสนิค้า 

 กลุ่มสินค้า หมวดสินค้า 
กลุ่ม A  

(พาเลท) 

กลุ่ม B 

(พาเลท) 

กลุ่ม C 

(พาเลท) 

เครื่องดื่ม 7 245 308 195 

เครื่องครัว  9 133 104 97 

ซักล้าง 1 135 128 249 

ขนม 6 133 154 57 

กระดาษและผา้อ้อม 

เครื่องดื่มผง 

2 

8 

155 

27 

95 

53 

58 

19 

 จากตารางท่ี 2 ความตอ้งการพาเลทตามความถีก่ารเบิกจ่ายสินค้าภายในหมวดสนิค้า รวมพาเลทท่ีต้องการ

ในการจัดวางสินค้าท้ังหมด เท่ากับ 2,305 พาเลท น าข้อมูลมาออกแบบและเขียนแผนผังการจัดวาง (Layout)  

ศูนย์กระจายสินค้าแบบใหม่ร่วมกับหลักการจัดวางสินค้าท่ีมีเคลื่อนไหวเร็วไว้ใกล้ประตู (Fast mover closest to the 

door) ได้ดังภาพท่ี 3 เปรียบเทียบกับแผนผังการจัดวาง (Layout) ศูนยก์ระจายสินค้าแบบเก่าดังภาพท่ี 2 
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พื  นท ่ อดร บรรทุก พ่ือ ขนสินค้า ข้า
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พื  นท ่วา สินค้าร บ ข้า

พื
 นท ่วา สินค้ารอการส ่ออก
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   สินค้าหมวด 1    สินค้าหมวด 8   

   สินค้าหมวด 2    สินค้าหมวด 9 

   สินค้าหมวด 6    สินค้าหมวด 5 

 สินค้าหมวด 7    สินค้าไมร่ะบุหมวด 

ภาพที่ 2 แผนผังการจดัวางสนิค้าก่อนการปรับปรุง (Top View) 
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   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. ผลการเปรียบเทียบระยะทาง และเวลาระหว่างรูปแบบการจัดวางสินค้าแบบเก่าก่อนการปรับปรุง  

และรูปแบบการจัดวางสินค้าแบบใหมห่ลังการปรับปรุง จากการเลอืกสุ่มตัวอยา่งรายการสินค้าท้ังหมด 91 รายการ 

  3.1 ผลการเปรียบเทียบระยะทางเฉลี่ย ก่อนและหลังการปรับปรุง 
 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบระยะทางเฉลี่ย ก่อนและหลังการปรับปรุง 

ผลการปฏิบัตงิาน 
ก่อนปรับปรุง 

(เมตร) 

หลังปรับปรุง 

(เมตร) 

การเปลี่ยนแปลง 

 (%) 

ระยะทางเฉลี่ยในการจัดเก็บสนิค้า 59,471.02 42,953.55 ลดลง 27.77 

ระยะทางเฉลี่ยในการเบิกสนิค้า 34,990.87 16,991.33 ลดลง 51.44 

 จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าจากการปรับปรุงต าแหน่งการจัดเก็บและเบิกสินค้า โดยหลักการ ABC Analysis 

รวมถึงหลักการจัดวางสินค้าท่ีมีการเคลื่อนไหวสูงสุดอยูใ่กล้ประตู (Fast mover closest to the door) ท าให้ระยะทางการวิ่ง

เฉลี่ยในการเก็บสินค้าของรถโฟล์คลิฟท์ ลดลงร้อยละ 27.77 และระยะทางเฉลี่ยในการเบิกสินค้าของพนักงานลดลง 

ร้อยละ 51.44  

  3.2 ค่าใชจ้่ายในการใชไ้ฟของรถโฟลค์ลิฟท์ท่ีลดลงต่อปี 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงค่าใชจ้่ายในการใชไ้ฟของรถโฟลค์ลิฟท์ท่ีลดลงต่อปี 

ค่าใช้จ่ายไฟ 
ก่อนปรับปรุง 

(บาท) 

หลังปรับปรุง 

(บาท) 

ลดลง 

 (บาท) 

ค่าใชจ้่ายไฟรถโฟลค์ลิฟท์ 319,428.144 227,862.054 91,566.09 

 จากตารางท่ี 4 เมื่อน าผลการค านวณค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับระยะทางทั้งปี จากการเบิกสินค้าตามความถี่

ท้ังหมด 91 รายการ ในรอบ 1 ปี สามารถลดค่าใช้จ่ายในการใชไ้ฟของรถโฟลค์ลิฟท์ได้  91,566.09 บาท ตอ่ปี คิดเป็น

ร้อยละ 28.67  

  3.3 การเปรียบเทียบระยะเวลาเฉลี่ย ก่อนและหลังการปรังปรุง 

  จากการปรับปรุงต าแหน่งในการจัดวางสินค้ารูปแบบใหม่ ท าให้การท างานการจัดเก็บและการเบิกสินค้า

ภายในศูนย์กระจายสินค้ามีระยะทางท่ีสั้นกว่า ส่งผลให้ระยะเวลาในการจัดเก็บและการเบิกสินค้าลดลงตามไปด้วย  

สรุปได้ดังตารางท่ี 5 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบระยะเวลาเฉลี่ย ก่อนและหลังการปรังปรุง 

ผลการปฏิบัตงิาน 
ก่อนปรับปรุง 

(นาท)ี 

หลังปรับปรุง 

(นาท)ี 

การเปลี่ยนแปลง 

 (%) 

เวลาเฉลี่ยในการจัดเก็บสนิค้า 763.15 544.28 ลดลง 28.67 

เวลาเฉลี่ยในการเบิกสนิค้า 5,616.50 1,563.38 ลดลง 72.16 

  จากตารางท่ี 5 เมื่อท าการปรับปรุงการจัดวางสินค้าในรูปแบบใหม่แล้ว มีการจับเวลาในแต่ละขั้นตอน 

การท างานเฉลี่ย ท้ังหมด 91 รายการ พบว่าเวลาเฉลี่ยในการจัดเก็บสินค้าลดลงร้อยละ 28.67 และเวลาเฉลี่ย 

ในการเบิกสนิค้าลดลงร้อยละ 72.16 
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วิจารณ์และสรุปผล 

 จากผลการศึกษาการออกแบบรูปแบบต าแหน่งการจัดวางสินค้าภายในศูนย์กระจายสินค้า เพื่อท าการ

เปรียบเทียบการออกแบบต าแหน่งการจัดวางสินค้าแบบเก่ากับการออกแบบต าแหน่งการจัดวางสินค้าแบบใหม่  

โดยหลักการ ABC analysis เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการจัดวางสินค้า ท้ังระยะทางและระยะเวลาเฉลี่ย 

ของรายการสนิค้าให้สามารถใช้ประโยชน์ของพืน้ท่ีในการจัดวางสินค้าสูงสุด   

 ผลจากการด าเนินงานสามารถออกแบบรูปแบบต าแหน่งการจัดวางสินค้าแบบใหม่ ส่งผลให้สามารถลด

ระยะทางเฉลี่ยในการเบิกสินค้าของพนักงานลดลงร้อยละ 51.44 เวลาเฉลี่ยในการเบิกสินค้าลดลงร้อยละ 72.16  

ระยะทางการวิ่งของรถโฟล์คลิฟท์ในการจัดเก็บสินค้าลดลงร้อยละ 27.77 เวลาเฉลี่ยในการจัดเก็บสินค้าของ 

รถโฟล์คลิฟท์ลดลงร้อยละ 28.67 และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟของรถโฟล์คลิฟท์ได้  91,566.09 บาท ต่อปี 

สอดคล้องกับ (เมธินี ศรีกาญจน์, 2556) ได้ศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพต าแหน่งการจัดวางสินค้าในคลังสินค้า 

กรณีศึกษา บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์จ ากัด (มหาชน) สาขาสุขสวัสดิ์ ได้วิเคราะห์ต าแหน่ง (Location) ใหม่ในการ 

จัดวางสินค้า โดยใชห้ลักการตัวแบบโปรแกรมเชงิเส้น (Linear Programming Method) ตามทฤษฎีสนิค้าเคลื่อนไหวเร็ว

วางไว้ใกล้ประตู (Fast Mover Closest to the Door) ร่วมกับเคร่ืองมือ Solver ในโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อช่วยใน

การหาค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดของการจัดวางสินค้า ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้าเพิ่มขึ้น   

ท าให้ระยะเวลาเฉลี่ยในการหยิบสินค้า การจัดเก็บสินค้าลดลง รวมถึงระยะทางเฉลี่ยลดลง และได้ผลการศึกษา

เช่นเดียวกับ (กรณิกา จันทราพูน, 2559) ได้ท าการปรับปรุงประสิทธิภาพคลังวัตถุดิบโดยใช้วิธีการหลายวิธี 

ด าเนนิการแกไ้ขปัญหาด้วยการออกแบบการจัดวางวัตถุดิบภายในคลังวัตถุดิบใหมด่้วยวิธีการ ABC Analysis สามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการในคลังวัตถุดิบ คือเวลาในการหยิบวัตถุดิบของรถโฟล์คลิฟท์ ระยะทางการวิ่งของ 

รถโฟล์คลิฟท์ และค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟของรถโฟล์คลิฟท์ลดลง ดังนั้นการปรับปรุงศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้า

ด้วยหลักการ ABC Analysis และหลักการจัดวางสินค้าเคลื่อนไหวเร็ววางไว้ใกล้ประตู (Fast Mover Closest to the 

Door) จึงเป็นเร่ืองท่ีผู้ประกอบการควรน ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานคลังสินค้า  

และลดตน้ทุนการด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาพบว่า การออกแบบรูปแบบการจัดวางสินค้าสามารถเพิ่มการแก้ไข โดยการปรับปรุง  

การควบคุมปริมาณการสั่งซื้อ และการเบิกสินค้าท่ีก่อให้เกิดการหมุนเวียนภายในบริษัท จากการด าเนินงานใน 

การรวบรวมข้อมูลการจัดวางสินค้ารูปแบบเก่าของศูนย์กระจายสินค้าบริษัทธนพิริยะ จ ากัด (มหาชน) มีการจัดวาง 

ผังสินค้าท้ังหมดในชอ่งเก็บสินค้าคงคลังท้ัง 5 ชัน้ มชีอ่งการจัดเก็บท้ังหมด 4,520 ช่อง แบ่งโซนในการท างานท้ังหมด 2 โซน 

ได้แก่  โซนท่ี 1 การเบิกจ่ายสินค้า (Picking) ใช้พื้นท่ี ท้ังหมด 2 ชั้นล่าง มีช่องการจัดเก็บท้ังหมด 2,000 ช่อง  

โซนท่ี 2 การจัดเก็บสินค้า (Location) ใช้พื้นท่ีท้ังหมด 3 ชั้นบน มีช่องการจัดเก็บท้ังหมด 2,520 ช่อง จากผลงาน 

ท่ีผู้วิจัยได้ออกแบบรูปแบบการจัดวางไว้จะเห็นได้ว่า ผู้วิจัยจัดเรียงล าดับข้อมูลตามล าดับความถี่การเบิกจ่ายสะสมของ 

แตล่ะหมวด แตล่ะรายการสินค้าท้ังหมดภายในศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบเพิ่มเติมโซนการเบิกจ่าย

สินค้า (Picking) ท่ีมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกันกับการจัดเก็บสินค้า (Location) ในการจัดวางสินค้าตามความถี่ 

การเบิกจ่ายสะสมของแต่ละหมวด แต่ละรายการสินค้าทั้งหมดภายในศูนย์กระจายสินค้าของ บริษัท ธนพิริยะ จ ากัด 

(มหาชน) 
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 การศึกษาในคร้ังนี้ไม่ได้ค านึงถึงการออกแบบรูปแบบพื้นท่ีการจัดวางสินค้าท้ังหมดทุกหมวดในคลังสินค้า  

ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจมีการปรับเปลี่ยนให้สามารถรองรับพื้นท่ีของสินค้าหมวดอื่นด้วยอาจแตกต่างออกไป 

เนื่องจากระบบการจัดการท่ีแตกต่างกันอย่างไรก็ตาม การศกึษาวจิัยในอนาคตอาจพจิารณา ดังนี้  

1. ควรท าการศึกษาปัญหาดา้นการจัดวางสินค้าเพิ่มเตมิจากงานปัจจุบันท่ีศึกษาเฉพาะหมวดเท่านัน้ 

2. ควรน าหลักทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคลังสินค้าให้ครบทุกด้านในการท าวิจัยในขั้นต่อไป 

เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการจัดการคลังสนิค้าได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้ามาใช้ในการบริหารจัดการ เช่น  

ระบบ Warehouse Management System (WMS) และระบบ RFID 

4. ควรท าระบบ Location Code พัฒนาลงสู่โปรแกรมฐานข้อมูล และน าเอาระบบ Bar Code มาใชใ้นการระบุ

ชื่อและรายละเอยีดต่าง ๆ ของสนิค้านัน้ ๆ เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลแบบได้แบบReal-Time และ Online  
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การศึกษาทางเทคนิคและต้นทุนการผลิตของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นท่ีมีส่วนผสม

ของเถ้าลอยลกิไนต์ 

The study of techniques and production cost of the paving concrete block 

composed of lignite fly ash 

ธีรศักดิ์ ถวิลวงค1์ อภชิิต วรรณะวงค์1 และ วีระ พันอินทร1์* 

Treerasak Thawinwong1, Apichit Wannawong1 and Weera Punin1* 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิค และต้นทุนการผลิตของคอนกรีตบล็อกประสาน 

ปูพื้นท่ีมีส่วนผสมของเถ้าลอยลิกไนต์ โดยท าการศึกษาอัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อเถ้าลอยลิกไนต์ท่ีอัตราส่วน 10:90, 20:80, 

30:70, 40:60 และอัตราส่วน 50:50 ร้อยละโดยน้ าหนัก ตามล าดับ โดยได้วิเคราะห์ตัวแปรต่างๆ ดังนี้ค่าการต้านแรงอัดตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ี 827-2531 (มอก.827-2531) ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนของปูนซีเมนต์และ

เถ้าลอยลิกไนต์ท่ีเหมาะสมในผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น คืออัตราส่วน 20:80 ร้อยละโดยน้ าหนัก โดยมีค่าการต้าน

แรงอัดเท่ากับ 36.96 MPa ค่าการดูดซึมน้ าและการหดตัวเท่ากับ ร้อยละ 45.46 และร้อยละ 1.74 ตามล าดับ คอนกรีตบล็อก

ประสานปูพื้นท่ีผลิตเป็นไปตามมาตรฐานมอก. 827-2531 ท่ีมีค่าการตา้นแรงอัด ไม่ต่ ากว่า 35 MPa นอกจากนี้ความหนาแนน่

เชงิปริมาตรของคอนกรีตคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นมคี่าเท่ากับ 2,352 kg/m3 สุดท้ายตน้ทุนการผลิตคอนกรีตบล็อกประสาน

ปูพื้นอยูท่ี่ประมาณ 10.17 บาทตอ่ก้อน 

ค าส าคั::   คอนกรีตบล็อกประสานปูพืน้, ปูนซีเมนต์, เถ้าลอยลิกไนต ์ 

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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บทน า 

 ในปัจจุบันภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มแีนวโน้มท่ีจะขยายตัวขึ้น อันมาจากปัจจัยบวกท่ีจะส่งผลดีให้กับตลาด

อสังหาริมทรัพย์ อาทิ การลงทุนของภาครัฐท่ีมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและสูงขึน้ เช่น โครงการประชารัฐสรา้งไทย 

ท่ีส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ การรวมตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ีท าให้

ชาวต่างชาติยังคงเข้ามาลงทุน และซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ในภาคของการส่งออกและบริการมีการ

ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการบริโภคภาคเอกชนมีการปรับตัวดีขึ้น ด้วยปัจจัยบวกดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดก าลัง

ซื้อท่ีเพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลดีส าหรับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ [1] จากดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายน 2560 

ของส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่าดัชนีการซื้อวัสดุก่อสร้างหมวดซีเมนต์ และหมวดผลิตภัณฑ์

คอนกรีต ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้นจาก เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ร้อยละ 0.1 และ 0.8 ตามล าดับ [2]     

ในขณะเดียวกันคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นก็เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งท่ีนิยมใช้ในการปูพื้นถนนหรือสร้างความสวยงาม

ให้กับสิ่งปลูกสร้าง มีแนวโน้มท่ีจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นจากการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้นทุนหลักในการ

ผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นก็คือ ปูนซีเมนต์ จึงท าให้ราคาของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นเพิ่มสูงขึ้นตามไป

ด้วย ดังนัน้ผู้วจิัยจึงมคีวามคิดท่ีน าในเร่ืองของวัสดุมาใช้ในการทดแทน  

 จังหวัดล าปางเป็นท่ีตั้งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในแต่ละวันมีวัสดุเหลือท้ิงจากการผลิต

กระแสไฟฟ้าเป็นเถ้าถ่านหินประมาณวันละ 10,000 ตันในจ านวนนี้พบว่าจะมีเถ้าลอยลิกไนต์อยู่ประมาณ 6,000 ตัน 

และเถ้าหนักลิกไนต์อยู่ประมาณ 4,000 ตัน จึงก่อให้เกิดปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็น ปัญหาค่าใช้จ่ายในการขนย้าย   

เถ้าถ่านหินไปก าจัดท้ิง ปัญหาในการหาพื้นท่ีในการฝังกลบ และปัญหาการแพร่กระจายของฝุ่นละออง เป็นต้น [3]           

มีความเป็นไปได้ท่ีเราจะใช้เถ้าลอยลิกไนต์ จากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน แม่เมาะ มาใช้ในการแทนท่ีวัสดุท่ีเป็น

ส่วนผสมคอนกรีตคือ ปูนซีเมนต์ เนื่องจากเถ้าลอยลิกไนต์มีคุณสมบัติเป็นสารปอซโซลาน สารนี้เป็นวัสดุท่ีมีซิลิกา 

และ อลูมินา เป็นองค์ประกอบหลัก จากมาตรฐาน ASTM C618 ได้จัดแยกประเภทของเถ้าลอยลิกไนต์ไว้ 2 ชนิดคือ 

Class F และ Class C โดย ซึ่งเถ้าลอยลิกไนตจ์ากโรงไฟฟา้แม่เมาะมคีุณสมบัตเิป็น Class C โดยมีปริมาณ SiO2 + AI203 

+ Fe203 ระหว่าง 50-70 ร้อยละโดยน้ าหนัก [4]    

 งานวิจัยนี้เป็นการผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นท่ีมีส่วนผสมของเถ้าลอยลิกไนต์ เพื่อหาอัตราส่วนท่ี

เหมาะสมท่ีจะผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพืน้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ี 827-2531                   (มอก.

827-2531) ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางกล ดังต่อไปนี้ คือ ค่าความหนาแน่นเชิงปริมาตร ร้อยละการดูด

ซับน้ า ร้อยละการหดตัว และค่าการต้านแรงอัด ซึ่งจะน าเถ้าลอยลิกไนต์มาทดแทนปูนซีเมนต์ ท่ีเป็นส่วนผสมของ

คอนกรีต โดยจะผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น ขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร และหนา  

6 เซนติเมตร ท้ังนี้นอกจากเป็นการน าวัสดุเหลือท้ิงจากกระบวนการเผาไหม้ถ่านหินจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน

มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ยังเป็นการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากเถ้าลอยลิกไนต์ คือ การลดการปล่อย CO2 ได้ 

ลดการปนเป้ือนของโลหะหนักสู่สิ่งแวดล้อม ลดพื้นท่ีการก าจัดเถ้าลอยลิกไนต ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้คอนกรีตบล็อก

ประสานปูพืน้ โดยการลดตน้ทุนวัสดุในการผลิตให้ถูกลง 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
 งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางกลของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นท่ีมีส่วนผสมของ

เถ้าลอยลิกไนต ์จากโรงไฟฟา้พลังงานความร้อนในการผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นโดยเปรียบเทียบอัตราส่วนท่ี

มีความเหมาะสม แล้วน าอัตราส่วนท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานมาวิเคราะห์ความคุ้มทุนของการผลิต และพัฒนาคอนกรตี

บล็อกประสานปูพืน้ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ี 827-2531 

 1.  ขั้นตอนการผลิตคอนกรตีบล็อกประสานปูพื้น 

 การผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพืน้เร่ิมจากขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ การผสมอัตราส่วนของ เถ้าลอย

ลิกไนต์ร่วมกับปูนซีเมนต์ และขั้นตอนสุดท้ายคือ การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางกล ซึ่งได้แก่ ค่าความ

หนาแนน่เชงิปริมาตร ร้อยละการดูดซับน้ า ร้อยละการหดตัว และค่าการตา้นแรงอัด 

 1.1 วัตถุดบิท่ีใชใ้นการทดลอง 

 1.  เถ้าลอยลิกไนต ์Class C จากโรงไฟฟา้พลังงานความร้อน อ าเภอแมเ่มาะ จังหวัดล าปาง 

 2. ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 

 3. ทรายหยาบ 

 4. หินกรวด ขนาด 9.5 มลิลเิมตร 

 1.2 อัตราส่วนของคอนกรีตบล็อกประสานปูพืน้ 

 การผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นท าการศึกษาท่ีอัตราส่วนร้อยละโดยน้ าหนักของปูนซีเมนต์

ร่วมกับเถ้าลอยลิกไนต ์โดยให้อัตราส่วนของทรายและหนิคงท่ี ท่ีอัตราส่วน 10:90, 20:80, 30:70, 40:60 และ 50:50 

ร้อยละโดยน้ าหนัก ตามล าดับ 

 1.3 รูปแบบคอนกรีตบล็อกประสานปูพืน้ 

  

 1. รูปแบบคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่ี      

827-2531 โดยมีขนาดความหนาไมต่่ ากว่า 60 มลิลเิมตร และมีค่าการตา้นแรงอัดไมต่่ ากว่า 35 เมกะปาสคาล 

 1.4 การผสมวัตถุดบิ 

 1. โดยการน าเถ้าลอยลิกไนต์ท่ีผ่านการเผาท่ีอุณหภูมิ 600 เซลเซียส ปูนซีเมนต์ และทราย ท่ีผ่าน 

การเตรียมไว้มาผสมกันร้อยละโดยน้ าหนัก ผสมเข้ากับน้ าในอัตราส่วนคงท่ี น าส่วนผสมดังกล่าวผสมเข้ากับหินกรวด

ขนาด 9.5 มลิลเิมตร เป็นเวลา 5 นาที ตามอัตราส่วนท่ีก าหนดไว้ 

 2. น าส่วนผสมท้ังหมดเทลงในแบบขนาด กวา้ง 30 เซนตเิมตร ยาว 30 เซนตเิมตร และหนา 6 เซนตเิมตร 

 3. ท าการถอดแบบคอนกรีตเมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง 

 4. ท้ิงไวเ้ป็นเวลา 48 ชั่วโมง จึงน าไปทดสอบคุณสมบัติ 
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 2. การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทางกลของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น  

 การศึกษาความเป็นไปได้ของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นท่ีมีส่วนประกอบของปูนซีเมนต์ร่วมกับเถ้าลอย

ลิกไนต ์ท่ีอัตราส่วน 10:90, 20:80, 30:70, 40:60 และ 50:50 ร้อยละโดยน้ าหนัก ตามล าดับ รวมท้ังวิเคราะห์ตัวแปร

ตา่ง ๆ ดังนี ้ค่าการต้านแรงอัด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ี 827-2531 ค่าความหนาแนน่เชงิปริมาตร  

ร้อยละการดูดซับน้ า และร้อยละการหดตัว 

 2.1 การหาค่าการตา้นแรงอัด 

 ท าการวเิคราะห์โดยการน าตัวอย่างคอนกรีตบล็อกประสานปูพืน้ ขนาดสมบูรณ์ มาท าการวัดขนาดความ

กว้างและยาวในหน่วยมิลลิเมตร แล้วกดตัวอย่างในแนวตั้งฉากกับด้านยาวของคอนกรีตบล็อกทดสอบ โดยใช้เคร่ือง

ทดสอบค่าการตา้นแรงอัด จากนั้นจดบันทึกค่าแรงกดสูงสุด สามารถค านวณหาค่าการตา้นแรงอัดได้จากสมการ ดังนี้ 
 

F = P
A  

(1) 

  
    โดยท่ี   F   =  ค่าการตา้นแรงอัด (MPa)    

                               P   =  ก าลังอัดสูงสุด (N) 

              A   =  พื้นท่ีรับแรงอัด (m2) 

 2.2 ค่าความหนาแนน่เชงิปริมาตรแห้ง 

 ท าการวิเคราะห์โดยการน าคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น ขนาดสมบูรณ์มาท าการวัดขนาด และชั่งมวล 

โดยสามารถค านวณหาค่าความหนาแนน่เชงิปริมาตรแห้งได้จากสมการดังนี้ 
 

D = 
V

M

 
   (2) 

 

    โดยท่ี   D   =  ค่าความหนาแนน่ (kg/m3)     

                              M   =  มวลของคอนกรีตบล็อกประสานปูพืน้ (kg) 

               V   =  ปริมาตรของคอนกรีตบล็อกประสานปูพืน้ (m3) 

 2.3 ร้อยละการดูดซึมน้ า 

 ท าการวเิคราะห์โดยการน าตัวอยา่งคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น ขนาดสมบูรณ์ แชใ่นน้ าเป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

เมื่อครบก าหนดน าตัวอย่างคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นขึ้นมาเช็ดผิวให้พอหมาด ท าการชั่งมวล แล้วให้ความร้อนคงที่ใน

ตู้อบท่ีอุณหภูมิประมาณ 110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อให้น้ าระเหย หลังจากนั้นน าออกมาพักเป็นเวลา  

20 นาที แล้วชั่งมวล รอ้ยละการดูดซึมน้ าท่ีได้สามรถค านวณได้จากสมการดังนี้ 
 

ร้อยละการดูดซึมน้ า (%) = 100 x
B

B-A

 
(3) 

 

    โดยท่ี    A  =  มวลคอนกรีตบล็อกประสานปูพืน้หลังแช่ (kg) 

                   B  =  มวลคอนกรีตบล็อกประสานปูพืน้หลังอบ (kg) 
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2.4 ร้อยละการหดตัวในแนวยาว 

 ท าการวิเคราะห์โดยการน าตัวอย่างคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น ขนาดสมบูรณ์ แช่ในน้ าเป็นเวลา  

24 ชั่วโมง เมื่อครบก าหนดน าตัวอย่างคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นขึ้นมาเช็ดผิวให้พอหมาด ท าการวัดขนาด  

แล้วให้ความร้อนคงท่ีในตู้อบท่ีอุณหภูมิประมาณ 110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อให้น้ าระเหย หลังจาก

นัน้น าออกมาพักเป็นเวลา 20 นาที แล้ววัดขนาด ร้อยละการหดตัวในแนวยาวท่ีได้สามรถค านวณได้จากสมการดังนี้ 
 

ร้อยละการหดตัวในแนวยาว (%) = 100
1L

2L1L




 
(4) 

     

    โดยท่ี    L1  = ความยาวเมื่อคอนกรีตบล็อกประสานปูพืน้เปียก (m) 

                       L2 = ความยาวเมื่อคอนกรีตบล็อกประสานปูพืน้แหง้ (m) 
 

 3.  การวิเคราะห์ต้นทุนของการผลิตคอนกรตีบล็อกประสานปูพื้น (คิดค่าแรงด้วยหรือไม่) 

 การศึกษาต้นทุนของการผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นท่ีมีส่วนประกอบของปูนซีเมนต์ร่วมกับ เถ้าลอย

ลิกไนต์ โดยขั้นตอนการผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูนพื้น จะผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น ขนาดความกว้าง  

30 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร และหนา 6 เซนติเมตร สามารถค านวณตน้ทุนของการผลิตได้จากสูตร  
 

จ านวนกอ้น = 
วน ่ละอัตราส่ทีใ่ชใ้นแตปนูซีเมนต์น้ าหนักของ

กระสอบ 1ซีเมนต์ น้ าหนักปนู
 (5) 

  

ราคาของ

ปูนซีเมนต์ 
= วน ่ละอัตราส่ที่ใช้ในแตปูนซีเมนต์น้ าหนักของ

ปูนซีเมนต์น้ าหนักของ
ราคาซ้ือ

  (6) 

 

ราคาของ             

เถ้าลอยลิกไนต ์
= ราส่วนในแต่ละอัตไนต์ที่ใช้เถ้าลอยลิกน้ าหนักของ

ไนต์เถ้าลอยลิกน้ าหนักของ
ราคาซ้ือ

  (7) 

 

ราคาของหนิกรวด 

ขนาด 9.5 มลิลเิมตร 
= อัตราส่วนใช้ในแต่ละหินกรวดที่น้ าหนักของ

หินกรวดน้ าหนักของ
ราคาซ้ือ

  (8) 

 

ราคาของ         

ทรายหยาบ 
= ะอัตราส่วน ่ใช้ในแต่ลทรายหยาบทีน้ าหนักของ

ทรายหยาบน้ าหนักของ
ราคาซ้ือ

  (9) 

 

ราคาตอ่ก้อน = 
จ านวนก้อน

าบราคาทรายหย  ดราคาหินกรว ยลิกไนต์ ราคาเถ้าลอ มนต์ ราคาปนูซีเ 
 (10) 
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ผลการศึกษา 
 งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษา 2 ส่วนหลัก ๆ คือ ศึกษาทางด้านเทคนิคเพื่อหาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของ

คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นท่ีมีส่วนผสมของเถ้าลอยลิกไนต์ พร้อมท้ังวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและทางกล 

และวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีผลการศึกษาแสดงดังตอ่ไปน้ี 

 1. ผลจากอัตราส่วนผสมต่อค่าการต้านแรงอัดของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น 

  การทดสอบก าลังต้านแรงอัดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 827-2531 ได้ก าหนดให้คอนกรีต

บล็อกประสานปูพื้นมีค่าการต้านแรงอัดไม่น้อยกว่า 35 MPa ตามเงื่อนไขการผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น

ผลการวิจัยพบว่าอัตราส่วนท่ีผ่านเงื่อนไขมีท้ังหมด 4 อัตราส่วน คือ อัตราส่วนท่ี 20:80, อัตราส่วนท่ี 30:70, 

อัตราส่วนท่ี 40:60, และอัตราส่วนท่ี 50:50 ร้อยละโดยน้ าหนัก ตามล าดับ แสดงดังภาพท่ี 1 
 

 
ภาพที่ 1 ค่าการต้านแรงอัดของคอนกรีตบล็อกประสานปูพืน้ท่ีมสี่วนผสมของเถ้าลอยลิกไนต์ 

  

 จากภาพท่ี 1 พบวา่ค่าการต้านแรงอัดของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นแต่ละอัตราส่วนแปรผกผันกับ

ปริมาณของเถ้าลอยลิกไนต์ อัตราส่วนท่ีมีค่าการต้านแรงอัดสูงท่ีสุดคือ อัตราส่วนท่ี 50:50 ร้อยละโดยน้ าหนัก

รองลงมาคืออัตราส่วน 40:60 และอัตราส่วน 30:70 ร้อยละโดยน้ าหนัก ตามล าดับ เท่ากับ 41.69 MPa 40.60 MPa 

และ 37.13 MPa ตามล าดับ และอัตราส่วนท่ีมีค่าการต้านแรงอัดต่ าสุดท่ีผ่านมาตรฐานการผลิต คือ อัตราส่วนท่ี 

20:80 ร้อยละโดยน้ าหนัก โดยมีค่าการต้านแรงอัดเท่ากับ 36.96 MPa ผลของการทดลองชี้ให้เห็นว่าเปอร์เซ็นต์การ

แทนท่ีของเถ้าลอยลิกไนต์ท่ีสูงขึ้นส่งผลให้ค่าการต้านแรงอัดลดลง เนื่องจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นองค์ประกอบ

หลักท่ีให้ความแข็งแรงของคอนกรีต 
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 2. ผลจากอัตราส่วนผสมต่อค่าความหนาแน่นเชิงปริมาตรแห้งของคอนกรตีบล็อกประสานปูพื้น 

  ความหนาแนน่เชงิปริมาตรของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นจะมีปริมาณสูงขึ้นเมื่ออัตราส่วนของเถ้าลอยลิกไนต์

ท่ีใช้ผสมกับปูนซีเมนต์มีปริมาณท่ีลดลง เนื่องจากเถ้าลอยลิกไนต์มีความต้องการน้ าของคอนกรีตสดลดลงตามปริมาณ

การแทนท่ีด้วยเถ้าลอยลิกไนต์ท่ีเพิ่มขึ้น ดังนั้นเมื่อคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นมีปริมาณของเถ้าลอยลิกไนต์มากขึ้น 

เมื่อแข็งตัวแล้วก็จะมคีวามหนาแน่นลดลงตามการใช้ปริมาณเถ้าลอยลิกไนต์ท่ีเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน [5] จึงส่งผลให้คอนกรีต

บล็อกประสานปูพื้นท่ีผลิตมคีวามหนาแนน่ลดลงตามการเพิ่มขึน้ของเถ้าลอยลิกไนตไ์ปด้วยแสดง ดังภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 2 ค่าความหนาแนน่เชงิปริมาตรแห้งของคอนกรีตบล็อกประสานปูพืน้ท่ีมีสว่นผสมของเถ้าลอยลิกไนต ์

  

 จากภาพท่ี 2 พบว่าค่าความหนาแน่นเชิงปริมาตรแห้งของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นแต่ละ

อัตราส่วนแปรผกผันกับปริมาณของเถ้าลอยลิกไนต์ อัตราส่วนท่ีมีค่าความหนาแน่นเชิงปริมาตรแห้งสูงท่ีสุดคือ 

อัตราส่วนท่ี 50:50 ร้อยละโดยน้ าหนัก รองลงมาคืออัตราส่วน 40:60 อัตราส่วน 30:70 และอัตราส่วน 20:80 ร้อย

ละโดยน้ าหนัก ตามล าดับ เท่ากับ 2,355 kg/m3, 2,352 kg/m3, 2,341 kg/m3  และ 2,332 kg/m3 ตามล าดับ และ

อัตราส่วนท่ีมีค่าความหนาแน่นเชิงปริมาตรแห้งต่ าท่ีสุด คือ อัตราส่วนท่ี 10:90 ร้อยละโดยน้ าหนัก โดยมีค่าความ

หนาแนน่เชงิปริมาตรแห้งเท่ากับ 2,330 kg/m3 ผลของการทดลองชี้ให้เห็นว่าเปอร์เซ็นต์การแทนท่ีของเถ้าลอยลิกไนต์

ท่ีสูงขึ้นส่งผลให้คา่ความหนาแนน่เชงิปริมาตรแห้งลดลง 
  

 3. ผลจากอัตราสว่นผสมต่อร้อยละการดดูซึมน้ าของคอนกรตีบล็อกประสานปพูื้น 

ค่าร้อยละการดูดซึมน้ าของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นจะมีปริมาณสูงขึ้น เมื่ออัตราส่วนของ เถ้าลอย

ลิกไนตท่ี์ใชผ้สมกับปูนซีเมนต์มีปริมาณที่เพิ่มขึ้น โดยอัตราส่วนท่ีเหมาะสมท่ีจะน ามาผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพืน้

จะตอ้งมีคา่รอ้ยละการดูดซึมน้ าที่นอ้ยท่ีสุดคือ อัตราส่วนท่ี 50:50 ร้อยละโดยน้ าหนัก แสดงดังภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 ค่าร้อยละการดูดซึมน้ าของคอนกรตีบล็อกประสานปูพืน้ท่ีมีสว่นผสมของเถ้าลอยลิกไนต์ 

  

 จากภาพท่ี 3 พบวา่ร้อยละการดูดซึมน้ าของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นแต่ละอัตราส่วนแปรผันตรงกับ  

ปริมาณเถ้าลอยลิกไนต์ เมื่ออัตราส่วนของเถ้าลอยลิกไนต์เพิ่มขึ้นค่าร้อยละการดูดซึมน้ าของคอนกรีตบล็อกประสาน- 

ปูพื้นก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย อัตราส่วนท่ีมีปริมาณการดูดซึมน้ าสูงท่ีสุดคือ อัตราส่วนท่ี 10:90 ร้อยละโดยน้ าหนัก 

รองลงมาคืออัตราส่วน 20:80 อัตราส่วนท่ี 30:70 และอัตราส่วนท่ี 40:60 ร้อยละโดยน้ าหนัก ตามล าดับ เท่ากับ ร้อยละ 

47.41, ร้อยละ 45.46, ร้อยละ 43.48 และ ร้อยละ 41.93 ตามล าดับ และอัตราส่วนท่ีมีปริมาณการดูดซึมน้ าต่ าที่สุด คือ 

อัตราส่วนท่ี 50:50 ร้อยละโดยน้ าหนัก โดยมีค่าการดูดซึมน้ า เท่ากับร้อยละ 38.28 ผลของการทดลองชี้ให้เห็นว่า

เปอร์เซ็นตก์ารแทนท่ีของเถ้าลอยลิกไนต์ท่ีสูงขึน้ส่งผลให้ร้อยละการดูดซึมน้ าเพิ่มขึ้น ซึ่งค่าการดูดซึมน้ า บ่งบอกถึงความ

ทนทานของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น หากคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นมีค่าการดูดซึมน้ าสูงแสดงว่าคอนกรีตบล็อก

ประสานปูพื้นนัน้มชีอ่งวา่งหรือรูพรุนมาก ท าให้น้ าเข้าไปแทรกซึมในรูพรุนนัน้ ๆ ความแข็งแรงก็จะลดลงเมื่อได้รับแรงจาก

ภายนอก เช่น แรงอัด แรงอัดจะท าให้ช่องว่างหรือรูพรุนภายในเนื้อคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นเกิดการยุบตัวและ

ก่อให้เกิดการพังทลาย 
 

 4. ผลจากอัตราส่วนผสมต่อร้อยละการหดตัวในแนวยาวของคอนกรตีบล็อกประสานปูพื้น 

  ค่าร้อยละการหดตัวในแนวยาวของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นจะมีปริมาณสูงขึ้น เมื่ออัตราส่วนของเถ้า

ลอยลิกไนตท่ี์ใชผ้สมกับปูนซีเมนต์มีปริมาณที่เพิ่มขึ้น โดยอัตราส่วนท่ีเหมาะสมท่ีจะน ามาผลิตคอนกรีตบล็อกประสาน

ปูพื้นจะต้องมคี่าร้อยละการหดตัวในแนวยาวท่ีน้อยท่ีสุดคือ อัตราส่วนท่ี 50:50 ร้อยละโดยน้ าหนัก แสดงดังภาพท่ี 4 
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ภาพที่ 4 ค่าร้อยละการหดในแนวยาวตัวของคอนกรตีบล็อกประสานปูพืน้ท่ีมีสว่นผสมของเถ้าลอยลิกไนต ์

 

 จากภาพท่ี 4 พบวา่รอ้ยละการหดตัวของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นแต่ละอัตราส่วนแปรผันตรงกับ  

ปริมาณเถ้าลอยลิกไนต์ เมื่ออัตราส่วนของเถ้าลอยลิกไนต์เพิ่มขึ้นค่าร้อยละการหดตัวของคอนกรีตบล็อกประสานปู-

พื้นก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย อัตราส่วนท่ีมีปริมาณการหดตัวสูงท่ีสุดคือ อัตราส่วนท่ี 10:90  ร้อยละโดยน้ าหนัก 

รองลงมาคืออัตราส่วน 20:80 อัตราส่วนท่ี 30:70 และอัตราส่วนท่ี 40:60 ร้อยละโดยน้ าหนัก เท่ากับ ร้อยละ 2.18, 

ร้อยละ 1.74, ร้อยละ 1.32 และร้อยละ 1.29 ตามล าดับ และอัตราส่วนท่ีมีปริมาณการดูดซับน้ าต่ าท่ีสุด คือ อัตราส่วน

ท่ี 50:50 ร้อยละโดยน้ าหนัก โดยมีค่าการหดตัว เท่ากับ ร้อยละ 0.8 ผลของการทดลองชี้ให้เห็นว่าเปอร์เซ็นต์การ

แทนท่ีของเถ้าลอยลิกไนต์ท่ีสูงขึน้ส่งผลให้ร้อยละการหดตัวเพิ่มสูงขึน้ โดยการหดตัวของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น

จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นซึ่งจะน าไปสู่การแตกร้าว ดังนั้นคอนกรีต

บล็อกประสานปูพืน้ท่ีมีคา่รอ้ยละการหดตัวท่ีสูงจะมีโอกาสท่ีจะเกดิความเสียหายสูงตามไปด้วย   
  

 5. วเิคราะหต์้นทุนของการผลิตคอนกรตีบล็อกระสานปูพื้น  

 จากการวิเคราะห์ต้นทุนของการผลิตคอนกรีตบล็อกระสานปูพื้น พบว่าคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นท่ีมี

อัตราส่วนปูนซีเมนต์และเถ้าลอยลิกไนต์ ในอัตราส่วน 20:80 ร้อยละโดยน้ าหนัก โดยรวมค่าแรงแล้วมีราคาต่ าท่ีสุด 

คือราคาก้อนละ 10.17 บาท เมื่อเปรียบเทียบคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นขนาดความกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว  

30 เซนติเมตร และหนา 6 เซนติเมตร กับแบบท่ีจ าหน่ายตามท้องตลาดท้ังหมด 3 โรงงาน ท่ีมีราคาเท่ากับ 16 บาท  

20 บาท และ 31 บาทตามล าดับ โดยพบว่าคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นท่ีส่วนผสมของเถ้าลอยลิกไนต์ในอัตราส่วน 

20:80 ร้อยละโดยน้ าหนัก มีราคาถูกกว่าแบบท่ีจ าหน่ายตามท้องตลาดเท่ากับ 5.83 บาท 9.83 บาท และ 20.83 บาท 

ตามล าดับ  
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วิจารณ์และสรุปผล 
 จากผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทางกลของคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นสามารถสรุปได้ว่า

อัตราส่วนท่ีเหมาะสมของปูนซีเมนต์กับเถ้าลอยลกิไนต ์ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 827-2531 คือ 

อัตราส่วน 20:80 อัตราส่วน 30:70 อัตราส่วน 40:60 และอัตราส่วน 50:50 ร้อยละโดยน้ าหนัก ตามล าดับ            

จะสามารถน ามาผลิตเป็นคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นได้ เนื่องจากคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นท้ังสี่อัตราส่วนนี้

สามารถขึ้นรูปได้ดี มีค่าการต้านแรงอัดเท่ากับ 36.96 MPa, 37.13 MPa, 40.60 MPa, และ41.69 MPa ตามล าดับ  

ซึ่งสูงกว่าค่าการต้านแรงอัดตามมาตรฐาน ค่าความหนาแน่นเชิงปริมาตรแห้งของแต่ละอัตราส่วนมีค่าท่ีใกล้เคียงกัน 

มีค่าการดูดซึมน้ าเท่ากับ ร้อยละ 45.46 ร้อยละ 43.48 ร้อยละ 41.93 และร้อยละ 38.28 ตามล าดับ และมีค่า 

การหดตัวเท่ากับ ร้อยละ 1.74 ร้อยละ 1.32 ร้อยละ 1.39 และร้อยละ 0.80 ตามล าดับ การประเมินผลความคุ้มทุน

ของการผลิตคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นท่ีมีอัตราส่วนปูนซีเมนต์กับเถ้าลอยลิกไนต์ ในอัตราส่วน 20:80 ร้อยละ 

โดยน้ าหนัก มีราคาต่ าท่ีสุดคือราคาก้อนละ 10.17 บาท ซึ่งมีราคาถูกกว่าแบบท่ีจ าหน่ายตามท้องตลาดเท่ากับ  

5.83 บาท 9.83 บาท และ 20.83 บาท ตามล าดับ เนื่องจากการน าเถ้าลอยลิกไนต์ท่ีมีต้นทุนต่ ามาเป็นส่วนผสม 

แทนปูนซีเมนต์ในขั้นตอนการผลิต จากข้อมูลการทดลองนี้สนับสนุนสมมุติฐานของงานวิจัยได้ว่าคอนกรีตบล็อก

ประสานปูพื้นท่ีมีส่วนผสมของเถ้าลอยลิกไนต์ มีความเหมาะสมส าหรับน ามาผลิตเป็นคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น 

ท้ังสมบัตทิางเทคนิค และความคุ้มทุนของการผลิต ดั้งน้ันสามารถสรุปได้ว่าคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นท่ีมสี่วนผสม

ของเถ้าลอยลิกไนต์ ในอัตราส่วน 20:80 ร้อยละโดยน้ าหนัก มีความเหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะน ามาลงทุนเพื่อน าผลิต  

เป็นวัสดุในเชิงพาณิชย ์
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ผลของอุณหภูมิและความหนาต่อค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ยังผลของการอบแห้ง 

หัวไชเท้าแผ่น  

Effect of temperature and layer thickness on effective diffusivity of white radish 

(Raphanus sativus L.) slices 

ลัชชาภรณ์ ธรรมธีรเสถยีร1 และ ฤทธิชัย อัศวราชันย์ 2* 

Latchaporn Thamteerasathian1 and Rittichai Assawarachan 2* 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะของการอบแห้งแผ่นหัวไชเท้าขาวท่ีความหนา  2, 3 และ  

4  มิลลิเมตร และอุณหภูมิอากาศในการอบแห้งท่ี 60, 70 และ 80  องศาเซลเซียส พบว่าความชื้นลดลงจากผลของระดับ

ความหนาและอุณหภูมิอากาศในการอบแห้งจาก 10.11±0.83 ถึง 0.031±0.0014 กรัมน้ า กรัม-1
น้ าหนักแห้ง โดยใช้เวลาใน 

การอบแห้งประมาณ 95 ถึง 230 นาที ผลของความหนาและอุณหภูมิในการอบแห้งถกูน ามาวเิคราะห์คา่สัมประสิทธ์ิการแพร่

ยังผล (Deff) ในการถ่ายเทมวลความช้ืนของหัวไชเท้าแผ่น ซึ่งสามารถอธิบายได้จากสมการการแพร่ของฟิค และค่า Deff  

 มีค่าระหว่าง 1.220.001 ×10-10 ถึง 9.730.043 ×10-10 ตารางเมตรต่อวินาที ค่า Deff  มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิ 

และระดับความหนาเพิ่มขึ้น ค่าพลังงานกระตุ้น (Ea) ซึ่งได้จากสมการอาร์เรเนียสมีค่าเท่ากับ 53.795.82, 61.91 7.20  

และ 66.5111.27 กิโลจูลตอ่โมล  

ค าส าคั::   หัวไชเท้า, การอบแห้ง, ค่าสัมประสิทธ์ิการแพร่ยังผล, พลังงานกระตุ้น, สมการอารเ์รเนยีส 

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 
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บทน า 
 หัวไชเท้า (White Radish) มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Raphanus sativus L.  เป็นพืชรับประทานรากท่ีนิยมน ามา

ท าอาหาร หัวไชเท้านั้นมีคุณประโยชน์ท้ังทางสารอาหาร ท่ีอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่ เช่น ไนอะซิน วิตามินซี 

แคลเซียม และฟอสฟอรัส (รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์, 2555) อีกท้ังยังพบว่าหัวไชเท้ามีสารลิกนิน (Lignin) และเควอซิทิน

(Quercetin) ซึ่งเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ ชว่ยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรค และชว่ยปกปอ้งเซลล์ในรา่งกายจากการเสื่อม

ของเซลล์ (นลิษา มณีแจ่ม, 2557) นอกจากนี้หัวไชเท้ายังมีสรรพคุณทางยาในการแก้พิษ ละลายเสมหะ และ 

คออักเสบเรื้อรัง (ปานทิพย์ รัตนศิลป์กัลชาญ, เกตุแก้ว จันทร์จ ารัส, ภรณ์ทิพย์ นราแหวว และ อุมาภรณ์ ผ่องใส, 

2557) ปัจจุบันจึงมีการน าเอาหัวไชเท้ามาอบแห้งเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา และสามารถน าไปเป็นวัตถุดิบใน 

การแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหารและยาต่อไป 

แบบจ าลองคณิตศาสตร์เป็นรูปแบบสมการท่ีส าคัญต่อการควบคุมคุณภาพการอบแห้ง เพื่อใช้ค านวณเวลา

ของการอบแห้ง ลดการสูญเสียคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนื่องจากการได้รับความร้อนนานเกินไป และยังเป็นการ

สิ้นเปลืองพลังงานท่ีเกินความจ าเป็น การอบแห้งเป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการถ่ายเทความร้อนและมวล

ความชื้น แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์การอบแห้งและปัจจัยท่ีมีผลตอ่การอบแห้งซึ่งเป็นเครื่องมอืส าคัญท่ีช่วยในการ

วิเคราะห์แบบจ าลองการถ่ายเทความร้อนและมวลสารในระหว่างกระบวนการอบแห้งในระบบต่างๆ แต่รายงานวิจัย

ส่วนใหญ่มักจะศึกษารูปแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์แบบเอมพิริคัล (Empirical equation) เท่านั้น ซึ่งมีข้อจ ากัดคือ

เหมาะส าหรับการศึกษาสภาวะการอบแห้งท่ีมเีงื่อนไขตรงกับสภาวะการทดลองนั้น ๆ การศึกษาเพื่อหาแบบจ าลองท่ี

เหมาะสมจ าเป็นต้องพิจารณาหลักการพื้นฐานของการถ่ายเทความร้อน และมวลความชื้น ซึ่งการหาสภาวะการ

อบแห้งท่ีเหมาะสมส าหรับวัสดุหนึ่งๆ นั้น ต้องท าการทดลองหลายครั้ง เพื่อหาข้อมูลของพารามิเตอร์ต่างๆ ท่ีมีผลตอ่

ตัวแปรท่ีสนใจ อย่างไรก็ตามในบางกรณีอาจไม่สามารถท าการทดลองได้หลาย ๆ คร้ัง เนื่องจากความจ ากัดในด้าน

ความยุ่งยากในการทดลอง รวมถึงค่าใช้จ่ายหรือเวลาท่ีใช้ในการทดลอง ดังนั้นนักวิจัยจึงให้ความสนใจศึกษาการ

พัฒนาแบบจ าลองส าหรับการท านายจลนพลศาสตร์การอบแห้งและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหวา่ง

การอบแห้งในรูปแบบของแบบจ าลองเอมพิริคัลควบคู่กับแบบจ าลองกึ่งทฤษฎี (Semi-theoretical models) ในการ

จ าลองการเปลี่ยนแปลงความชื้นท่ีเวลาใดๆ ในระหว่างการอบแห้งเพื่อให้เกิดความแม่นย าในการท านายมากขึน้ จาก

งานวจิัยในปัจจุบันพบวา่ยังขาดแคลนงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเหมาะสมของแบบจ าลองกึ่งทฤษฏ ีรวมถึง

ปัจจัยท่ีมีผลต่อสมบัติการอบแห้ง (Drying properties) เช่น ค่าสัมประสิทธ์ิการแพร่ยังผล (Deff) ซึ่งใช้ในการอธิบาย

กลไกการถ่ายเทมวลของน้ าในระหว่างการเคลื่อนท่ีระหว่างชั้นโครงสร้างเนื้อเยื่อเซลล์ภายใน ซึ่งสามารถอธิบายได้

ตามกฏข้อท่ีสองของฟิค (Fick’s second law) และค่าพลังงานกระตุ้น (Ea) ซึ่งบ่งบอกถึงระดับพลังงานท่ีต่ าสุดในระบบ

ท่ีก่อให้เกิดปฏกิิริยาการเคลื่อนของมวลน้ า  

ดังนั้นวัตถุประสงค์ในงานวิจัยนี้จึงศกึษาความหนา และอุณหภูมิในการอบแห้งเพื่อวเิคราะห์หาค่า Deff และค่า 

Ea เพื่อเป็นแนวทางในการท านายการถ่ายเทมวลน้ าในระหว่างการอบแห้งหัวไชเท้าแผ่นโดยการอบแห้งด้วยลมร้อน

ของหัวไชเท้าแผ่นท่ีความหนา 2 ถึง 4  มลิลเิมตร และอุณหภูม ิท่ี 60 ถึง 80 องศาเซลเซียส ตามล าดับตอ่ไป  
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 การเตรยีมตัวอย่าง 

 น าหัวไชเท้าขาวมาหั่นท่ีความหนา 2, 3 และ 4  มลิลเิมตร ด้วยเครื่องหั่นสไลด์แบบปรับระดับความหนาได้ และ

มีค่าความชื้นเร่ิมต้นเท่ากับ 10.11±0.83  กรัมน้ า /กรัมของแข็ง ด้วยวิธีการอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 105±2 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง (AOAC, 2010) จากนั้นออกจากเคร่ืองอบแห้ง และทิง้ไวใ้นโถดูดความชืน้เป็นเวลา 

30 นาที จากนั้นน าไปวัดปริมาณน้ าหนักที่เปลี่ยนแปลงไป จนน้ าหนักหัวไชเท้าไม่เปลี่ยนแปลง และค านวณค่าความชืน้

สุดท้ายเท่ากับ 0.031±0.0014 กรัมน้ า / กรัมของแข็ง   

   
100.).(% x

W

WW
bdMC

d

di    (1) 

Wi  และ Wd คือน้ าหนักเร่ิมตน้ของตัวอยา่ง (กรัม) และน้ าหนักสุดท้ายของตัวอยา่ง (กรัม) ตามล าดับ  

 วัสดุอปุกรณ์และวิธีการศึกษา 

น าตัวอย่างหัวไชเท้าแผ่นสดท่ีระดับความหนา 2, 3 และ 4 มิลลิเมตร มาอบแห้งด้วยเคร่ืองอบแห้งแบบถาด 

(ภาพ 1) ซึ่งถูกพัฒนาเคร่ืองจาก หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการอบแห้งและลดความชื้น คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม

เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วัดการเปลี่ยนแปลงของน้ าหนัก และค านวณเป็นค่าความชื้น (MC, ร้อยละน้ าหนักแห้ง)  

ตามสมการท่ี (1) จากนั้นค านวณเป็นอัตราส  น  าม ้ืน  (MR) แล้วน าข้อมูลค่าความชื้นมาวิเคราะห์ในรูปแบบของ
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความชื้น  (MR) และเวลาท่ีใช้ในการอบแห้งซึ่งมีรูปแบบความสัมพันธ์ดังแสดงใน

สมการท่ี (2) ดังนี ้ 
 

                     ei

et

MM

MM
MR




   (2) 

 

เมื่อ MR คือ อัตราส่วนความชื้น Mt, Mi และ Me คือความชื้นท่ีเวลาใดๆ ความชื้นเร่ิมต้น และความชืน้สมดุล 

ตามล าดับ ท้ัง 3 พารามิเตอร์เป็นตัวแปรไร้มิติ  

 
ภาพที ่1  เครื่องอบแห้งแบบถาดขนาดหอ้งปฎบัิตกิาร 
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การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ยังผล (Deff) และค่าพลังงานกระตุ้น (Ea) 

         สมการกึ่งทฤษฎี (semi-theoretical equation) ซึ่งจะมีรูปแบบความสัมพันธ์ในรูปกฎข้อท่ีสองของฟิค (Fick’s 

second law) สามารถค านวณอัตราส่วนความชื้นดังแสดงในสมการท่ี (3) ส าหรับวัสดุท่ีมีรูปทรงเป็นแผ่นบาง (slab) 
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เมื่อ Deff คือค่าสัมประสิทธ์ิการแพร่ยังผล  (ตารางเมตรต่อวินาที), L คือ ความหนาของแผ่นหัวไชเท้าวัดจาก

ผิวถึงกึ่งกลาง (เมตร) และ t คือเวลาในการอบแห้ง (วินาที)  ค่าสัมประสิทธ์ิการแพร่ยังผล (Deff) เป็นฟังก์ชันกับ

อุณหภูมิของอากาศท่ีใช้ในการท าแห้ง มีความสัมพันธ์ตามรูปแบบของสมการอาร์เรเนียส วิเคราะห์หาค่าพลังงาน

กระตุ้น (Ea) ซึ่งบ่งบอกค่าความร้อนแฝงในการเปลี่ยนสถานะของมวลน้ าเป็นไอน้ า (latent heat of vaporization) ใน

ระหว่างกระบวนการอบแห้ง โดยมีรูปแบบสมการท่ี (4) ตามที่แสดงดังน้ี 

               










RT

E
DD a

eff exp0
  (4) 

     

เมื่อ D0 คือ ค่าคงที (ตารางเมตรต่อวินาที), Ea คือ พลังงานกระตุ้น (กิโลจูนต่อโมล), R คือ ค่าคงท่ีของก๊าซ

ซึ่งมีคา่เท่ากับ 0.008314 กิโลจูนต่อโมล และ T คือ อุณหภูมิของอากาศท่ีใชใ้นการอบแห้ง (องศาเคลวิน) 

ผลและวิจารณ์ 

ลักษณะเฉพาะของการอบแหง้หัวไชเท้าแผ่น 

จากการศกึษาพบวา่ค่าความชืน้เร่ิมต้นของหัวไชเท้าแผ่นสดอบแห้งท่ีความหนา 2 มิลลเิมตร จนเหลอืความชื้น

เท่ากับ 00.031±0.0014 กรัมน้ า / กรัมของแข็ง  และอัตราการอบแห้ง มคี่าเท่ากับ 0.0438, 0.0806  และ 0.1061 กรัมน้ า / 

กรัมของแข็งตอ่นาท ีท่ีอุณหภูมิ 60, 70, 80 องศาเซลเซียส ตามล าดับ การเปลี่ยนแปลงความชืน้ในระหว่างการอบแห้งท่ี

อุณหภูมิคงท่ี (adiabatic drying process) ในช่วงเดียวกับอุณหภูมิท่ีสอดคล้องกับอุณหภูมิของการเปลี่ยนแปลงสถานะ

ของน้ า เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการอบแห้งและอุณหภูมิในการอบแห้งพบว่า เมื่ออุณหภูมิเพิ่ มสูงขึ้น 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 ดังนัน้อุณหภูมิท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในถ่ายเทพลังงานให้กับหัวไชเท้าขาวแผ่นในระหว่างการอบแห้งคอื

ท่ี 70 องศาเซลเซียส เนื่องจากมีประสิทธิภาพเชิงพลังงานในการถ่ายเทความร้อนและมวลสารมากท่ีสุด รวมถึงมี

สมดุลของการดูดซับพลังงานในการเปลี่ยนแปลงสถานะได้ดี ในขณะท่ีการใชอุ้ณหภูมสิูงมากเกินไป หัวไชเท้าขาวแผ่น

ไม่สามารถดูดซับพลังงานได้ท้ังหมด จึงมีพลังงานความร้อนท่ีหลงเหลอืในระบบ และพลังงานความร้อนท่ีหลงเหลอืน้ี

ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของหัวไชเท้าขาวแผ่นอบแห้งในระหว่างการอบแห้ง (Assawarachan R. & 

Rardiyom, C. 2013; วรีะยา มาลาดอกรัก, ภานาถ แสงเจรญิรัตน์ และ ฤทธิชัย อัศวราชันย์, 2559) สอดคล้องกับผล

การศึกษาความหนาของหัวไชเท้าท่ีระดับความหนา 3 มลิลเิมตร พบวา่เม่ืออุณหภูมเิพิ่มสูงขึ้น 10 องศาเซลเซียส (เพิ่ม

อุณหภูมิจาก 60 เป็น 70 องศาเซลเซียส) พบว่าอัตราการอบแห้งจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.31 และเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น 

10 องศาเซลเซียส จากอุณหภูมิจาก 70  เป็น 80 องศาเซลเซียส อัตราการอบแห้งจะเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 24.08 

ตามล าดับ ผลการศึกษาอัตราการอบแห้งท่ีความหนาของหัวไชเท้าท่ีระดับความหนา 4 มิลลิเมตร พบว่าเมื่ออุณหภูมิ

เพิ่มสูงขึ้น 10 องศาเซลเซียส (เพิ่มอุณหภูมิจาก 60 เป็น 70 องศาเซลเซียส) พบว่าอัตราการอบแห้งจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 
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53.33 เมื่ออุณหภูมเิพิ่มสูงขึน้ 10 องศาเซลเซียส จากอุณหภูมิ 70 เป็น 80 องศาเซลเซียสอัตราการอบแห้งจะเพ่ิมขึน้

เท่ากับร้อยละ 47.42 ตามล าดับ แม้ว่าท่ีระดับความหนา 4 มิลลิเมตรมีแนวโน้มอุณหภูมิท่ีเหมาะสมเช่นเดียวกับ 

ท่ีระดับความหนา 2 และ 3 มิลลเิมตร แตม่ร้ีอยละการเพิ่มของอัตราการอบแห้งเพียงเล็กนอ้ย ดังนัน้หัวไชเท้าท่ีระดับ

ความหนา 4 มิลลิเมตร จึงมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการอบแห้งได้ท้ังท่ีอุณหภูมิ 70 และ 80 องศาเซลเซียส  

สัมประสทิธิ์การแพร่ยังผล และคา่พลังงานกระตุ้น 
   

การถ่ายเทความชื้นหรือมวลสารในระหวา่งการอบแห้งหัวไชเท้าแผ่นสามารถอธิบายได้โดยใชแ้บบจ าลองกึ่งทฤษฎ ี

ซึ่งมคีวามสัมพันธ์ตามกฎข้อท่ีสองของฟิค (Fick’s second law)
 

การหาค่าสัมประสิทธ์ิการแพร่ยังผลของการอบแห้งหัวไชเท้าแผ่นในระหว่างการอบแห้งด้วยลมร้อน สามารถ

วเิคราะห์ด้วยวิธีจัดรูปแบบของสมการท่ี (5) ซึ่งเป็นฟังก์ช่ันลอการิทึมของความสัมพันธ์แบบเส้นตรง  
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สามารถค านวณค่าสัมประสิทธ์ิการแพร่ยังผล จากค่าความชันของกราฟเส้นตรงดังกล่าวซึ่งเป็น

ความสัมพันธ์ระหว่าง ln(MR) และเวลาในการอบแห้ง (วนิาที) เมื่อ L คือความหนาของหัวไชเท้าแผ่น (เมตร) 

ค่าสัมประสิทธ์ิการแพร่ยังผลของกลุ่มตัวอย่างหัวไชเท้าแผ่นในระหว่างการอบแห้งด้วยลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 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) ซึ่งศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิในการอบแห้งต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงค่าสัมประสิทธ์ิการแพร่ยังผลของ

เปลือกทับทิม เก๊กฮวยแผ่น และใบโหระพา ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิการแพร่ยังผล เท่ากับ 1.25×10-10 - 2.91×10-10 และ 

0.34×10-10 - 1.22×10-10 ตารางเมตรตอ่วินาท ีตามล าดับ    

ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two way ANOVA) พบวา่อุณหภูมิ และระดับความหนาเป็นปัจจัย

ท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าสัมประสิทธ์ิการแพร่ยังผล เมื่ออุณหภูมิในการอบแห้งสูงขึ้นจะส่งผลต่อการเพิ่มค่า

สัมประสิทธ์ิการแพร่ยังผลของหัวไชเท้าแผ่น โดยเมื่ออุณหภูมิอากาศสูงขึน้จะเพิ่มพลังงานความร้อนหรือค่าเอนทาลปีใน

ระบบให้มีคา่สูงขึน้ ซึ่งชว่ยเร่งอัตราการระเหยของน้ าท่ีผิวหนา้ของหัวไชเท้าแผ่น สอดคล้องกับรายงานวจิัยของ Rasool S.,  

Gholam-Reza C. and Hassan S. (2014) พลังงานกระตุ้นสามารถค านวณจากความสัมพันธ์ในรูปฟังก์ชั่นลอการิทึมของ

สมการอาร์เรเนยีสดังแสดงในสมการท่ี (6) โดยสมการจะอยูใ่นรูปแบบความสัมพันธ์แบบเส้นตรง  
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เมื่อค่าคงท่ี (D0) และค่าพลังงานกระตุ้นของหัวไชเท้าแผ่น (Ea) สามารถค านวณจากค่าจุดตัดแกนตัง้และค่า

ความชัน ตามล าดับ ของกราฟเส้นตรงท่ีพล็อตระหว่าง ln (Deff) และ (1/T)  

การออกแบบการทดลองผลของความหนาและอุณหภูมิต่อค่าสัมประสิทธ์ิการแพร่ยังผล ด้วยการวิเคราะห์

การทดลองแฟคทอเรียลของผลกระทบระหว่าง 2 ปัจจัย (Two factor or 2 ways Interactions) ตามรายละเอียดใน

ตารางท่ี 1 และการค านวณค่าพลังงานกระตุ้นของการอบแห้งหัวไชเท้าด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหาง

เดียว (One ways ANOVA)  
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ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธ์ิการแพร่ยังผล และค่าพลังงานกระตุน้ของการอบแห้งหัวไชเท้าแผ่นด้วยลมร้อนท่ีสภาวะตา่ง ๆ  

ระดับความหนา 

(มลิลเิมตร) 

อุณหภูม ิ 

(องศาเซลเซียส) 

สัมประสิทธ์ิการแพร่ยังผล 
D eff x 10-10 (ตารางเมตรตอ่วินาท)ี 

พลังงานกระตุ้น 

(กิโลจูนต่อโมล) 

2  

60  1.22   0.001 a,A  

70   2.97  0.234 a,B 53.79  

80  3.65  0.411  a,C  

3 

60  2.43   0.526 b,A  

70  3.65  0.912 a,A 61.91 

80  6.69  0.526 b,B  

 4 

60  3.78   0.936 c,A  

70  7.57  0.936 b,B 66.51 

80  9.73  0.001 b,B  

หมายเหตุ: ตัวอักษรท่ีต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (ระดับความเชื่อมั่น

ร้อยละ 95) โดยท่ี a,b,c เป็นผลกระทบของปัจจัยของความหนา และ A,B,C เป็นผลกระทบของปัจจัยของอุณหภูมิ 
 

จากผลการวิเคราะห์ค่าพลังงานกระตุ้นของหัวไชเท้าแผ่น พบว่ามีค่าเท่ากับ 53.79, 61.91 และ 66.51  

กิโลจูนต่อโมล ท่ีระดับความหนา 2, 3  และ 4  มิลลิเมตร ตามล าดับ พลังงานกระตุ้นของหัวไชเท้าแผ่นเป็น

ค่าพารามิเตอร์ท่ีแสดงถึงพลังงานขั้นต่ าสุดในการเคลื่อนท่ีของเหลวอันเนื่องจากการแพร่ของเหลวบนผิวรูพรุนภายใน

แผ่นหัวไชเท้า การเคลื่อนท่ีของน้ าในรูปของการแพร่อันเนื่องจากความแตกต่างของความดันไอ หรือค่าพลังงาน latent 

heat of vaporization (สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2555) 
 

วิจารณ์ และสรุปผล 
 ผลของความหนา และอุณหภูมิเป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงค่าสัมประสิทธ์ิการแพร่ยังผล (Deff)  

เมื่อระดับความหนา และอุณหภูมิมีค่าเพิ่มขึ้นส่งผลต่อค่า Deff ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ค่าพลังงานกระตุ้น (Ea) ซึ่งได้จาก

สมการอาร์เรเนียสมีค่าเท่ากับ 53.79, 61.91 และ 66.51 กิโลจูลต่อโมล ของการอบแห้งท่ีชั้นความหนา 2, 3 และ 4  

มลิลเิมตร ตามล าดับ 
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เปรียบเทียบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และสารประกอบฟีนอลิกรวมของเปลือกกล้วยไข่ 

Comparisons of antioxidant activities and total Phenolic content of Musa 

sapientum, Linn. (Kluai Khai) peels 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ และสารประกอบฟีนอลิกรวมจากสาร

สกัดเปลือกกล้วยไข่ โดยสกัดสารจากเปลือกกล้วยไข่ดิบ (ห่าม) เปลือกกล้วยไข่สุกเอง และเปลือกกล้วยไข่สุก 

(บ่มแก๊ส) ด้วย 80% เอทานอล แล้วน าไประเหยแห้งเอาตัวท าละลายออก สารสกัดเปลือกกล้วยไข่สุกเองมี % yield 

มากท่ีสุด คือ 1.19% ขณะท่ีเปลือกกล้วยไข่สุก (บ่มแก๊ส) มี % yield น้อยท่ีสุด คือ 0.46% น าไปทดสอบฤทธ์ิการต้าน

อนุมูลอิสระด้วยวธีิ DPPH assay โดยใช ้BHT เป็นสารมาตรฐาน พบวา่ สารสกัดจากเปลอืกกล้วยไข่ดบิ (ห่าม) ให้ฤทธ์ิ

สูงสุด โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 111.583 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และสารสกัดเปลือกกล้วยไข่สุกเองให้ฤทธ์ิต่ าสุด โดยมี

ค่า IC50 เท่ากับ 249.514 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เมื่อเปรียบเทียบฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระกับสารละลายมาตรฐาน 

BHT ท่ีความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่าสารสกัดเปลือกกล้วยไข่สุก (บ่มแก๊ส)  มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ

ใกล้เคียงกับสารละลายมาตรฐาน BHT มากท่ีสุด เมื่อศึกษาสารประกอบฟีนอลิกรวม พบว่า สารสกัดจากเปลือก

กล้วยไข่ดิบ (ห่าม) มีปริมาณสูงท่ีสุด คือ 39.495 GAE จากการศึกษาคร้ังนี้ท าให้ทราบว่าสารสกัดเปลือกกล้วยไข่มี

ฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระ จึงนา่จะถูกน ามาใช ้เพื่อการสง่เสริมสุขภาพได้ 

ค าส าคั::  กล้วยไข่, สารต้านอนุมูลอสิระ, 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)   
 

บทน า 

กล้วยเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Musa sapientum Linn. 

วงศ์ Musaceae เป็นพืชท่ีปลูกง่าย ทุกส่วนของกล้วยสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได้ กล้วยท่ีนิยมบริโภคส่วนใหญ่ ได้แก่ 

กล้วยหอม กล้วยน้ าว้า และกล้วยไข่ อุดมด้วยสารอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิด เช่น วิตามินบี วิตามินซี 

โพแทสเซียม แคลเซียม dietary fiber, resistant starch [1] จากงานวจิัยท่ีผ่านมายังพบวา่สารส าคัญในกล้วยสามารถที่

จะป้องกันแสง UVB ท่ีท าให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังได้ [2] มีหลาย ๆ งานวิจัยท่ีพบสารต้านอนุมูลอิสระ และ

สารประกอบฟีนอลิกรวม (phenolic compounds) ท่ีมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระในกล้วย [3, 4, 5] นอกจากใน

ผลกล้วยท่ีมีสารส าคัญแล้วยังพบวา่ที่เปลอืกของกล้วยยังมีสาระส าคัญตา่ง ๆ ท่ีมีประโยชน ์ซึ่งมีงานวิจัยท่ีศึกษาสารท่ี

อยู่ในเปลอืกผลไมต้า่ง ๆ รวมท้ังเปลอืกกล้วย พบวา่มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม และมีฤทธ์ิยับยัง้ไทโรซิเนส [6] 

และยังมีสารเพคติน ซึ่งเพคตินเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อพืชเป็นสารประกอบคาร์โบไฮเดรตท่ีมีโมเลกุลใหญ่และ

ซับซ้อน และยังมีคุณสมบัตเิป็นใยอาหาร (dietary fiber) สามารถช่วยให้เกิดการขับถ่ายได้ดี ลดความเสี่ยงตอ่การเกิด

มะเร็งล าไส้ใหญ่ ป้องกันไม่ไห้เกิดโรคหลอดเลอืดหัวใจ และหลอดเลอืดในสมองตบี [7] นอกจากนี้ในเปลอืกกล้วยยังมี

สารแทนนินเป็นส่วนประกอบ แทนนินเป็นสารประกอบเชิงซ้อนพวกฟินอลลิค สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน

อุตสาหกรรมหลายประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมฟอกหนัง ท าหมกึพิมพ ์สียอ้มผ้า กาว เคร่ืองส าอาง และยา [8] 

กล้วยท่ีปลูกในประเทศไทยมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน ซึ่งกล้วยไข่เป็นอีกหนึ่งชนิดท่ีนิยมปลูก และเป็นกล้วยท่ี

สามารถปลูกได้ในทุกภาคของประเทศไทยถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญท่ีนิยมรับประทาน และส่งออกต่างประเทศ 

เนื่องจากให้เนื้อแน่น นุ่ม หวาน เปลือกบาง และมีกลิ่นหอม ยังมีคุณค่าทางโภชนาการ โดยมีวิตามินอี เบต้าแคโรทีน 

และวิตามีนซี และพบวา่ในแป้งกลว้ยไข่มกีิจกรรมการตา้นอนุมูลอิสระ (antioxidant activity) การตา้นอนุมูลอิสระรวม 

(total antioxidant capacity) และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม (total phenolic contents) สูง [4,9]  
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ปัจจุบันมกีารศึกษาเกี่ยวกับสารอนุมูลอิสระ และสารประกอบฟีนอลกิรวมในเปลือกกล้วยยังมีน้อย จึงท าให้

ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศกึษาสารตา้นอนุมูลอสิระ และสารประกอบฟีนอลิกรวมในเปลอืกกล้วยไข่สุก และเปลอืกกล้วยไข่ดิบ 

ซึ่งท าการศกึษาเปลอืกกล้วยไข่ในจังหวัดก าแพงเพชร เนื่องจากจังหวัดก าแพงเพชรมกีารปลูกกล้วยไข่เป็นจ านวนมาก 

จนเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดก าแพงเพชร เกษตรกรได้น ากล้วยไข่มาการแปรรูป เพื่อจ าหน่ายเป็นการเพิ่มมูลค่า

ให้กับกล้วยไข่ และเป็นการสร้างอาชีพให้กับประชนในท้องถิ่น ในการแปรรูปกล้วยไข่นั้นท าให้มีเปลือกกล้วยไข่เหลือ

ทิ้งเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน รวมไปถึง

ผู้บริโภคได้เล็งเห็นคุณค่าของเปลือกกล้วยไข่ ซึ่งจากการศึกษาในคร้ังนี้สามารถน าความรู้ท่ีได้ถ่ายทอดสู่ชุมชน

ส่งเสริมให้ชุมชนเห็นคุณค่าของเปลอืกกล้วยท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน ์และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร 

เป็นการสนับสนุนการใช้ประโยชน์และช่วยเพิ่มมูลค่าของกล้วยไข่ มีผลต่อการขยายตลาดกล้วยไข่ และส่งผลไปถึง

เกษตรกรท่ีปลูกกล้วยด้วย รวมท้ังเป็นประโยชนใ์นวงการแพทยใ์นการศึกษาสารส าคัญในเปลอืกกล้วย เพื่อพัฒนาเป็น

อาหารเสริมหรือยาป้องกันโรคท่ีเกิดจากความผิดปกติในสมอง ซึ่งมักเกิดกับผู้สูงอายุเพื่อให้มีการป้องกันและมชีวีติท่ี

ยนืยาวอย่างมสีุขภาพดี และไมม่โีรค  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ 

 1. เครื่องแกว้พื้นฐาน   2. ตูอ้บ (Hot Air Oven) 

 3. โกรง่บด    4. เครื่องช่ัง 

 5. กระดาษกรองเบอร์ 1   6. Magnetic stirrer 

 7. UV Spectrophotometer   8. ไมโครปิเปต (Micropipette) 

 9. อะลูมเินยีมฟอยด ์(Aluminium Foil)  10. เครื่องป่ัน (Blender) 

 11. พาราฟิลม์ (Para Film)   12. คิวเวต (Cuvette) 

13. เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Rotary evaporator) 

วิธีการศกึษา 

1. การเตรยีมตัวอย่าง 

 น ากล้วยไข่ดิบ (ห่าม) กล้วยไข่สุกเอง และกล้วยไข่สุก (บ่มแก๊ส) ซึ่งกล้วยท่ีสุกเองหลังจากตัดจากตน้แลว้จะ

ใช้เวลาในการสุกประมาณ 5-6 วัน ส่วนกล้วยท่ีบ่มแก๊สใช้เวลาในการบ่มประมาณ 12 ชั่วโมง มาปลอกเอาเฉพาะ

เปลือก แล้วชั่งน้ าหนัก จากนั้นน าเปลือกกล้วยไปตากแดดให้แห้ง จากนั้นน ามาอบท่ี 60oC เป็นเวลา 72 ชั่วโมง น า

เปลอืกกล้วยท่ีผ่านการอบแลว้มาบดให้ละเอียด เก็บไวท่ี้อุณหภูมิ -20oC เพื่อรักษาสภาพของเปลอืกกล้วย 

2. การเตรยีมสารสกัดเปลือกกล้วยไข่ 

 น าเปลอืกกล้วยท่ีบดละเอยีด 10 กรัม แล้วน าไปแช่ใน 80% เอทานอล ปริมาตร 100 มลิลลิิตร น าไปป่ัน เป็น

เวลา 24 ชั่วโมง แล้วน ามากรองด้วยกระดาษกรอง แยกเฉพาะส่วนท่ีเป็นของเหลว น าไปผ่านการระเหยตัวท าละลาย

ออก ด้วยเคร่ือง  Rotary evaporator ท่ีอุณหภูมิ 50oC จากนั้นน ามาอบท่ี 50oC เมื่อสารสกัดแห้งแล้ว น าไปชั่งน้ าหนัก

สารท่ีสกัดได้ เพ่ือน าไปค านวณหา % Yield ของสารสกัดจากเปลอืกกล้วยเทียบกับน้ าหนักเร่ิมตน้ในการสกัด 
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3. การศึกษาฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอสิระ ด้วยวิธี DPPH method 

            เตรียมสารละลาย DPPH หลกีเล่ียงการถูกแสง จากนั้นดูดตัวอย่างสารสกัดเปลอืกกล้วย 1.5 มลิลลิิตร แลว้

เติมสารละลาย DPPH ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันแล้วตั้งไว้ในท่ีมืดนาน 30 นาที น าไปวัดค่าการดูดกลืน

แสงท่ีความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร โดยเคร่ืองสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ รายงานผลเป็นค่าความเข้มข้นของสารสกัดท่ี

ยับยัง้อนุมูล DPPH ค านวณดังสมการ 

 % inhibition = [ (Acontrol- Asample)/Acontrol ]×100 

 โดย  

 Acontrol = ค่าการดูดกลนืแสงของสารละลายไม่เตมิสารสกัดเปลอืกกล้วย 

 Asample = ค่าการดูดกลนืแสงของสารละลายเตมิสารสกัดเปลอืกกล้วย 

หมายเหตุ  สารละลายมาตรฐาน BHT ใชแ้ทนสารสกัดในขัน้ตอนการทดลองแบบเดียวกับการทดลองข้างตน้ 
 

4. การตรวจหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม (Total phenolic compounds) ของสารสกัด ด้วย

วิธี Folin-Ciocalteu reagent 

น าสารสกัดตัวอยา่ง 0.3 มลิลลิิตร ลงในหลอดทดลอง จากนั้นเตมิสารละลาย 10% Folin-Ciocalteu reagent 

ในสารตัวอยา่ง 1.5 มลิลลิิตร น าไปเขยา่ให้เข้ากัน แลว้ตัง้ท้ิงไว ้8 นาที ท่ีอุณหภูมิหอ้ง จากนั้นเตมิสารละลาย Na2CO3 

(7.5% w/v) ในตัวอย่าง 1.2 มิลลิลิตร น าไปเขย่าให้เข้ากัน แล้วตั้งท้ิงไว้ 30 นาที ท่ีอุณหภูมิห้อง น าไปวัดค่าการ

ดูดกลนืแสงท่ีความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร จากนั้นน าค่าท่ีได้ไปเทียบกับสารมาตรฐาน (กรดแกลลิก (gallic acid)) 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการศึกษาแสดงเป็นค่าเฉลี่ย± ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด (SEM) ส าหรับการวเิคราะห์ข้อมูล

ทางสถิตโิดย ANOVA ด้วยโปรแกรมสถิต ิSPSS ค่าความแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ  (p <0.05) 
 

ผลการศึกษา 

การเปรียบเทียบปริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระในสารสกัดเปลือกกล้วยไข่ด้วยวธีิ DPPH เร่ิมจากการสกัดสาร

จากเปลือกกล้วยไข่ โดยมี 3 ตัวอย่าง คือ สารสกัดจากเปลือกกล้วยไข่ดิบ (ห่าม) สารสกัดจากเปลอืกกล้วยไข่สุกเอง 

และสารสกัดจากเปลอืกกล้วยไข่สุก (บ่มแก๊ส) แลว้น ามาหาสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวธีิ DPPH โดยมีผลการวจิัยดังนี้ 

 จากการน าเปลอืกกล้วยท้ัง 3 ตัวอยา่งมา 10 กรัม แช ่80% เอทานอล และน าไประเหยแห้งจะได้น้ าหนักของ

สารสกัด และ % yield ดังตารางท่ี 1 โดยเปลือกกล้วยไข่สุกเองได้น้ าหนักสารสกัดมากท่ีสุดและมี % yield มากท่ีสุด 

คือ 1.19 % และเปลอืกกล้วยไข่สุกบ่มแก๊สได้น้ าหนักสารสกัดน้อยท่ีสุด และมี % yield นอ้ยท่ีสุด คือ 0.46%  
 

ตารางที ่1 ปริมาณสารสกัดและ % yield ของสารสกัดตัวอยา่ง 

ตัวอย่างพืช น้ าหนักสด 

(กรัม) 

น้ าหนักของสาร

สกัด (กรัม) 

%yield 

เปลอืกกล้วยไข่ดบิ (หา่ม) 100 0.9125 0.91 

เปลอืกกล้วยไข่สุกเอง 100 1.1889 1.19 

เปลอืกกล้วยไข่สุก (บ่มแก๊ส) 100 0.4581 0.46 
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ผลการศกึษาหาปริมาณสารต้านอนุมลูอสิระดว้ยวิธี DPPH 

 ในการหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ต้องเร่ิมจากการหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของ

สารมาตรฐานก่อน เพื่อใชใ้นการเปรียบเทียบผลจากการหาปริมาณสารต้านอนุมูลอสิระด้วยวธีิ DPPH ของสารละลาย

มาตรฐาน BHT ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงคา่ %Inhibition ของสารละลายมาตรฐาน BHT 

ความเข้มข้น 

(µg/ml) 

% inhibition ของสารมาตรฐาน BHT 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 x̄ ± SEM 

100 89.32 88.67 88.67 88.89±0.217 

50 57.93 57.93 56.96 57.61±0.323 

25 36.89 38.19 35.92 37.00±0.658 

12.5 27.83 28.80 29.13 28.59±0.390 

6.25 22.98 21.36 22.98 22.44±0.540 

3.125 20.39 20.71 11.97 17.69±2.86 
 

จากตาราง แสดงค่า %Inhibition ของสารละลายมาตรฐาน BHT ท่ีความเข้มข้นต่าง ๆ ในแต่ละคร้ัง ท่ีความ

เข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 88.89±0.374 ท่ีความเข้มข้น 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 57.61±0.561 ท่ีความเข้มข้น 25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 37.00±1.137 ที่ความ

เข้มข้น 12.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.59±0.674 ท่ีความเข้มข้น 6.25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร  

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.44±0.934 ท่ีความเข้มข้น 3.125 ไมโครกรัมตอ่มิลลิลติร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.69±4.954 

 

หมายเหต:ุ * % inhibition = [
Acontrol−Asample

Acontrol
] × 100 

     * ค่าควบคุม (A control) = 0.309 

 

 

ภาพที ่1 แสดงคา่ % Inhibition ของสารละลายมาตรฐาน BHT 
 

y = 0.7236x + 18.291
R² = 0.9936

%
 in

hi
bi

tio
n

ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน BHT …

แสดงค่า %inhibition ของสารละลายมาตรฐาน BHT
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จากภาพท่ี 1 จึงสามารถค านวณหาค่า IC50 ของสารละลายมาตรฐาน BHT ได้จากสมการของเส้นตรง คือ  

y = 0.7236x + 18.291 โดยแทนค่า y เท่ากับ 50 จะได้คา่ IC50 ของสารมาตรฐาน BHT เท่ากับ 43.821 ไมโครกรัมตอ่

มลิลลิิตร 

การศึกษาหาปริมาณสารต้านอนุมูลอสิระด้วยวิธี DPPH ท่ีค่าร้อยละ 50 (IC50) ของสารสกัดเปลือกกล้วยไข่ 

โดยมีสารสกัดจาก 3 ตัวอย่าง คือ สารสกัดจากเปลอืกกล้วยไข่ดิบ (ห่าม) เปลือกกล้วยไข่สุกเอง และเปลือกกล้วยไข่ 

(สุกแก๊ส) ในการศกึษาหาค่า IC50 ได้ทดสอบโดยเตรียมสารละลายตัวอยา่ง ท่ีความเข้มข้น 100, 200, 300, 400 และ 

500 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร โดยเติมในสารละลาย DPPH ท่ีมีปริมาณเท่ากัน และทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งอนุ

มูลอิสระแล้วสร้างความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละการยับยัง้ และความเข้มข้นของสารตัวอย่าง โดยกราฟเส้นตรงท่ีได้จะ

ถูกน ามาหาค่าสมการเชิงเส้นและค านวณ เพื่อหาความเข้มข้นของสารท่ีใช้เพื่อให้ร้อยละ การยับยั้งเป็น 50  

ค่าความเข้มข้นดังกล่าว คือค่า IC50 ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที ่3 ค่าความเข้มข้นต่ าสดุในการยับยัง้อนุมูลอิสระที่ 50% (IC50) 

ตัวอย่างพืช IC50 (µg/ml) (mean ± SEM)t 

สารสกัดเปลอืกกล้วยไข่ดบิ (หา่ม) 142.930±19.767 

สารสกัดเปลอืกกล้วยไข่สุกเอง 239.154±9.581a,b 

สารสกัดเปลอืกกล้วยไข่สุกบ่มแก๊ส 153.033±7.930 
  
 t n = 3 

a p < 0.05 เทียบกับสารสกัดเปลอืกกล้วยไข่ดบิ (หา่ม) 
b p < 0.05 เทียบกับเปลอืกกล้วยไข่สุกบ่มแก๊ส 
 

การศกึษาผลการเปรียบเทียบค่าการดูดกลนืแสง (Absorbance) ของสารสกัดตัวอยา่งกับสารมาตรฐาน BHT เพื่อ

หาค่าความเข้มข้นของสารสกัดตัวอย่าง พบว่า สารสกัดเปลือกกล้วยไข่ดิบ (ห่าม) จะได้ค่าความเข้มข้น เท่ากับ 75.227 

ไมโครกรัมตอ่มลิลิลิตร สารสกัดเปลอืกกล้วยไข่สุกเอง ได้คา่ความเข้มข้น เท่ากับ 71.791 ไมโครกรัมตอ่มลิลิลิตร และสาร

สกัดเปลอืกกล้วยไข่สุก (บ่มแก๊ส) ได้คา่ความเข้มข้น เท่ากับ 78.458 ไมโครกรัมตอ่มลิลิลิตรดังตารางท่ี 4 
 

ตารางที ่4 แสดงคา่ความเข้มขน้ของสารสกัดเปลอืกกล้วยไข ่

สารสกัด ค่าการดูดกลืนแสงของสารตวัอย่าง  

% inhibition 

ความเข้มข้นของ

สารสกัดตวัอย่าง 

(µg/ml) 

1 2 3 ค่าเฉลี่ย 

(𝐗 ± SEM)t 

สารสกัดเปลอืกกล้วย

ไข่ดบิ (หา่ม) 

 

0.074 

 

0.076 

 

0.075 

 

0.075±0.001 

 

72.980 

 

80.682 

สารสกัดเปลอืกกล้วย

ไข่สุกเอง 0.093 0.094 0.094 0.094±0.000 

 

69.720 

 

72.045  

สารสกัดเปลอืกกล้วย

ไข่สุก (บ่มแก๊ส) 0.080 0.076 0.077 0.078±0.001 

 

74.892 

 

79.318 
t n = 3, a p < 0.05 เทียบกับสารสกัดเปลอืกกล้วยไข่ดบิ (หา่ม) , b p < 0.05 เทียบกับสารสกัดเปลอืกกล้วยไข่สุกเอง 

a 

a,b 
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การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมด้วยวิธี Folin - Ciocalteu reagent ต้องเร่ิมจากการหาปริมาณ

สารประกอบฟีนอลิกรวมของสารมาตรฐานก่อน เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ และน าผลจากการหาปริมาณ

สารประกอบฟีนอลิกรวมด้วยวิธี Folin-Ciocalteu reagent โดยใช้กรดแกลิก (Gallic acid) เป็นสารละลายมาตรฐาน   

ดังแสดงในตารางท่ี 5 
 

ตารางที่ 5 แสดงคา่การดูดกลนืแสงท่ี 765 นาโนเมตร ของสารละลายมาตรฐานกรดแกลิก 

ความเข้มข้น  

(µg/ml) 

ค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) ที่ 765 นาโนเมตร  

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 แสดงค่าการดูดกลืนแสงท่ี 765 นาโนเมตร ของสารละลายมาตรฐานกรดแกลิกท่ีความเข้มข้น

ต่าง ๆ ในแต่ละคร้ัง ท่ีความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.245±0.030 ท่ีความเข้มข้น  

50 µg/ml มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.730±0.213 ท่ีความเข้มข้น 25 ไมโครกรัมตอ่มิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.553±0.048 

ท่ีความเข้มข้น 12.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.334±0.006 ท่ีความเข้มข้น 6.25 ไมโครกรัมต่อ

มิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.253±0.087 ท่ีความเข้มข้น 3.125 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

0.205±0.038 
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงคา่การดูกลนืแสงท่ี 765 นาโนเมตร ของสารละลายมาตรฐานกรดแกลกิ 
 

จากภาพท่ี 2 แสดงค่าการดูดกลืนแสงท่ี 765 นาโนเมตร ของสารละลายมาตรฐานกรดแกลิก จะได้สมการ

เส้นตรงคือ y = 0.0105x + 0.2083 โดยแทนค่า y เท่ากับค่าการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่าง จะได้ค่าความเข้มข้น

ของสารสกัดตัวอยา่ง 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 ซึ่งสารสกัดเปลอืก

กล้วยไข่ สุกเองมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมน้อยกว่าสารสกัดเปลือกกล้วยไข่ดิบ (ห่าม) อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิ p < 0.05 และมีความเข้มข้นคือ สารสกัดเปลอืกกล้วยไข่สุกเอง มคี่าเท่ากับ 9.685 GAE แสดงดังตารางท่ี 6  
 

ตารางที่ 6 แสดงปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมของสารสกัดเปลอืกกล้วยไข่ 

สารสกัด ค่าการดูดกลืนแสงของสารตวัอย่าง ความเข้มข้นของสาร

สกัดตัวอยา่ง (GAE) 1 2 3 ค่าเฉลี่ย 

(𝐗 ± SEM)t 

สารสกัดเปลอืกกล้วยไข่

ดิบ (หา่ม) 

 

0.65 

 

0.618 

 

0.6 

 

0.623±0.015 

 

39.495 

สารสกัดเปลอืกกล้วยไข่ 

สุกเอง  

 

0.266 

 

0.187 

 

0.477 

 

0.310±0.087 

 

9.685* 

สารสกัดเปลอืกกล้วยไข่ 

(บ่มแก๊ส)  

 

0.461 

 

0.443 

 

0.448 

 

0.451±0.005 

 

23.114 
       

         t n = 3, * p < 0.05 เทียบกับสารสกัดเปลอืกกล้วยไข่ดบิ (ห่าม) 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
การศกึษาปริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระจากสารสกัดเปลอืกกล้วยไข่ ท้ัง 3 ตัวอยา่ง พบวา่ เปลอืกกล้วยไข่สุกเอง

ม ี% yield มากท่ีสุด คือ 1.19 กรัม ขณะท่ีเปลอืกกล้วยไข่สุก (บ่มแก๊ส) ม ี% yield นอ้ยท่ีสุดคือ 0.46% เมื่อศกึษาฤทธ์ิการ

ต้านอนุมูลอิสระพบว่า สารสกัดเปลือกกล้วยไข่ดิบ (ห่าม) มีฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระสูงสุด ซึ่งมี IC50 เท่ากับ 142.930 

ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และสารสกัดเปลือกกล้วยไข่สุกเองให้ฤทธ์ิต่ าสุด โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 239.154 ไมโครกรัมต่อ

มิลลิลิตร ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี  p < 0.05 (ตารางท่ี 3) เปลือกกล้วยท่ีบ่มด้วยแก๊ส 

(แคลเซียมคาร์ไบด์ (calcium carbide, CaC2)) มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระสูงกว่ากล้วยท่ีสุกเอง เนื่องจากการบ่มโดยการใช้

แคลเซียมคาร์ไบด์ ท าให้กล้วยสุก ซึ่งแคลเซียมคาร์ไบด์จะท าปฏิกิริยากับไอน้ าในบรรยากาศ จะได้แก๊สอะเซทิลีน และ

แก๊สอะเซทิลนีนี้ท าหนา้ท่ีกระตุน้ให้ผลไมสุ้กเหมอืนกับเอทิลีนแต่ประสิทธิภาพต่ ากวา่เอทิลนี เอทธิลนีเป็นฮอร์โมนพืชชนิด

หนึ่ง มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการสุกของผลไม ้[10] เอทธิลนีและสารประกอบท่ีให้เอทธิลีนสามารถกระตุน้ให้เนื้อเยื่อ

สร้างแอนโทไซยานินได้ แอนโทไซยานนินั้นเป็นรงควัตถุในกลุ่มสารประกอบฟีนอล ซึ่งให้สีแดงและน้ าเงิน แอนโทไซยานิน

ละลายน้ า และอยู่ในแวคคิวโอ อาจจะอยู่โดยรวมกับน้ าตาลหรือเป็นอิสระก็ได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสีเกิดขึ้น ส่งผลให้

ปริมาณของสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด และปริมาณแอนโทไซยานินท้ังหมดเพิ่มมากขึ้น เมื่อผลมีการสุก ท่ีเป็นผลมา

จากการบ่มด้วยแคลเซียมคาร์ไบด์ ผลจากการท่ีมีสารต้านอนุมูลอิสระเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้มีกิจกรรมการต้านอนุมูล 

DPPH เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย [11] เมื่อเปรียบเทียบฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระกับสารละลายมาตรฐาน BHT ท่ีความเข้มข้น 

100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่าสารสกัดเปลือกกล้วยไข่ดิบ (ห่าม) มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระใกล้เคียงกับสารละลาย

มาตรฐาน BHT มากท่ีสุด เมื่อศึกษาสารประกอบฟีนอลิกรวม พบว่า สารสกัดจากเปลือกกล้วยไข่ดิบ (ห่าม) มีปริมาณสูง

ท่ีสุด คือ 39.495 GAE ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Fatmeh และคณะ พบว่า กล้วยสายพันธ์ Williams ในระยะดิบจะมมีี
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ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระสูงกวา่ระยะสุก ส่วนปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และปริมาณสารฟลาโวนอยด์ในกล้วย Cavendish 

จะพบมากในเปลือกมากกว่าเนื้อและผลดิบมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าผลสุก [12] ธวัลรัตน์ โถงโฉม และคณะ 

ได้ท าการศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดจากกล้วย 5 สายพันธ์ุระยะสุกและดิบ 

ได้แก่ กล้วยน้ าว้า กล้วยไข่ กล้วยหอม กล้วยหักมุก และกล้วยเล็บมือนาง โดยวิธี DPPH พบว่า สารสกัดจากกล้วยท่ีมี

ฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระมากท่ีสุดได้แก่ กล้วยน้ าวา้ดิบ กล้วยไข่สุก และกล้วยหักมุกดิบ [13]  
 

กิตติกรรมประกาศ 
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Development of cracker filling-in product from sugar-boiled Banana Puree 
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บทคัดย่อ 

 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางด้วยการน ามากวนท าไส้ขนมปังกรอบ โดยใช้กล้วยสุกระยะ 8 

สังเกตจากผิวเปลือกมีสีเหลือง มีสีด าหรือน้ าตาลกระจายท่ัวผล ซึ่งเป็นระยะท่ีผลกล้วยสุกมากเกินไป พบว่ากล้วย

กวนชุดทดลองท่ี 7 (กล้วยเล็บมือนาง 2 กิโลกรัม  น้ า 500 กรัม น้ าตาล 200 กรัม)  และกล้วยกวนชุดทดลองท่ี 3 

(กล้วยเล็บมอืนาง 2 กิโลกรัม น้ า 250 กรัม กะทิ 250 กรัม น้ าตาล 100 กรัม) เมื่อน ามาท าไส้ขนมปังกรอบและทดสอบ

การยอมรับของผู้บริโภค  พบวา่ได้รับคะแนนการยอมรับจากผู้บริโภคสูงท่ีสุด และรองลงมา มคีะแนนเฉลี่ยความชอบ

โดยรวมเท่ากับ 7.13 และ 6.91 ตามล าดับ (9 – point hedonic scale) และน ามาบรรจุในซองพลาสติกแก้วใส เก็บรักษาท่ี

อุณหภูมหิ้อง  สามารถเก็บได้นานกว่า 30 วัน ส่วนซองอลูมเินยีมฟอยลส์ามารถเก็บรักษาได้นาน 45 วัน เมื่อใชจ้ านวน

จุลินทรีย์และการทดสอบการยอมรับเป็นเกณฑ์บ่งชีคุ้ณภาพ  คุณค่าทางโภชนาการของขนมปังกรอบไส้กล้วยกวนชุด

ทดลองท่ี 7 และ 3 ปริมาณ 100 กรัม ประกอบด้วย คารโ์บไฮเดรต โปรตนี และไขมัน เท่ากับ 61.38, 6.19 และ 12.89 

กรัม และเท่ากับ 52.12, 4.80 และ 11.55 ตามล าดับ โดยให้พลังงานเท่ากับ 316.63 และ 357.64  กิโลแคลอรี 

ตามล าดับ  

ค าส าคั::  กล้วยเล็บมอืนาง, 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 
 

บทน า 

การแปรรูปกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เช่น กล้วยตาก กล้วยอบ และกล้วยม้วน เป็นวิธีการหนึ่งในการเพิ่ม

มูลค่าให้กับวัตถุดิบทางการเกษตรและสร้างเอกลักษณ์ให้กับชุมชน โดยส่วนใหญ่กล้วยท่ีใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้าง  คือกล้วยน้ าว้า และกล้วยเล็บมือนาง โดยกลุ่มดังกล่าว ตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี 256 หมู่ 3 

ต าบลสลุย อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และมีจุดจ าหน่ายสินค้าหลักคือ ร้านค้าตลอดแนวถนนสาย ชุมพร – กรุงเทพฯ 

บริเวณ ศาลพอ่ตาหินชา้ง (ภาพท่ี 1) 

 
ภาพที่ 1 ร้านคา้กลุ่มสมาชิกแมบ้่านเกษตรกรพ่อตาหินชา้ง 

 

นางจินตนา หีตเสมยีน  ประธานกลุ่มแมบ้่านเกษตรกรพ่อตาหินชา้งให้ขอ้มูลวา่ การตากกล้วยด้วยตูอ้บพลังงาน

แสงอาทิตยซ์ึ่งมกี าลังการผลิตกล้วยเล็บมือนางอบถึง 1,800 กิโลกรัมและใชร้ะยะเวลาในการตากเพียง 3-4 วัน (จินตนา, 

สิงหาคม 2557) จึงมีกล้วยอบมากขึ้น  กล้วยเล็บมือนาง (Musa acuminate) มีถิ่นก าเนิดในแถบภาคใต้ของประเทศไทยมี 

genome เป็น AA มีจ านวนโครโมโซม 2n = 22 โดยจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับกล้วยไข่ของไทย กล้วย Senorita ของ

ฟิลิปปินส์ กล้วย Pisangmas ของมาเลเซีย และ Lady’s Finger ของฮาวาย เป็นต้น (CSIRO, 1972) โดยท่ัวไปสามารถแบ่ง

ระดับความสุกของกล้วยตามสี เปลือกเป็น 8 ขั้ น เ รียกว่ าดั ชนีสีน้ าตาลของกล้วย (Peel Color Index; PCI)  
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ซึ่งในระยะท่ี 8 กล้วยจะมีผิวสีเหลืองมีจุดด าจ านวนมาก เนื้อเร่ิมอ่อนตัวและมีกลิ่นแรงแสดงถึงกล้วยสุกมากเกินไป 

(เบญจมาศ, 2558) ซึ่งเหมาะท่ีจะน ามากวนให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม ่ 

เบญจมาศ (2545) ได้กล่าววา่กล้วยเล็บมือนางสุกมคีาร์โบไฮเดรตร้อยละ 28.5 แตม่ไีขมันเพยีงร้อยละ 0.3 และ

โปรตนีร้อยละ 9.6 นอกจากนี้มีฟอสฟอรัส และแคลเซียม ร้อยละ 27.8 และ 5.2 ตามล าดับ กล้วยเล็บมอืนางจึงเป็นแหล่ง

อาหารท่ีส าคัญ กล้วยเล็บมอืนางท่ีใชใ้นการผลิตเป็นชนดิไมม่ขีน แก่เต็มท่ีสังเกตจากมเีนื้อสีชมพูอมเหลอืง  
 

 
ภาพที ่2 กล้วยเล็บมอืนางแก่เนื้อสีชมพูอมเหลอืง 

 

 (ภาพท่ี 2)  เมื่อสุกเปลือกสีเหลืองทองและหอมกว่าชนิดมีขน ซึ่งปลูกมากในจังหวัดนครศรีธรรมราช (วิทยา 

และคณะ, 2544)   

 การศึกษาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนาง โดยได้พัฒนาสูตรกล้วยเล็บมือนางกวนท่ีเหมาะสม

ส าหรับน าไปท าไส้ขนมปังกรอบเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ คือขนมปังกรอบไส้กล้วยท่ีมีความสะดวกในการผลิตและ

ผลิตภัณฑม์คีุณภาพท่ีคงท่ีสม่ าเสมอ 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 วัสดุอุปกรณ์ 

1. กล้วยเล็บมอืนางกลุ่มแมบ้่านพ่อตาหินช้าง ต าบลสลุย อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ระหว่างเดอืน ตุลาคม 

2556 ถึง กุมภาพันธ์ 2557  (ตารางที่ 1.) 
 

ตารางที่ 1 ขนาดความยาวและน้ าหนักของกล้วยเล็บมอืนาง 

ลักษณะ ความยาวทั้ง

เปลือก 

(เซนติเมตร) 

น้ าหนักรวม

เปลือก 

(กรัม) 

ความยาวไม่มี

เปลือก 

(เซนติเมตร) 

น้ าหนักไม่มี

เปลือก 

(กรัม) 

ระหว่าง 8.10–13.00 51.00–75.00 7.60–11.50 30.00–40.00 

เฉลี่ย 10.28±0.76 43.38±8.36 9.41±1.26 34.83±3.82 
   

2. น้ ากะทิกล่อง ตราชาวเกาะ ผลิตโดยบริษัทอ าพลฟูดส์ โพรเซลซิ่ง จ ากัด ต าบลกระทุมล้ม อ าเภอ  

สามพราน จังหวัดนครปฐม  

3. น้ าตาลทรายแดง (brown sugar) ผลิตโดย บริษัทรวมเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด สาขามิตรภูเวียง อ าเภอ

หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

4. ขนมปังกรอบชสีเชค บริษัทจังเจรญิขนมปัง-ลูกกวาด จ ากัด แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ    

5. กระทะทองเหลอืงขนาด 18 นิ้ว  และพายไม ้
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6. Water Activity Meter : Aqualab series 3, Decagon device, US. 

7. ซองพลาสตกิแก้วใส OPP ขนาด 4.0 x 3 นิ้ว  หนา 50 ไมโครเมตร 

8. ซองอลูมิเนยีมฟอยล ์ขนาด 3.5 x 5 นิ้ว  หนา 80 ไมโครเมตร 
   

 วิธีการศกึษา 

ศึกษากรรมวิธีการผลิตกล้วยกวนจากกล้วยเล็บมือนางสุก (ความชื้นร้อยละ 73.11) เพื่อใช้ท าไส้ขนมปัง

กรอบ (Cracker) (ความชื้นร้อยละ 3.18 ) โดยการทดสอบในห้องปฏิบัติการ  แล้วท าการทดสอบการยอมรับของ

ผู้บริโภค และศึกษาอายุการเก็บรักษาเบือ้งต้น โดยมีขัน้ตอนการศึกษาวิจัยดังนี้  

 1. การพัฒนาสูตรกล้วยกวน            

    พัฒนาสูตรกล้วยกวนจากกล้วยเล็บมือนาง โดยการศึกษาปริมาณน้ าตาลทรายแดงท้ังหมด 3 ระดับ คือ 

0 กิโลกรัม (ชุดควบคุม) 0.1 และ 0.2 กิโลกรัม  น้ ากะทิ 3 ระดับ คือ 0 กิโลกรัม (ชุดควบคุม) 0.25 และ 0.5 กิโลกรัม 

และเติมน้ า 3 ระดับ คือ 0 กิโลกรัม (ชุดควบคุม) 0.5 และ 0.25 กิโลกรัม โดยมีกล้วยเล็บมือนาง 2.0 กิโลกรัม  

ทุกสูตร (ตารางที่ 2)   
 

ตารางที่ 2  สูตรกล้วยกวนท่ีใชใ้นการทดลอง 

ส่วนผสม 

(กก.) 

ชุดทดลองที ่

1  2  3  4  5  6 7 

กล้วย 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

น้ าตาลทรายแดง 0.0  0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 

กะท ิ 0.0 0.0 0.25 0.0 0.5 0.25 0.0 

น้ า 0.0 0.5 0.25 0.0 0.0 0.25 0.5 

 

เมื่อเตรียมส่วนผสมท้ังหมดตามตารางท่ี 2  แล้วจึงท าการกวนในกระทะทองเหลืองขนาด 18 นิ้ว  โดยใช้ไฟ

ตลอดระยะเวลาการกวน 3 ระดับ คือระยะแรกใชไ้ฟระดับอุณหภูมิ  87±2 องศาเซลเซียส นาน 25–30 นาที  ไฟกลาง

ระดับอุณหภูมิ 65±2 องศาเซลเซียส นาน 20–25 นาที  และชว่งสุดท้ายในการกวนจะใชไ้ฟอ่อนท่ีระดับอุณหภูมิ 55±2 

องศาเซลเซียส นาน 10–15 นาที  น าไปใส่เกลี่ยในถาดให้หนาประมาณ 0.35 เซนติเมตร และน าเข้าตู้อบลมร้อนท่ี

อุณหภูม ิ60 องศาเซลเซียส นาน 45 นาที จึงน ามาตัดให้เป็นแผ่น ขนาด 3 x 5 เซนติเมตร  (ภาพท่ี 3) 
 

 
ภาพที่ 3 แผ่นกล้วยกวนส าหรับท าไส้ขนมปังกรอบ 

เมื่อได้กล้วยกวนจึงน าขนมปังกรอบมาประกบเพื่อท าเป็นผลิตภัณฑ์ขนมปังไส้กล้วยกวนสูตรต่าง  ๆ และบรรจุ

ในถุงพลาสติกแก้วใส (Oriented Polypropylene; OPP) ปิดผนึก จึงน ามาท าการวัดคุณภาพตา่ง ๆ ดังนี้ 
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2. การประเมนิคุณภาพทางประสาทสัมผสั 

  ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อขนมปังกรอบไส้กล้วยกวนท่ีผลิตได้โดยการวางแผนการทดลองแบบสุ่ม

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) จ านวนคร้ังละ 30 คน 3 ซ้ า และคัดเลือก

ตัวอย่างศึกษาอายุการเก็บรักษาพิจารณาจากคะแนนการยอมรับล าดับท่ี 1 และ 2 และบรรจุขนมปังกรอบไส้กล้วย

กวนในซองพลาสตกิแก้วใส และซองอลูมิเนยีมฟอยล ์เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหอ้งปกติ (27–33 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 

60 วัน สุ่มทดสอบท่ี 0  15  30  45 และ 60 วัน ด้วยวิธีการทดสอบชิมแบบให้สเกลความชอบ 9 คะแนน (9 - Points 

Hedonic Scale คัดจากผู้ทดสอบชิมท่ีกล่าวมา จ านวน 12 คน น ามาฝึกฝนเพิ่มเติมโดยใช้วิธีการฝึกด้วยการทดสอบ

ความแตกต่างรวมท้ังหมด (Overall Difference) แบบวิธีการเลือกตัวอย่างคี่จากสามตัวอย่าง (Triangle Test) ด้วย

ผลิตภัณฑข์นมปังกรอบไส้กลว้ยกวนสูตรท่ี 1 (ชุดควบคุม) ซ้ าๆ  (ณรงค์, 2537) จึงได้ผู้ผ่านการฝึกฝนจ านวน 7 คน  

  3. วิเคราะห์คุณภาพทางเคม ีและจุลินทรีย์  

 3.1 ความชื้น ตามวธีิ AOAC 934.01 (1990)   น าผลิตภัณฑท่ี์เตรียมให้เป็นเนื้อเดียวกัน อบโดยใชตู้อ้บลม

ร้อนท่ีอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง  จากนั้นน ามาใส่โถดูดความชื้นท้ิงให้เย็นแล้วชั่งน้ าหนัก ท าซ้ า

จนกว่าตัวอยา่งจะมนี้ าหนักคงที 
 

สูตรค านวณความชืน้      
 

M = 
(W1-W2)  

X 100 
W1 

เมื่อ M =  ปริมาณความชื้น (ร้อยละ) 

 W1 =  น้ าหนักตัวอยา่งก่อนอบ 

 W2 =  น้ าหนักตัวอยา่งหลังอบ 

    3.2 ปริมาณน้ าอิสระ (Water Activity; aw) ด้วย Water Activity Meter ยี่ห้อ : Aqualab น าตัวอย่างท่ีเตรียม

ให้เป็นเนื้อเดียวกัน ใส่ในถ้วยอลูมิเนยีมส าหรับหาค่า aw แลว้เกลี่ยให้กระจายเต็มก้นถ้วย น าไปวางในช่องวางตัวอย่าง 

และปิดฝาเครื่อง  

 3.3 จุลินทรีย์  จุลินทรีย์ท้ังหมด ยีสต์และรา ตามวิธี U.S. Food and Drug Administration Bacteriological 

Analytical Manual; USFDA-BAM  ด้วย Plate Count Agar (PCA) บ่มท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส นาน 24 และ 48 

ชั่วโมง แล้วนมาตรวจนับจ านวนจุลิยทรีย์ท้ังหมด ยีสตแ์ละรา 

 3.4 ศึกษาอายุการเก็บรักษา 

 บรรจุในซองพลาสติกโพลีโพรพิลีนใสพิเศษหรือพลาสติกแก้วใส (0PP) หนา 50 ไมโครเมตร (4 x 3 นิ้ว)  

และอลูมิเนยีมฟอยล ์(BOPP/AL/LLDPE)  หนา 80 ไมโครเมตร (3.5 x 3 นิ้ว) ปริมาณซองละ 1 ชิ้นๆละ 20 กรัม ศกึษา

อายุการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 60 วัน สุ่มตรวจวิเคราะห์ จุลินทรีย์ และประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส วันท่ี 0  

15  30  45 และ 60  
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ผลการศึกษา 

1. ผลการคัดเลือกสูตรกล้วยกวนจากกล้วยเล็บมอืนาง            

การคัดเลอืกสูตรกล้วยกวนจากกล้วยเล็บมอืนางท่ีดีท่ีสุดนั้นพิจารณาจากค่าการทดสอบทางด้านประสาท

สัมผัสซึ่งได้ผลดังตารางท่ี 3 จากการทดสอบการยอมรับด้าน สี กลิ่น รสชาติ และเนื้อสัมผัสของผู้บริโภคของ

ผลิตภัณฑข์นมปังกรอบไส้กลว้ยเล็บมอืนางกวนท่ีมีสว่นผสมของน้ าตาลและกะทิแตกตา่งกัน พบวา่ ดังนัน้ชุดทดลองท่ี 

7 และชุดทดลองท่ี 3 มคีะแนนการยอมรับอันดับ 1 และ 2 โดยพิจารณา (ตารางท่ี 3)   

     1.1 ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างทางสถิติอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  (p>0.05) ด้านสีและกลิ่นโดยขนมปัง

กรอบไส้กล้วยเล็บมือนางกวนชุดทดลองท่ี 7 ได้รับคะแนนเฉลี่ยด้านสี กลิ่น และเนื้อสัมผัสสูงสุดเท่ากับ 7.01, 7.13  

และ 7.01 ตามล าดับ   

  1.2 จากการประเมินผลลักษณะด้านรสชาติ พบว่า ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(p≤0.05) โดยขนมปังกรอบไส้กล้วยเล็บมอืนางกวน  ชุดทดลองท่ี 1 มผีลคะแนนเฉลี่ย การยอมรับทางประสาทสัมผัส

สูงสุดด้านรสชาติ เท่ากับ 7.18   
 

ตารางที่ 3  ผลการประเมนิคุณภาพทางประสาทสัมผัสขนมปังกรอบไส้กล้วยเล็บมอืนางกวน  

ชุดทดลอง ส ี 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 : อักษรตา่งกันในสดมภเ์ดียวกันแสดงถึงมคีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05)  

อักษรตา่งกันในสดมภเ์ดียวกันแสดงถึงมคีวามแตกตา่งอย่างไม่มนีัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 

ns  = ไมม่คีวามแตกตา่งกันทางสถิติ 

ข้อมูลแสดงค่าเฉลี่ยจากผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัสท้ังหมดคร้ังละ 30 คน จ านวน 3 ซ้ า 
 

2. ผลการวิเคราะห์ความช้ืนและคา่ปริมาณน้ าอสิระ (aw)   

            จากการวิเคราะห์ความชื้นและค่าaw พบว่า ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05)  

ต่ าสุดเท่ากับ 6.44 และ 0.528 และสูงสุดเท่ากับ 10.26 และ 0.627 ตามล าดับ (ตารางท่ี 4) ความชื้นและ aw แปรผันตาม

ปริมาณน้ าตาลและน้ ากะทิท่ีเพิ่มขึ้น เนื่องจากการกวนเป็นเวลานานท าให้เกิดปฏิกิริยาการเกิดสารน้ าตาลเคี่ยวไหม้ 

(Caramelization) และระยะแรกของปฏกิิริยา น้ าตาลจะสูญเสียน้ า 1 โมเลกุล  (อบเชย และขนษิฐา, 2554)   
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ตารางที่ 4  ผลการวเิคราะห์ ความชื้น และ aw ขนมปังกรอบไส้กล้วยเล็บมือนางกวน 

ชุดทดลองท่ี ความชื้น (%) aw 

1 6.44 ± 0.37a 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 : อักษรตา่งกันในสดมภเ์ดียวกันแสดงถึงมคีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05)  

อักษรตา่งกันในสดมภเ์ดียวกันแสดงถึงมคีวามแตกตา่งอย่างไม่มนีัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 

ns  = ไมม่คีวามแตกตา่งกันทางสถิติ 
    

 3. จุลินทรีย์ 

    พบว่า มีการปนเป้ือนจุลินทรีย์ในระดับท่ีมีความปลอดภัย (ณัฐา, 2554)  ท้ัง 7 ชุดทดลอง ไม่พบการปนเป้ือน

บ่งชี้ถึงความสะอาดในการเตรียมและการกวนไส้ท่ีใช้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ  65–87องศาเซลเซียส  จึงไมพ่บการปนเป้ือน

ของขนมปังกรอบไส้กลว้ยเล็บมอืนางกวนในวันแรก และเมอืทดสอบอายุการเก็บรักษาเป็นเวลา 60 วัน มกีารปนเป้ือน

จุลินทรีย์ท้ังหมด ปริมาณยีสตแ์ละรา  นอ้ยกว่า 100 และ นอ้ยกว่า 10 CFU/g ตามล าดับ จึงไมพ่บการปนเป้ือนวันท่ี  0 

และ 15  เนื่องจากท่ีระดับความร้อน 60–100 องศาเซลเซียส สามารถท าลายจุลินทรีย์ได้ aw ระหว่าง 0.528 - 0.622 

เป็นอาหารในกลุ่มอาหารแห้ง จึงมคีวามเสี่ยงต่อจุลินทรีย์ต่ า และการผลิตท่ีดีและการบรรจุที่ดีก็จะช่วยลดการปนเป้ือน

ภายหลัง (Re-contamination) ได้เชน่กัน (Bell et al., 2005) 

4. คุณค่าทางโภชนาการของขนมปังกรอบไส้กล้วยเล็บมอืนางกวน  

   จากการทดสอบขนมปังกรอบไส้กล้วยกวน ชุดทดลองท่ี 7 และ 3 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยการทดสอบทางด้านประสาท

สัมผัสสูงท่ีสุดและรองลงมา ตามล าดับ มีผลการประเมินคุณค่าทางโภชนาการต่อ 100 กรัม ด้วยโปรแกรม INMUCAL 

nutrient  version 3 (ตารางท่ี 5) ขนมปังกรอบไส้กล้วยกวนจ านวน 100 กรัม พบว่าชุดทดลองท่ี  7 ประกอบด้วย  

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน เท่ากับ 52.12, 4.80 และ 11.15 กรัม ตามล าดับ และให้พลังงาน เท่ากับ 316.63  

กิโลแคลอรี และชุดทดลองท่ี 3 ประกอบด้วย  คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน เท่ากับ 61.38, 6.19 และ 12.89 กรัม 

ตามล าดับ และให้พลังงาน เท่ากับ 357.64 กิโลแคลอรี  ซึ่งคุณค่าทางโภชนาการมีสัมพันธ์กับส่วนประกอบในสูตรนั้นคือ

ชุดทดลองท่ี 3 ซึ่งผลจากชุดทดลองท่ี 3 ส่วนประกอบของกะทิเป็นแหล่งไขมัน โปรตีน และคาร์โบไฮเตรด จึงส่งผลให ้

ชุดทดลองท่ี 3 มีปริมาณไขมัน โปรตีน และคาร์โบไฮเตรดสูงการชุดทดลองท่ี 7 รวมท้ังโพแทสเซียม ซึ่งน้ ากะทิเป็น 

แหล่งโพแทสเซียม (Seow et al., 1997) แตชุ่ดทดลองท่ี 7 มสี่วนประกอบของน้ าตาลทรายแดงจึงมแีคลเซียมและฟอสฟอรัส

สูงกวา่ 
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ตารางที่ 5 คุณค่าทางโภชนาการของขนมปังกรอบไส้กลว้ยเล็บมอืนางกวน  100  กรัม  

สารอาหาร หนว่ย ชุดทดลองท่ี 
  

3 7 

พลังงาน กโิลแคลอร ี 375.64 316.63 

คาร์โบไฮเดรต กรัม 61.38 52.12 

โปรตนี กรัม 6.19 4.8 

ไขมัน กรัม 12.89 11.15 

แคลเซียม มลิลิกรัม 35.49 49.30 

ฟอสฟอรัส มลิลิกรัม 56.53 65.50 

เหล็ก มลิลิกรัม 3.18 2.86 

โพแทสเซียม มลิลิกรัม 87.36 76.67 

โซเดียม มลิลิกรัม 430.80 221.57 

วิตามินเอ RE (ไมโครกรัม    เรตนิ) 7.65 8.13 

ไทอะมนี มลิลิกรัม 0.12 0.08 

ไรโบฟลาวนิ มลิลิกรัม 0.10 0.08 

ไนอะซีน มลิลิกรัม 2.51 1.66 

  

ผลการศึกษาอายุการเก็บรักษา 
 จากผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสการศกึษาอายุการเก็บของขนมปังกรอบไส้กล้วยเล็บมือนาง

กวนชุดทดลองท่ี 3  และ 7  ศึกษาอายุการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 60 วัน  สุ่มตรวจวิเคราะห์ วันท่ี 0, 15, 30, 45 

และ 60 โดยบรรจุขนมปังกรอบไส้กล้วยเล็บมือนางกวนในซองพลาสติกแก้วใส และอลูมิเนียมฟอยล์ ซองละ 1 ชิ้น ๆ

ละ 20 กรัม ดังภาพท่ี 4 พบวา่การบรรจุในซองพลาสตกิแก้วใส ยอมรับได้ท่ี 30 วัน แตใ่นซองอลูมเินยีมฟอยลย์อมรับ

ได้ 45 วัน (ตารางท่ี 6-7) ในชุดทดลองท่ี 3 การบรรจุในซองพลาสติกแก้วใส และซองอลูมิเนียมฟอยล์มีความชื้น

เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12.6 และ 12.2  ตามล าดับ จากผลิตภัณฑม์คีวามชื้นเร่ิมตน้น้อยกวา่ชุดทดลองท่ี 7  ซึ่งยอมรับได้ท่ี 

30 วัน (ตารางท่ี 8-9) จากผลิตภัณฑ์มีเนื้อสัมผัสนุ่ม ซึ่งไอน้ าสามารถซึมผ่านพลาสติกแก้วใสได้ 0.7 กรัม./ตร.ม./วัน  

แต่ซองอลูมิเนียมฟอยล์ประกอบด้วยพลาสติกมากกว่า 1 ชนิดร่วมกับอลูมิเนียม จึงสามารถป้องกันไอน้ าได้ดีกว่า  

(ปุ่น และสมพร, ม.ป.ป.) โดยมีความปลอดภัยด้านจุลนิทรีย์ ซึ่งสอดคล้องกับ Bell et al., 2005  

 
     (A)                              (B) 

ภาพที่ 4 ขนมปังกรอบไส้กลว้ยเล็บมอืนางกวนบรรจุซองพลาสตกิแก้วใส (A) และอลูมิเนยีมฟอยล ์(B) 
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ตารางที่ 6 คะแนนเฉลี่ยการยอมรับขนมปังกรอบไส้กลว้ยเล็บมอืนากวน ชุดทดลองท่ี 3 บรรจุซองพลาสตกิแก้วใส   

 วัน 
คะแนนเฉลี่ย 

ส ี กลิ่น รสชาต ิ เนื้อสัมผัส 

0 7.11±0.35 7.32±0.90 7.21±0.15 7.34±0.28 

15 7.10±0.45 7.30±0.33 7.20±0.95 7.23±0.95 

30 7.08±0.53 7.27±0.33 7.17±0.88 7.00±0.00 

45 7.03±0.47 7.17±0.64 7.14±0.67 6.86±0.45 

60 7.03±0.53 7.05±0.73 7.06±0.95 6.54±0.81 
 

ตารางที่ 7 คะแนนเฉลี่ยการยอมรับขนมปังกรอบไส้กลว้ยเล็บมอืนางกวนชุดทดลองท่ี 3 บรรจุซองอลูมเินยีมฟอยล์  

วัน 
คะแนนเฉลี่ย 

ส ี กลิ่น รสชาต ิ เนื้อสัมผัส 

0 7.11±0.15 7.32±0.15 7.21±0.90 7.34±0.46 

15 7.10±0.34 7.30±0.66 7.20±0.31 7.33±0.35 

30 7.10±0.34 7.27±0.53 7.17±0.25 7.20±0.74 

45 7.12±0.26 7.28±0.25 7.14±0.17 7.16±0.41 

60 7.10±0.33 7.23±0.25 7.16±0.64 6.74±0.36 
 

ตารางที่ 8 คะแนนเฉลี่ยการยอมรับขนมปังกรอบไส้กลว้ยเล็บมอืนากวน ชุดทดลองท่ี 7 บรรจุซองพลาสตกิแก้วใส   

 วัน 
คะแนนเฉลี่ย 

ส ี กลิ่น รสชาต ิ 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 คะแนนเฉลี่ยการยอมรับขนมปังกรอบไส้กลว้ยเล็บมอืนางกวนชุดทดลองท่ี 7 บรรจุซองอลูมเินยีมฟอยล์  

วัน 
คะแนนเฉลี่ย 

ส ี กลิ่น รสชาต ิ 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 ต าบลสลุย อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในระหว่าง เดือน ตุลาคม 2556 ถึง มีนาคม 2557  

ลักษณะกล้วยเล็บมือนางในการทดลองท้ังเปลือกยาว 8.10-13 เซนติเมตร และเมื่อปอกเปลือกยาวเท่ากับ 7.60-11.50 

เซนติเมตร มีน้ าหนักรวมเปลือก 51.00-75.00 กรัม น้ าหนักไม่รวมเปลือก 30.00-40.00 กรัม  ส่วนท่ีรับประทานได้คิด

เป็นร้อยละ 80.20 ของน้ าหนัก มีองค์ประกอบทางอาหาร  ประกอบด้วยความชื้น  เถ้า เส้นใยอาหาร ไขมัน และโปรตีน 

73.15, 0.97, 0.89, 0.13 และ 1.33 ตามล าดับ และมคี่าความหวาน 13.4ºBrix 

จากการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคในห้องปฏิบัติการ  โดยการประเมินคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส

ของผลิตภัณฑ์ขนมปังกรอบไส้กล้วยเล็บมือนางกวน  ด้านสีกลิ่น  รสชาติ และเนื้อสัมผัส โดยผู้บริโภค 30 คน 3 ซ้ า 

พบว่าผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางกวนท่ีมีกลิ่นหอม รสชาติดี ลักษณะเนื้อสัมผัสเนียนและ

เหนยีว และผลิตภัณฑม์คีวามปลอดภัย  เนื่องจากผลิตภัณฑข์นมปังกรอบไส้กล้วยกวนมกีารปนเป้ือนจุลินทรียจ์ านวน

จุลินทรีย์น้อยกว่า 1.00×102 CFU/g และ ยีสต์และราน้อยกว่า 10.00 CFU/g ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชน (มผช.523/2555) ท่ีก าหนดให้ท้ังหมดไม่เกิน 1.00× 104 CFU/g ยสีตแ์ละราไมเ่กิน 100.00 CFU/g 

พบว่าขนมปังกรอบไส้กล้วยกวนในชุดทดลองท่ี 3 เหมาะสมท่ีจะน าไปใช้เพื่อการผลิตทางการค้า โดยบรรจุใน

ภาชนะบรรจุซองพลาสติกแก้วใสยอมรับได้ 30 วัน แต่ในซองอลูมิเนียมฟอยล์ยอมรับได้ 45 วัน  เนื่องจากเนื้อสัมผัสมี

คะแนนการยอมรับลดลงน้อยกว่าระดับ 7 และในภาชนะบรรจุ ท้ัง 2 ชนิด สามารถเก็บได้มากกว่า 60 วัน  

โดยไม่พบการเหม็นหืน ซึ่งอาจจะมาจากไขมันในขนมปังหรือจากกล้วยกวนท่ีมีการเติมกะทิลงไปในส่วนผสมแต่ด้วยมี

การใช้ความร้อนในการกวนไม่เกิน 90 องศาเซลเซียส และมีความชื้น และ aw ต่ า และสอดคล้องกับ Wang et al., 

(2002) พบว่าน้ ามันมะพร้าว มีสารไฟโตสเตอรอล (phytosterols)  400–1,200 มก./กก. เป็นสารต่อต้านการเติม

ออกซิเจนได้ดี แตชุ่ดทดลองท่ี 7 มคีวามชื้นเร่ิมตน้ เท่ากับร้อยละ 9.16 และมนี้ าตาลในส่วนผสม (200 กรัม) ผลิตภัณฑ์

มคีวามชื้น และ aw สูงขึน้ซึ่งสอดคล้องกับ Guillard et al. (2003) พบวา่ sponge-cake เมื่อความชื้นเพิ่มส่งผลให้ aw เพิ่ม

เช่นกัน ชุดทดลองท่ี 7 มีความชื้นเร่ิมต้นสูงกว่าชุดทดลองท่ี 3 จึงเป็นอีกปัจจัยท าให้สามารถเก็บรักษาได้พียง 30 วัน 

การบรรจุแยกชิ้นในถุงพลาสติกแก้วใสสามารถเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้องนาน ผลิตภัณฑ์กล้วยตากมีค่า aw น้อยกว่า 

0.75  จุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญได้ และเมื่อบรรจุในซองอลูมิเนียมฟอยล์จึงเก็บได้  45-60 วัน   อลูมิเนียมฟอยล์มี

คุณสมบัติป้องกันอากาศและไอน้ าได้ดี (ธวัช, 2557) โดยลักษณะท่ีไม่พึ่งประสงค์คือ ขนมปังกรอบจะนิ่ม แต่ปริมาณ

การปนเป้ือนจุลินทรีย์ไมเ่กินมาตรฐาน และส่วนกล้วยกวนยิ่งมคีวามแห้งท าให้มีความนา่รับประทานยิ่งขึน้   
 

ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาการท าผลิตภัณฑก์ล้วยเล็บมอืนางกวนส าหรับท าไส้ขนมปังกรอบ ผู้ศึกษาพบข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นตอนการกวนแต่หากใช้เครืองกวนท่ีมีระบบการควบคุมสมบูรณ์จะสามารถพัฒนาลักษณะกล้วยกวนให้

แห้งและได้เพิ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ซึ่งจะพบว่ากล้วยกวนท่ีท าแผ่นโดยการเกลี่ยแผ่นและอบแห้งอีกคร้ัง   

เมื่อน ามาท าไส้ขนมปังกรอบในระยะเวลานาน 60 วัน สว่นไส้ยังคงเป็นท่ียอมรับด้วยมีความเปราะ และแห้ง ไม่เหนยีว 

2. กล้วยสุกหากมีจ านวนมาก สามารถน าไปแช่แข็ง  และเมื่อจะกวน น าออกจากตู้แช่แล้วพักไว ้ กล้วยจะกวน

ง่ายเป็นเนื้อเดียวกัน เนื่องจากเซลล์กล้วยถูกท าลายจากผลึกน้ าแข็งจากการแช่แข็ง  

3. เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเน่าเสียจากการค่าความชื้นในส่วนขนมปังกรอบอาจจะอบไส้กล้วยกวนให้แห้งกว่านี้  

ซึ่งจากการเก็บรักษาพบว่ากล้วยกวนมีความเปราะตัวในชิ้นไส้กล้วยกวนเนื่องจากขนมปังกรอบได้รับความชื้นจากกล้วย

กวนนัน้เอง  
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4. ประเด็นส าคัญในการยืดอายุการเก็บรักษาขนมปังกรอบไส้กล้วยกวนคือ ควบคุมปริมาณความชื้นในชิ้น

กล้วยกวนส าคัญที่สุด  เนื่องจากในระหว่างการเก็บรักษาจะมีการสง่ผ่านความช้ืนจากชิน้กล้วยกวนสู่ขนมปังกรอบ 

5. กล้วยสุกท่ีมีการเก็บเกี่ยวท่ีไม่ดีมีจุดแข็งด า  เมื่อปอกเนื้อกล้วยจะใส และเมื่ออบกล้วยอบจะตกเกรดแข็ง 

และคล้ า  

6. กล้วยท่ีเก็บเกี่ยวต้องเป็นกล้วยแก่เต็มท่ี สังเกตจากเปลือกกล้วยเหลี่ยมมุมจะมีเล็กน้อยหรือไม่มีเหลี่ยม  

หรือเมื่อปาดแล้วมเีนื้อสีอมชมพูอมเหลอืง  
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ประสิทธิภาพของไทเทเนียมไดออกไซด์เติมไนโตรเจน และฟลูออรีน ในการก าจัดสาร

โทลูอีนด้วยกระบวนการโฟโตแคตาไลติกออกซิเดชันร่วมกับแสง UV-A  

Performance of nitrogen and Fluorine Doped Titanium Dioxide for Toluene 

Removal by Photocatalytic Oxidation Process under UV-A Light  

กนกศลิป์ 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) ท่ีกว้าง ดังนั้น

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์สารไทเทเนียมไดออกไซด์ท่ีเจือไนโตรเจน และฟลูออรีน  (F-N doped TiO2)  

ด้วยวธีิโซล-เจล (sol-gel) และการศึกษาการบ าบัดโทลูอนีด้วยกระบวนการโฟโตแคตาไลตกิ ออกซิเดชัน ด้วยแสง UV-A พบวา่ 

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 ตามล าดับ ซึ่งมีช่วงการดูดกลืนช่วงความยาว

คลื่ นแสงกว้ างกว่ าและค่ าแถบพลั งงานแคบลงกว่ า Un doped TiO2 และประสิทธิภาพในการบ าบัดโทลูอีน 

ของ 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% ตามล าดับ ท่ีเวลา 110 นาที ดังนั้นไทเทเนียมได-ออกไซด์ท่ีเจือเติมไนโตรเจนและฟลูออรีนถูกกระตุ้นด้วยแสง 

อเิล็กตรอนจะถูกปล่อยออกมา และเคลื่อนท่ีจากแถบวาเลนซ์ไปสู่แถบการน าไฟฟา้ท าให้อิเล็กตรอนสามารถเคลื่อนท่ีได้งา่ยขึน้ 

รวมท้ังดึงดูดตัวอเิล็กตรอนไดด้ีขึ้น และอเิล็กตรอนอสิระมอีายุเพิ่มขึน้ท าให้ประสิทธิภาพการก าจัดโทลูอนีจึงเพิ่มมากขึน้ 

ค าส าคั::   โฟโตแคตาไลตกิออกซิเดชัน, ไทเทเนยีมไดออกไซด์, 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 
 

บทน า 

สารอินทรีย์ระเหยง่ายในกลุ่มของสารไฮโดรคารบอนบางชนิด เช่น เบนซีน (Benzene), โทลูอีน (Toluene), 

เอทิลเบนซีน (Ethylbenzen), ไซนลีน (Xylene) หรือท่ีเรียกว่า “BTEX” ท่ีมีอยู่ในน้ ามันเชื้อเพลิง รวมท้ังเป็นวัตถุดิบของ

อุตสาหกรรมประเภทปิโตรเคมี และเป็นตัวท าละลายในอุตสาหกรรมยา เคมียาง พลาสตกิ [1] โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสาร

โทลูอีนมีมากในพื้นท่ีภายในอาคารและอุสาหกรรม [2] สารโทลูอีนเมื่อได้รับในระยะยาวนั้นพบว่าท าให้เกิดอาการผื่น 

ผิวหนังอักเสบ สมองเสื่อม [3] ดังนัน้จ าเป็นจะต้องมกีารควบคุมและและหาวิธีก าจัดเพื่อให้ได้ผลอย่างมปีระสิทธิภาพ  

เทคโนโลยีส าหรับการก าจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายมีหลายวิธี ได้แก่ การดูดซับ ระบบกรองชีวภาพ และ

กระบวนการโฟโตแคตาไลติก ออกซิเดชัน (photocatalytic oxidation) โดยวิจัยนี้ได้เลอืกใช้กระบวนการโฟโตแคตาไลติ

กออกซิเดชัน เนื่องจากเป็นกระบวนการท่ีสามารถก าจัดมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยส่วนใหญ่ใช้สารไทเทเนียม

ไดออกไซด์ (TiO2) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) ซึ่ง TiO2 มีความคงตัวสูง ราคาถูก และไม่เป็นพิษ แต่ TiO2 มีข้อด้อย

คือมีแถบพลังงาน (Energy Band gap) ท่ีกว้าง และอัตราการกลับไปรวมตัวของอิเล็กตรอนกับโฮล (electron-hole 

recombination) ค่อนขา้งสูง [4] สามารถใช้ได้กับแสง UV ได้เท่านั้น ท าให้เป็นขอ้จ ากัดในเร่ืองประสิทธิภาพจึงได้มีการ

พัฒนา TiO2 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติและการท างานของ TiO2 ให้สามารถใช้ร่วมกับแสง 

จากหลอดไฟ LED หรือ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ในการสังเคราะห์ Catalyst ด้วยวิธี โซล-เจล (Sol-gel) โดยการเติม

ไนโตรเจน (N) ช่วยให้แถบพลังงานลดลงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแยกอิเล็กตรอนกับโฮลออกจากกันได้ดี และ

เติมฟลูออรีน (F) เพื่อสามารถดึงดูดตัวอิเล็กตรอนได้ดี รวมท้ังอิเล็กตรอนอิสระมีอายุเพิ่มขึ้นเนื่องจากฟลูออลีนเป็น

สารในธาตุหมู่ 7 มีค่าอิเลคโตรเนกาทิวิตี (electronegativity) สูง [5,6] งานวิจัยนี้ได้ศึกษาประสิทธิภาพของลักษณะ

คุณสมบัติการดูดกลืนของ F-N doped TiO2 และการบ าบัดสารโทลูอีน (Toluene) ด้วยกระบวนการโฟโตแคตาไลติก 

ออกซิเดชันโดยใช้ F-N doped TiO2 ภายใตแ้สง UV-A  
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1.   การสังเคราะห์ตัวเร่งปฎิกริยา 

การสังเคราะห์ F-N doped TiO2 ด้วยเทคนิคโซล-เจล โดยใช้สาร Titanium (IV) isoproxide , เอทานอล, 

กรดไน-ตริก และน้ า ในอัตราส่วน 1:20:1:1  mol ratio ก าหนดเติมสารไนโตรเจนจาก Diethalanolaminec และ 

เติมฟลูออรีน ในอัตราส่วน F:N เท่ากับ 0:0, 0:1, 5:0, 5:1 mol ratio ตามล าดับ จากนั้นน าสารละลายท่ีได้ไประเหย 

ท่ีอุณหภูมิห้องในท่ีมืด 24 ชั่วโมง และน าไปอบท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 90 นาที จากนั้นจึงน าไปเผาที่อุณหภูม ิ

600 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที [6] 

2. การตรวจวัดลักษณะคุณสมบัติการดูดกลืนแสงของตัวเร่งปฎิกริยา 

การตรวจวัดลักษณะคุณสมบัติการดูดกลืนแสงของ F-N doped TiO2 ท่ีสังเคราะห์ด้วยเทคนิคโซล-เจล  

ในอัตราส่วน F:N เท่ากับ 0:0, 0:1, 5:0, 5:1 mol ratio ด้วยเคร่ือง UV-VIS spectrophotometer โดยตรวจวัดในช่วง 

250 ถึง 800 นาโนเมตร ซึ่งแถบพลังงานสามารถค านวณคา่แถบพลังงาน 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. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการบ าบัดโทลูอนี 

 การศึกษาการบ าบัดโทลูอีนด้วยกระบวนการโฟโตแคตาไลติก ออกซิเดชัน ภายใต้แสง UV-A 15 W ความ

เข้มข้นเร่ิมตน้ของโทลูอนี เท่ากับ 100 ppm และใช ้F-N doped TiO2 ท าการเก็บตัวอยา่งทุก ๆ 20 นาท ีโดยตรวจวัดหา

ค่าพื้นท่ีใต้กราฟโดยเคร่ืองแก๊สโครมาโทกราฟี (Gas Chromatography, GC) แล้วน ามาค านวณหาความเข้มข้น การ

ทดลองครัง้นี้ได้ก าหนดค่าพารามิเตอร์ของเครื่อง GC ดังตารางท่ี 1  
 

ตารางที ่1 ค่าพารามิเตอร์ท่ีใชว้เิคราะห์กา๊ซโทลูอนี 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 

  

 ถังปฏิกิริยาท่ีใช้ในการทดลองกระบวนการโฟโตแคตาไลติกออกซิเดชันในการศึกษาคร้ังนี้เป็นระบบ Batch 

เป็นกล่องโลหะ ขนาด 23 x 50 x 15 cm3 โดยภายในถังปฏกิิริยาประกอบไปด้วย 

1.    แผ่นกระจกเงาจ านวน 2 แผ่น ติดไว้ท้ังดา้นบนและดา้นล่างของถังปฏิกิริยา 

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 จ านวน 1 หลอด เป็นแหล่งก าเนดิแสง 

4. ภายในท่อ Quartz ใชส้ าหรับบรรจุสาร F-N doped TiO2 ท่ีเคลือบบนกระจกขนาด 3 x 35 cm2  

5. หลอดแก้ว Quartz เชื่อมตอ่กับเครื่องวัดอุณหภูมิ และปั๊ม ดังภาพ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 ถังปฏิกิริยาที่ใชใ้นการทดลองกระบวนการโฟโตแคตาไลตกิ ออกซิเดชัน 
 

ผลการศึกษา 

1.   ผลการวิเคราะห์ UV-vis ของไททาเนียมไดออกไซด์ที่เติมไนโตรเจนและฟลูออรีน 

 
ภาพที ่2 ผลตรวจวัดการดูดกลนืของช่วงความยาวคลื่นแสง 

UV-A Lamp 

Mirror 

Pump 

     Injection port 

Sampling port 

Thermo-Hygrometer 

F-N doped TiO2 

Mirror 
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 จากภาพท่ี 2 พบว่า N-doped TiO2 1 mol ratio, F-doped TiO2 5 mol ratio และ F,N-doped TiO2 5:1 mol ratio 

มชีว่งการดูดกลืนชว่งความยาวคลื่นแสงเท่ากับ 386, 368, 379 nm. ตามล าดับ ซึ่งช่วงการดูดกลนืช่วงความยาวคลื่น

แสงกว้างกวา่ Un-doped TiO2  

  การตรวจวัดการดูดกลืนของช่วงความยาวคลื่นแสงจากเทคนิค UV-vis สามารถค านวณหาค่าแถบพลังงานได้

จากสมการ (1) ซึ่งได้คา่แถบพลังงานแสดงดังตารางท่ี 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 ตามล าดับ ดังนั้นมีช่วงความยาวคลื่นในดูดกลืนแสงท่ี

กวา้งและมคี่าแถบพลังงานท่ีลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับ Un doped TiO2 มคี่าแถบพลังงานเท่ากับ 3.82 eV  
 

ตารางที่ 2 ค่าความยาวคลื่นของการดูดกลนืแสงและค่าแถบพลังงาน 

ชนิดของตัวกลาง 

 

ความยาวคลื่น (nm) แถบพลังงาน 

(eV)  

Un-doped TiO2 325 3.82 

N-doped TiO 1 2mol ratio 386 3.22 

F-doped TiO 25 mol ratio 368 3.27 

F, N-doped TiO 25:1 mol ratio 379 3.28 

 

2. การบ าบัดโทลูอนีกระบวนการโฟโตแคตาไลตกิออกซิเดชัน ภายใต้แสง UV-A 

 
 

ภาพที ่3 ผลการบ าบัดโทลูอนีกระบวนการโฟโตแคตาไลตกิออกซิเดชัน ภายใต้แสง UV-A 
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ภาพที่ 4 % Removal การบ าบัดโทลูอนีกระบวนการโฟโตแคตาไลตกิออกซิเดชัน ภายใต้แสง UV-A 

 

  การศึกษาการบ าบัดโทลูอีนด้วยกระบวนการโฟโตแคตาไลติก ออกซิเดชัน ภายใต้แสง UV-A 15 W  

โดย UV-A มีความความยาวคลื่นของการดูดกลืนแสงอยู่ในช่วง 320-400 nm. ซึ่งเป็นความยาวคลื่นแสงท่ีตาเปล่า

มองเห็นได้ ใช้ความเข้มข้นเร่ิมต้นของโทลูอีนในการศึกษา 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 ท าการเก็บตัวอยา่งทุก ๆ 20 นาที จากภาพท่ี 3 

พบว่าในช่วงเวลาท่ี 40 นาทีแรกที่เปิดหลอดไฟสารโทลูอีนมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นจึงท าให้เกิดปฎิกิริยาโฟโตแคตาไลติก 

ออกซิเดชัน ลดลงเนื่องจากขณะท่ีมีการเกิดปฏกิิริยาจะเกิดสาร intermediate ขึน้ ซึ่งสารพวกนี้จะเข้ายับยัง้การย่อยสลาย

สารโทลูอนีท าให้เกิดปฏกิิริยาได้น้อยลง โดยผลิตภัณฑ์ระหว่างเกิดปฏกิิริยาการบ าบัดโทลูอีน คือ phenol, benzaldehyde 

และ benzoic acid แตท้่ายท่ีสุดปฏิกิริยาเคมจีะเปลี่ยนสภาพของก๊าซโทลูอีนออกมาในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ า 

  ภาพท่ี 4 พบว่าประสิทธิภาพในการบ าบัดโทลูอีน 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 

พบวา่ 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% ตามล าดับ ท่ีเวลา 110 นาที ซึ่ง F-doped TiO2 5 mol ratio สามารถบ าบัดโทลูอีนได้ประสิทธิภาพได้ดี

ท่ีสุด ท่ีเวลา 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 ตามล าดับ ซึ่งมีช่วงการดูดกลืนช่วงความยาวคลื่นแสงกว้างกวา่และ

ค่าแถบพลังงานแคบลงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ Un doped TiO2 มคี่าแถบพลังงานเท่ากับ 3.82 eV ดังนัน้การเจือเติม

ไนโตรเจนและฟลูออรีนลงในไททาเนียมไดออกไซด์ ท าให้ช่องว่างระหว่างชั้นแถบวาเลนซ์กับแถบการน าไฟฟ้าลดลง 

หรือแถบพลังงานของอิเล็กตรอนแคบลง การศึกษาการบ าบัดโทลูอีนด้วยกระบวนการโฟโตแคตาไลติก ออกซิเดชัน 

ภายใต้แสง UV-A ท่ีความเข้มข้นเร่ิมต้นของโทลูอีน เท่ากับ 100 ppm พบว่า ประสิทธิภาพในการบ าบัดโทลูอีน  
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ของ F-doped TiO2 5 mol ratio และ F,N-doped TiO2 5:1 mol ratio สามารถการบ าบัดโทลูอีนได้ดีท่ีสุด โดยคิดเป็น

เปอร์เซ็นต์การยอ่ยสลายของ F-doped TiO2 5 mol ratio และ F, N-doped TiO2 5:1 mol ratio เท่ากับ 84% และ 77% 

ตามล าดับ ท่ีเวลา 110 นาที ดังนั้นไทเทเนียมไดออกไซด์ท่ีเจือเติมไนโตรเจนและฟลูออรีนถูกกระตุ้นด้วยแสง 

อเิล็กตรอนจะถูกปลอ่ยออกมา และเคลื่อนท่ีจากแถบวาเลนซ์ไปสูแ่ถบการน าไฟฟา้ท าให้อเิล็กตรอนสามารถเคลื่อนท่ี

ได้ง่ายขึ้น รวมท้ังดึงดูดตัวอิเล็กตรอนได้ดีขึ้น และอิเล็กตรอนอิสระมีอายุเพิ่มขึ้นท าให้ประสิทธิภาพการก าจัด                      

โทลูอนีจึงเพิ่มมากขึน้ 
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ผลของวธิีการแปรรูปต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเนื้อล าไยกรอบ 

Effect of processing methods on quality changes of crispy Longan 

รัชชานนท์ วงศจ์ันทรา1 และ ฤทธิชัย อัศวราชันย์ 1* 

Ratchanin Wongchantra1 and Rittichai Assawarachan 1* 

บทคัดย่อ 

 โครงการวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์ในการศกึษาผลของการแปรรูปเนื้อล าไยกรอบด้วยเทคนคิต่างๆ เช่น 

การอบกรอบด้วยคลื่นไมโครเวฟระบบสุญญากาศ (MWD) การอบแหง้แบบแช่เยือกแข็ง (FD)  และการทอด

สุญญากาศ (VF) ต่อการเปลีย่นแปลงคณุภาพของเนื้อล าไยกรอบคุณลักษณะเนื้อล าไยกรอบ เช่น ค่า

ความชืน้สุดท้าย การระเหยน้ า และสมบัติเชิงทัศนศาสตร์ในระบบสี  CIE - L*a*b* จากผลการศกึษาว่าเนื้อ

ล าไยกรอบด้วยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีวของค่าความชืน้สุดท้าย ปริมาณน้ าอิสระ และ

สมบัติเชิงทัศนศาสตร์ในระบบสี  CIE - L*a*b* ด้วยค่าพารามิเตอร์ (b*) และค่าความแตกต่างสีโดยรวม  

(TCD) ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  โดยเนื้อล าไยกรอบด้วยวิธีการ

แปรรูปด้วยคลื่นไมโครเวฟมคี่าความสว่าง (L*) และมีความเป็นสีแดงมากที่สุด (a*) เนื้อล าไยกรอบดว้ย VF มี

อัตราการระเหยน้ าได้มากกวา่เนื้อล าไยกรอบจากเทคโนโลยี MWD และ FD ที่  5.89 และ 23.57 เท่า

ตามล าดับ  

ค าส าคั::   เนื้อล าไย, คลื่นไมโครเวฟระบบสุญญากาศ, การอบแห้งแบบแช่เยอืกแข็ง, 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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บทน า 
ล าไย (Dimocarpus longan) เป็นไม้ผลท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

จังหวัดเชียงใหม่และล าพูน ผลผลิตของล าไยสามารถส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศท้ังในรูปของผลสด อบแห้ง  

แช่แข็ง และล าไยกระป๋อง ซึ่งสร้างรายได้ปีละหลายพันล้านบาท การแปรรูปล าไยในปัจจุบันนั้นสามารถแปรรูป

ผลผลิตได้เพียง 10-15 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณของผลผลิต การแปรรูปล าไยอบแห้งสีทองเป็นเทคโนโลยีท่ีใช้เวลาใน

การแปรรูปต่อคร้ัง 30-35 ชั่วโมง จึงสามารถแปรรูปผลผลิตล าไยสดได้เพียง 3เปอร์เซ็นต์ (น้ าหนักเปียก) เท่านั้น 

ดังนัน้แนวทางส าคัญคือการพัฒนาเทคโนโลยกีารแปรรูปและนวัตกรรมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อล าไยเพื่อเป็นขนม

ขบเคีย้ว ซึ่งมีมูลค่ามางการตลาดท่ีสูงกวา่ผลิตภัณฑ์ล าไยชนิดอื่น ๆ ปัจจุบันได้มกีารพัฒนาผลิตภัณฑ์เนือ้ล าไยกรอบ

ส าหรับรับประทานด้วยเทคโนโลย ี3 วิธี ได้แก่ การอบกรอบด้วยคลื่นไมโครเวฟระบบสุญญากาศ (MWV) การอบแห้ง

แบบแช่เยือกแข็ง (FD) และการทอดสุญญากาศ (VF) เพื่อใช้แปรรูปเนื้อล าไยเพื่อเป็นแนวทางท่ีส าคัญอย่างยิ่งใน 

การแก้ไขปัญหาราคาล าไยตกต่ า หรือปริมาณล าไยลน้ตลาด (รัชชานนท์ และคณะ, 2560)   

ปัจจุบันการแปรรูปด้วย MWD ได้ถูกน ามาใชใ้นการแปรรูปผลิตเนื้อล าไยกรอบ โดยการอบแห้งแบบสองขั้นตอน

ได้แก่ การน าเนื้อล าไยสดมาอบแห้งเป็นเนื้อล าไยสีทอง และน าเข้าสู่การอบกรอบด้วยคลื่นไมโครเวฟระบบสุญญากาศ

เป็นการเหนี่ยวน าความร้อนจากภายในโมเลกุลจนเนื้อล าไยเกิดการพองตัว FD เป็นเทคโนโลยีการแปรรูปโดยการลด
อุณหภูมิเนื้อล าไยจนโมเลกุลน้ าเปลี่ยนเป็นผลึกน้ าแข็ง (ลดอุณหภูมิต่ ากวา่ -20 องศาเซลเซียส) และจากนัน้ลดความดัน

ลงภายใต้สภาวะสุญญากาศจนผลึกน้ าแข็งเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นไอและระเหยออกจากเนื้อล าไย ในขณะท่ี VF  

ถูกน ามาใช้ในการแปรรูปล าไยอบกรอบด้วยการทอดภายใต้สภาวะสุญญากาศมีข้อดีจากการท่ีมีออกซิเจนน้อยมากใน

ระบบท าให้เกิดการออกซิเดชันต่ าในน้ ามัน ส่งผลต่อจุดเดือดมีค่าลดลง สามารถใช้ความร้อนอุณหภูมิต่ ากว่า 100 องศา

เซลเซียสส่งผลผลิตภัณฑ์แปรรูปจึงมีคุณภาพด้านกลิ่น สี และรสชาติใกล้เคียงกับธรรมชาติเดิม และมีสมบัติทางเคมี 

กายภาพ เทคโนโลยีการทอดในระบบสภาวะสุญญากาศสามารถใช้ในการทอดผลไม้ท่ีปริมาณน้ าตาลสูงและผักสดท่ีมี

ปริมาณน้ ามากให้มีความกรอบเพื่อใช้บริโภคเป็นอาหารขบเคี้ยว ชว่ยลดการไหมข้องน้ าตาล และเปลี่ยนสภาพเป็นคาราเมล 

(caramel) ในสถานะของแข็งซึ่งจะเป็นผลึกท่ีกันการระเหยน้ าออกจากโครงสร้างเซลล์ (เชาว์ อินทร์ประสิทธ์ิ, 2555)  

การทอดท่ีอุณหภูมิต่ า ลดการเกิดปฏิกิริยา hydration ของน้ ามัน ท าให้ไตรกลีเซอร์ไรด์ในน้ ามัน สลายตัวเป็นกรดไขมัน

อิสระน้อยลง นอกจากนั้นการทอดในสภาวะท่ีมีออกซิเจนน้อยมากในระบบ ท าให้เกิดการออกซิเดชันของลิพิด (lipid 

oxidation) น้อยกว่าการทอดในสภาวะปกติ การทอดสุญญากาศเป็นกระบวนการทอดอาหารในภาชนะท่ีปิดสนิทและมี 

การลดความดันลงให้ต่ ากว่าความดันบรรยากาศ ส่วนใหญ่จะต่ ากว่า 50 ทอร์ หรือ 6.65 กิโลปาสคาล ซึ่งจะท าให้จุด

เดือดของท้ังน้ ามันท่ีใช้ทอดและน้ าในอาหารลดลง ท าให้น้ าในอาหารสามารถระเหยได้ท่ีอุณหภูมิต่ าลง (Garayo et al., 

2002) การทอดสุญญากาศสามารถลดปริมาณน้ ามันในผลิตภัณฑ์ลงได้  ช่วยรักษาสี และกลิ่นท่ีเป็นธรรมชาติของ

ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากการทอดท่ีอุณหภูมิต่ าและช่วยลดการสัมผัสกับออกซิเจนในระหว่างกระบวนการทอด อีกท้ังยังช่วย

ชะลอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ ามันท่ีใช้ในการทอดได้ดีกว่าการทอดในสภาพบรรยากาศปกติ (Shyu et al., 1998) 

นอกจากนี้ยังชว่ยลดการเกิดสารอะคริลาไมด์ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งอกีด้วย (Garayo et al., 2002)  

 ดังนัน้วัตถุประสงค์ในการศกึษานี้ เพื่อเปรียบเทียบวิธีการแปรรูปเนื้อล าไยส าหรับผลิตภัณฑ์ประเภทขนมขบเคี้ยว

เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของค่าความชื้นสุดท้าย ปริมาณน้ าอิสระ ปริมาณไขมันท้ังหมด และสมบัติเชิงทัศนศาสตร์ 

(Optical properties) ในระบบสี CIE-L*a*b* เพื่อเป็นแนวทางในการน าสู่การศึกษานวัตกรรมการแปรรูปเนื้อล าไย  

และน าไปใชใ้นระดับอุตสาหกรรมต่อไป 

  

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/5181/hydration
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1537/free-fatty-acid-กรดไขมันอิสระ
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1537/free-fatty-acid-กรดไขมันอิสระ
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0395/lipid-oxidation-ปฏิกริยาออกซิเดชันของลิพิด
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0395/lipid-oxidation-ปฏิกริยาออกซิเดชันของลิพิด
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 การเตรยีมตัวอย่าง 

 ตัวอย่างเนื้อล าไยจากการศึกษานี้เป็นล าไยสายพันธ์อีดอ เกรด A ซึ่งหาซื้อในแถบจังหวัดเชียงใหม่ น ามาล้าง

และคว้านเม็ดในออก จากนั้น าไปล้างท าความสะอาด และน าไปแปรรูปด้วยเทคโนโลยตีา่ง ๆ ดังมรีายละเอยีดดังนี้   

 วัสดุอปุกรณ์และวิธีการศึกษา 

การศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีแบ่งวธีิการเปรียบเทียบด้วยเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อล าไยกรอบแบบต่าง ๆ 

ดังมรีายละเอยีดดังนี้ 

การอบแหง้ด้วยคลืน่ไมโครเวฟ (Microwave vacuum drying, MWD)  
น าเนื้อล าไยอบแห้งสีทองท่ีมีความชื้นเร่ิมต้น 80 เปอร์เซ็นต์ (น้ าหนักเปียก) จากนั้นน าไปเข้าเคร่ืองอบแห้งด้วย

คลื่นไมโครเวฟสุญญากาศ (March Cool Industry, Thailand) โดยใช้หัวจ่ายคลื่นไมโครเวฟ (แม๊กนิตอล)ขนาดก าลัง 

การผลิต 800 วัตต ์จ านวน 3 หัวจ่าย อบแห้งจนเนื้อล าไยมคี่าความชื้นสุดท้ายต่ ากวา่ 3 เปอร์เซ็นต ์(น้ าหนักเปียก)   

การท าแหง้แบบแชเ่ยือกแข็ง (Freeze Drying, FD) 
น าเนื้อล าไยสดท่ีคว้านเม็ดและล้างท าความสะอาด มีความชื้นเร่ิมต้น 80 เปอร์เซ็นต์ (น้ าหนักเปียก) จากนั้น

น าไปเข้าเคร่ืองท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (CHRIST, UK) ลดอุณหภูมิเหลือ –20 องศาเซลเซียส จากนั้นระเหิดน้ าออก 
จนเนื้อล าไยมีคา่ความชื้นสุดท้ายต่ ากว่า 3 เปอร์เซ็นต ์(น้ าหนักเปียก)   

การทอดสุ::ากาศ (Vacuum Frying, VF) 
เนื้อล าไยสดท่ีควา้นเม็ดและล้างท าความสะอาด มคีวามชื้นเร่ิมตน้ 80 เปอร์เซ็นต ์(น้ าหนักเปียก) จากนั้นน าไปเข้า

เครื่องทอดด้วยระบบสุญญากาศท่ีอุณหภูม ิ85 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาทีจนเนื้อล าไยมีคา่ความชื้นสุดท้ายต่ า
กว่า 3 เปอร์เซ็นต์ (น้ าหนักเปียก) โดยเคร่ืองทอดสุญญากาศได้ท าการพัฒนาโดย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตรแมโ่จ้ภายใตโ้ครงการ  
 

   
(ก) (ข)  (ค)  

ภาพที ่1 ภาพถ่ายเครื่องแปรรูปเนื้อล าไยกรอบแบบตา่งๆ (ก) เครื่องอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟสุญญากาศ (ข) เคร่ือง

ท าแห้งแบบแช่เยอืกแข็ง (ค) เคร่ืองทอดสุญญากาศ 
 

การวิเคราะห์สถิติ 
การวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรม  SPSS เวอร์ชั่น 20 โดยท าการทดสอบ One – way analysis of 

variance (ANOVA) และ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตามวิธีของ Duncan New’s Multiple Range Test (DMRT) ท่ีระดับความ

เชื่อม่ัน 95%  
 

  

http://www.martinchrist.de/index.php?id=39&L=1
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 การวิเคราะห์ความช้ืนสดุทา้ย และปริมาณน้ าอสิระ 

 การวเิคราะห์ความชื้นเร่ิมตน้ของเนื้อล าไยด้วยวิธีมาตรฐาน (AOAC, 2010) ใชเ้นื้อล าไย จ านวน 5.0 กรัม ใส่ในถ้วย

อะลูมิเนียมขนาด 3 ออนซ์ ท่ีผ่านการอบเพื่อไล่ความชื้น จ านวน 25 ตัวอย่าง และท าการทดลองจ านวน 3 ซ้ า จากนั้น

น าไปอบแห้งด้วยตู้อบแห้งด้วยลมร้อน (500/108I, Memmert, Germany) ท่ีอุณหภูมิ 105±2  องศาเซลเซียส เป็นเวลา  

24 ชั่วโมง จากนั้นน าเนื้อล าไยสดแปรรูปเนื้อล าไยกรอบด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น การอบกรอบด้วยคลื่นไมโครเวฟระบบ

สุญญากาศ (MWD) การอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (FD) และการทอดสุญญากาศ (VF) ตามล าดับ น าเนื้อล าไยกรอบมา

ตรวจวัดค่าความชื้นสุดท้ายด้วยเคร่ืองวัดความชื้นระบบหลอดฮาโลเจน (METTLER TOLEDO, USA) และน าตัวอย่างไปบด

และร่อนด้วยตาแกรงขนาดความละเอียด 20 เมซ แล้วน าไปวัดปริมาณน้ าอิสระ ด้วยเคร่ืองวัดปริมาณน้ าอิสระ  

(AQUALAB, series 3) ภาพ 2 และ 3 แสดงขั้นตอนการวัดค่าความชื้นสุดท้าย และการหาปริมาณน้ าอสิระของล าไยกรอบ 

   
(ก)  (ข)  (ค)  

ภาพที ่2  การวัดคา่ความชื้นสดุท้ายด้วยเครื่องหาความชืน้ระบบหลอดฮาโลเจน 

   
(ก)  (ข)  (ค)  

ภาพที ่3 ภาพถ่ายแสดงขัน้ตอนการวัดปริมาณน้ าอิสระของล าไยกรอบ 
 

 สมบัติเชิงทัศนศาสตร์ในระบบสี  CIE - L*a*b* 

วัดค่าสมบัติเชิงทัศนศาสตร์ของเนื้อล าไยสดด้วยเครื่อง CR-400 chroma meter (Model: Konica Minolta; Japan) 

วัดค่าความสว่าง  (L*-value) ค่าความเป็นสีแดง-เขียว (a*-value), ค่าความเป็นสีเหลือง-น้ าเงิน  (b*-value) ของเนื้อ

ล าไยสด และเนื้อล าไยกรอบด้วยวธีิต่าง ๆ จากนัน้น าค่าสีวิเคราะห์คา่ความแตกตา่งสีโดยรวม (TCD) ตามสมการท่ี  (1)   

2

0

*2

0

*2

0

* )()()( bbaaLLTCD     (1) 

  เมื่อ L0, a0, b0  คือสมบัตเิชงิทัศนศาสตร์ของเนื้อล าไยสด และ L* a* b* คือสมบัตเิชงิทัศนศาสตร์ของเนื้อล าไยกรอบ  
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 การวิเคราะห์ปริมาณไขมันทัง้หมด 

 การวิเคราะห์ปริมาณไขมันด้วยวธีิโดยตรง (direct extraction methods) ด้วยเคร่ืองวิเคราะห์ไขมัน (Tecator AB 

Soxtec System HT 1043 Extraction Unit., Brighton, Missouri, United States.) เร่ิมจากชั่งน้ าหนักของ flask สกัดไขมนั 

แล้วจดน้ าหนักท่ีแน่นอนไว้ แล้วชั่งตัวอย่างอาหาร 5 กรัม ใส่ลงใน thimble เติมปิโตรเลียมอีเทอร์ลงใน flask ส าหรับ

สกัดไขมัน 150 มิลลิลิตร จากนั้นน า thimble ใส่ลงไป แล้ววาง flask ลงในเคร่ืองสกัดไขมัน ท าการสกัดประมาณ        

2 ชั่วโมง แยกเอา flask ออกจากเคร่ืองสกัด แล้วใช้คีมคีบ thimble ท่ีใส่ตัวอย่างอาหารออกจาก flask หลังจากนัน้น า 

flask ไประเหยเอาปิโตรเลียมอีเทอร์ออก แล้วน าไปอบท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส  จนกว่าตัวท าละลายจะระเหย

หมด จากนั้นท้ิงให้เย็นในโถดูดความชืน้ แล้วชั่งน้ าหนัก (ภาพท่ี 4) 

 

 
ภาพที ่4 เครื่องวิเคราะห์ไขมัน 

 

ผลการศึกษา 

 คุณลักษณะของเนื้อล าไยกรอบด้วยการแปรรูปวิธตีา่ง ๆ   

 ผลการศึกษาค่าความชืน้สุดท้าย และปริมาณน้ าอิสระของเนื้อล าไยกรอบมคี่าเท่ากับ 3.081.06, 3.560.87,    

3.560.87 เปอร์เซ็นต์ (น้ าหนักเปียก) และ 0.3240.082, 0.3810.092, 0.2840.052 ของวิธีการแปรรูปด้วย

วิธีการอบกรอบด้วยคลื่นไมโครเวฟระบบสุญญากาศ (MWD) การอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (FD)  และการทอด

สุญญากาศ (VF) ตามล าดับ แต่อัตราการระเหยน้ ามีค่าเท่ากับ 0.280.07, 0.070.00, 1.650.04 กรัมต่อชั่วโมง 

โดยอัตราการระเหยน้ าดว้ยวธีิ VF มคี่ามากกวา่วิธีการแปรรูปด้วย MWD และ FD ท่ี  5.89 และ 23.57 เท่า เนื่องจาก

วธีิ VF  นัน้มกีารใช้น้ ามันเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนแปลงความร้อน ซึ่งน้ ามันปาล์มมีคา่ความจุดความร้อนสูงกว่า

อากาศซึ่งเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนความร้อนของวิธี MWD และ FD มากกว่า 1350-1500 เท่า อย่างไรก็ตาม

เนื้อล าไยกรอบด้วยวิธี VF  นัน้มขี้อจ ากัดในเร่ืองปริมาณน้ ามันท่ีหลงเหลอื ในการศึกษานีพ้บวา่มีปริมาณไขมันท้ังหมด

เท่ากับ 15.633.13 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่เนื้อล าไยกรอบด้วยวิธี MWD และ FD ไมม่ปีริมาณน้ ามันเลย (ตารางที่ 1)  
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะของเนื้อล าไยกรอบ และปริมาณไขมัน  

วิธีการแปรรปูล าไยกรอบ ความช้ืนสดุทา้ย 

% (น้ าหนักเปียก) 

การระเหยน้ า  

(กรัมต่อช่ัวโมง) 

ปริมาณน้ า

อสิระ  

ปริมาณไขมัน 

คลื่นไมโครเวฟสุญญากาศ 3.081.06% A 0.280.07B 0.3240.082 A 0 

การอบแห้งแบบแช่เยอืกแข็ง 3.560.87% A 0.070.00A  0.3810.092 A 0 

การทอดสุญญากาศ 3.560.87% A 1.650.04C  0.2840.052 A 15.633.13% 

หมายเหต:ุ    1. ค่าที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยของการทดลอง 3 ซ้ า ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. A, B, C  คือค่าสีเฉลี่ยที่มีตัวอกัษรอังกฤษตามหลงัอย่างน้อยหนึ่งตัวซ้ ากัน ในคอลัมน์เดียวกันแสดงว่าไม่แตกตา่งกันทาง

สถิต ิโดยการวิเคราะหแ์บบ Duncan’s New Multiple Range ที่ระดับความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 
 

 ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบสมบัติเชิงทัศนศาสตร์ในระบบสี  CIE - L*a*b* ของล าไยกรอบด้วยวิธีการ

แปรรูปด้วย MWD, FD และ VF มีค่าพารามิเตอร์ (b*) และค่าความแตกต่างสีโดยรวม (TCD) มีค่าในช่วง 12.4-15.8 

และ 15.2-25.7 โดยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เมื่อพิจารณาค่าความ

สว่างพบว่าเนื้อล าไยกรอบด้วยวิธี MWD มีค่าน้อยท่ีสุด เนื่องจากวิธีการแปรรูป MWD เกิดความร้อนสูงตลอดการ

อบแห้งของเหลวท่ีแพร่ออกมาเคลือบเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพเคมีอย่างรุ่นแรง เร่งการเกิดปฏกิิริยาการเกิดสี

น้ าตาลท่ีไม่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ (non enzymatic browning reaction) ซึ่งเกิดจากการสลายตัวของโมเลกุลน้ าตาลด้วย

ความร้อนสูง และมีการเกิดพอลิเมอร์ (polymerization) ของสารประกอบคาร์บอนได้เป็นสารท่ีมีกลิ่นและรสเฉพาะตัว 

เรียกปฏิกิริยาว่าคาราเมลไรเซชั่น (caramelization) ส่งผลให้เกิดสีคล้ าท่ีมากกว่า (ค่าความสว่างน้อยสุด) และมี 

ค่าความเป็นสแีดงมากท่ีสุด  
 

ตารางที่ 2 สมบัตเิชงิทัศนศาสตร์ในระบบสี  CIE - L*a*b* ของล าไยกรอบด้วยเทคนิคการแปรรูปแบบตา่งๆ 

วิธีการแปรรปูล าไยกรอบ 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 

การอบแห้งแบบแช่เยอืกแข็ง 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 

หมายเหต:ุ    1. คา่ที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยของการทดลอง 3 ซ้ า ± คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. A, B, C  คอืค่าสีเฉลี่ยที่มีตัวอักษรอังกฤษตามหลังอย่างน้อยหนึ่งตัวซ้ ากัน ในคอลัมน์เดียวกันแสดงว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยการวิเคราะห์แบบ 

Duncan’s New Multiple Range ที่ระดับความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 
 

สมบัตเิชงิทัศนศาสตร์ในระบบสี  CIE - L*a*b* ของล าไยกรอบด้วยวิธี VF  นัน้มคี่าความสวา่ง และค่าความ

เป็นสีแดงเท่ากับ 40.2±3.34 และ 16.4±1.8 ท้ังนี้อาจเป็นผลจากการท่ีเนื้อล าไยได้รับความร้อนจนเกิดการเร่งการ

เกิดปฏิกิริยาการเกิดสีน้ าตาลท่ีไม่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ เช่นเดียวกับวิธีของ  MWD แต่เนื่องจากการใช้น้ ามันเป็น

ตัวกลางในการเกิดความร้อนท าให้สามารถการถ่ายเทพลังงานหรืออุณหภูมิถ่ายโอนความร้อน และควบคุมอุณหภูมิ

ได้ดีกว่าวิธี MWD  รวมท้ังไม่เกิดปรากฎการณ์การเกิด over burn จากบริเวณท่ีเป็น hot spot ของวิธี MWD ในขณะที่

วธีิ FD  เป็นวธีิท่ีสามารถรักษาสมบัตเิชงิทัศนศาสตร์ในระบบสี  CIE - L*a*b* ของล าไยกรอบได้ใกล้เคียงกับเนื้อล าใย

สดมากท่ีสุด แต่วิธี FD นั้นมีอัตราการระเหยน้ าท่ีต่ ามาก และส่งผลต่อปริมาณพลังงานท่ีใช้ในการแปรรูป ซึ่งมี 

ค่ามากกว่าวิธี VF  ถึง 700-800 เท่า ดังนั้นวิธีแปรรูปเนื้อล าไยกรอบด้วยวธีิ  VF เป็นวิธีท่ีมีความเหมาะสม ท้ังด้าน
การผลิตซึ่งสามารถอธิบายถึงตน้ทุนการผลิต และรักษาสมบัตเิชงิทัศนศาสตร์ในระบบสี  CIE - L*a*b*  ได้เป็นอย่าง
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อย่างเหมาะสม รวมท้ังสามารถแปรรูปได้เป็นจ านวนมาก สอดคล้องกับรายงานวิจัยของ Yamsaengsung et al., 

(2011) และ Da Silva, and Moreira (2008) ตามล าดับ ภาพ 5 แสดงภาพถ่ายเนื้อล าไยกรอบด้วยเทคโนโลยีการแปร

รูปแบบตา่ง ๆ ของการแปรรูปเนื้อล าไยกรอบด้วยวิธี MWD, FD  และ  VF ตามล าดับ  
 

   
(ก)  (ข)  (ค)  

ภาพที ่5  ภาพถ่ายเนื้อล าไยกรอบด้วยเทคโนโลยกีารแปรรูปแบบตา่งๆ (ก) เคร่ืองอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟ

สุญญากาศ (ข) เคร่ืองท าแห้งแบบแช่เยอืกแข็ง (ค) เคร่ืองทอดสุญญากาศ 
 

วิจารณ์ และสรุปผล 
 ผลกระทบของการแปรรูปเนื้อล าไยกรอบด้วยแปรรูปแบบต่างๆ เช่น การอบกรอบด้วยคลื่นไมโครเวฟระบบ

สุญญากาศ (MWD) การอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (FD)  และการทอดสุญญากาศ (VF) พบว่าค่าความชื้นสุดท้าย 

ปริมาณน้ าอิสระมีค่าในช่วง 2.53- 3.56 % (น้ าหนักเปียก) และ 0.284-0.324 ในขณะท่ีค่าพารามิเตอร์ (b*) และ 

ค่าความแตกต่างสีโดยรวม  (TCD) มีค่าในช่วง 12.4-15.8 และ 15.2-25.7 ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

ท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  เนือ้ล าไยกรอบด้วยวิธีการแปรรูปด้วยคลื่นไมโครเวฟมคี่าความสว่าง-คล้ า (L*) และ

มคีวามเป็นสแีดงมากท่ีสุด (a*) เนื้อล าไยกรอบด้วย VF มอีัตราการระเหยน้ าได้มากกวา่เนือ้ล าไยกรอบจากเทคโนโลยี 

MWD และ FD ท่ี  5.89 และ 23.57 เท่าตามล าดับ เนื่องจากเป็นวิธีการท่ีใช้น้ ามันพืชเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน

ความร้อนสง่ผลให้มีอัตราการถ่ายเทความร้อนท่ีสูงกวา่วิธีการแปรรูปด้วย MWD และ FD ดังนัน้วธีิการแปรรูปด้วย VF  

จึงเป็นแนวทางที่นา่สนใจในการแปรรูปเนื้อล าไยกรอบในระดับอุตสาหกรรมตอ่ไป  
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การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับแบบจ าลองทางอุทกวิทยาเพื่อศึกษา

การใช้ประโยชน์ท่ีดินต่อปริมาณน้ าท่าและตะกอนแขวนลอยในพื้นท่ีลุ่มน้ าคลองวังเจ้า

จังหวัดก าแพงเพชร  

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 ฟักสมบูรณ1์* สินภีา บัวสรวง2 นเรศ ข าเจริญ1 นิภารัตน์ สุขเล็ก3 นพรัตน์ ไชยวิโน1  

วิไลลักษณ์ สวนมะล1ิ ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล4 และศริประภา มีรอด4 

Banchongsak Faksomboon1 * Sineepa Buasruang2 Nares Khamcharoen1  Nopparut Chaivino1  Wilailak 

Suanmali1 Saksri Sanyacharernkul3 Siraprapa meerod3 and Niparat Suklek4 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System; GIS) 

ร่วมกับแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศกึษาการใชป้ระโยชน์ท่ีดินต่อปริมาณน้ าท่าและตะกอนแขวนลอยในพื้นท่ีลุม่

น้ าคลองวังเจ้า จังหวัดก าแพงเพชร โดยการประยุกต์ใช้แบบจ าลองทางอุทกวทิยา (Soil and Water Assessment Tool; 

SWAT) ในการประเมนิปริมาณน้ าท่าและตะกอนแขวนลอยในช่วงเดอืนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ถึงกรกฎาคม พ.ศ.2560 

และสอบเทียบความถูกต้องของแบบจ าลองจากข้อมูลการตรวจวัด โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิตัวก าหนด (R2) 

ความแม่นย าของแบบจ าลอง (NSE) และร้อยละของความแตกต่าง (MSE) ผลการศึกษา พบว่า ลุ่มน้ าคลองวังเจ้ามี

ขนาดพื้นท่ีเท่ากับ 273.74 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ าท่ารวม เท่ากับ 38.24 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเดอืนพฤษภาคมมี

ปริมาณน้ าท่าสูงสุดเท่ากับ 15.74 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อเดือนและน้ าท่าต่ าสุดในเดือนมีนาคม เท่ากับ 1.53 ล้าน

ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ส่วนปริมาณตะกอนแขวนลอยรวม เท่ากับ 41.274 ตัน ซึ่งเดือนพฤษภาคมมีปริมาณตะกอน

แขวนลอยสูงสุด เท่ากับ 18.641 ตันต่อเดือน และต่ าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ เท่ากับ 2.457 ตันต่อเดือน ส่วนการใช้

ประโยชน์ท่ีดินพื้นท่ีเหมาะสม พบว่า ปริมาณน้ าท่าและตะกอนแขวนลอยรวม เท่ากับ 43.01 ล้านลูกบาศก์เมตร และ 

                                                 
1 สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิง่แวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จังหวัด ก าแพงเพชร 62000 
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14.958 ตัน ซึ่งเดอืนพฤษภาคมมปีริมาณน้ าท่าและตะกอนแขวนลอยสูงสุด เท่ากับ 12.54 ล้านลูกบาศก์เมตรตอ่เดือน 

และ 5.641 ตันตอ่เดอืน ต่ าสุดเดอืนมนีาคม เท่ากับ 2.54 ล้านลูกบาศก์เมตรตอ่เดอืน และ 0.914 ตันตอ่เดอืน 

ค าส าคั::   ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์, แบบจ าลองทางอุทกวิทยา, การใช้ประโยชนท่ี์ดนิ, น้ าทา่, 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 . 45 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 
 

บทน า 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ ปัจจุบันจ านวน

ประชากรภายในประเทศมีเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงท าให้มีความต้องการในการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน้ าซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี

ความส าคัญและจ าเป็นส าหรับทุกสรรพสิ่ง ปัจจุบันมนุษยใ์ชน้้ าในการด ารงชีวิตในดา้นตา่ง ๆ ไม่วา่จะเป็นทางด้านการ

ท าการเกษตร เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรม อุปโภค บริโภค รวมถึงกิจกรรมต่าง  ๆ ของมนุษย์ เป็นต้น การน า

ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพื่อการพัฒนาโดยปราศจากการจัดการท่ีดี ไม่ว่าจะเป็นการใช้ท่ีดินอย่างไม่เหมาะสมกับ

สมรรถนะของดิน การตัดไม้ท าลายป่า ฯลฯ ก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบุกรุกพื้นท่ีตน้น้ า เพื่อท าการเกษตรในพืน้ท่ีสูง 

สอดคล้องกับ (อรอิงค์, 2551) การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพื่อการพัฒนาประเทศหรือเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของมนุษย์โดยปราศจากการบริหารจัดการท่ีดีไม่ว่าจะเป็นการใช้ท่ีดินอย่างไมเ่หมาะสมกับสมรรถนะของดนิ 

การตัดไมท้ าลายป่า การบุกรุกพื้นท่ีต้นน้ า การเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดนิ ฯลฯ นับวันจะเพิ่มปริมาณสูงขึ้นตาม

จ านวนของประชากรท่ีเพิ่มขึ้น ลุ่มน้ าคลองวังเจ้า จังหวัดก าแพงเพชรเป็นหนึ่งในลุ่มน้ าท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมท่ี

ยังคงสภาพของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมท่ีดี ปัจจุบันมีชุมชนเข้ามาอาศัยและเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์

ท่ีดิน มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินผิดประเภทการท าเกษตรกรรมในพื้นท่ีสูง การบุกรุกพื้นท่ีต้นน้ า ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อปริมาณน้ าท่า ปริมาณตะกอน สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม โดยในการศึกษาได้ประยุกต์ใช้แบบจ าลอง

อุทกวิทยาดินและน้ า (Soil and Water Assessment Tool; SWAT) ซึ่งแบบจ าลองสามารถใช้ในการท านายผลกระทบ
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ของการใชป้ระโยชนท่ี์ดนิต่อทรัพยากรน้ าได้หลากหลาย เชน่ ปริมาณน้ าท่า ปริมาณตะกอนแขวน คุณภาพน้ า สารเคมี

ท่ีเกิดขึ้นจากเกษตรกรรมหรือชุมชนท่ีอยู่อาศัย ระบบชลประทาน เป็นต้น รวมถึงแนวทางการจัดการพื้นท่ีลุ่มน้ าได้ 

(Neitsch et al., 2011) สอดคล้องกับ ปิยวัฒน์ (2556) กล่าววา่ แบบจ าลอง SWAT ใชเ้ป็นเครื่องมือส าหรับการประเมิน

ปริมาณน้ าท่าและปริมาณตะกอนภายในพื้นท่ีลุ่มน้ าขนาดใหญ่โดยสามารถค านวณเป็นรายวันตอ่เนื่องตามระยะเวลา

ท่ียาวนานได้ ผู้วิจัยมคีวามสนใจศกึษาประเภทของการใชป้ระโยชนท่ี์ดนิท่ีสง่ผลตอ่ปริมาณน้ าท่าและตะกอนแขวนลอย

ของพื้นท่ีลุ่มน้ าคลองวังเจ้า พร้อมท้ังน าผลท่ีได้จากการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

รวมถึงป้องกันไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาตเิกิดความเสื่อมโทรมลงจนเป็นปัญหาต่อสิ่งมชีีวติ ระบบนเิวศ และสิ่งแวดลอ้ม 

เพื่อให้เกิดความเหมาะสมอย่างเป็นระบบและเกิดความย่ังยนื 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
อุปกรณ์หลักท่ีใช้ส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วย เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) 

โดยติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 แบบจ าลองประเมินอุทกวิทยา (Soil and Water Assessment Tool; 

SWAT) โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ (Geographic Information System; GIS) โปรแกรม Microsoft Office 2013 

โปรแกรม Edit Plus Text Editor ข้อมูลชุดดนิ ข้อมูลการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน ข้อมูลปริมาณน้ าทา่ ข้อมูลตะกอนแขวนลอย 

กล้องถ่ายภาพดิจิตอล (Digital Camera) ซึ่งมีวิธีการและขั้นตอนการด าเนนิงานของการศึกษาที่ส าคัญดังนี้ 

การรวบรวมข้อมูล 

ประกอบด้วยข้อมูลแบบจ าลองความสูงเชิงตัวเลข (Digital Elevation Model; DEM) ข้อมูลการใช้ประโยชน์

ท่ีดนิและประเภทการใช้ประโยชนท่ี์ดินปี พ.ศ.2559 ภายในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดก าแพงเพชรน ามา

วิเคราะห์และจัดรวมกลุ่มประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีมีความเหมือนและคล้ายคลึงกันให้อยู่ในกลุ่มหรือชนิด

เดียวกัน ข้อมูลชุดดินและการกระจายตัวของดินชุดต่าง ๆ ของกรมพัฒนาท่ีดิน (2545) ข้อมูลปริมาณตะกอน

แขวนลอยท่ีได้จากการลงพื้นท่ีตรวจวัดจริงในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดก าแพงเพชร (ข้อมูลรายเดอืน) 

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาประกอบด้วย ข้อมูลปริมาณฝน ข้อมูลอุณหภูมิอากาศ (ต่ าสุด – สูงสุด) จากกรมอุตุนิยมวิทยา 

จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งแบบจ าลอง SWAT จะมกีารท างานรว่มกับโปรแกรม GIS ในการจ าลองลักษณะทางอุทกวิทยา

และการประเมินผลกระทบของกิจกรรมการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีส่งผลปริมาณน้ าท่าและตะกอนแขวนลอยท่ีเกิดขึ้น

ภายในพื้นท่ีลุม่น้ าคลองวังเจ้า จังหวัดก าแพงเพชร ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใชใ้นการประเมินด้วยแบบจ าลอง SWAT 

ล าดับ รายละเอียด ลักษณะข้อมูล แหลง่ที่มา 

1 ข้อมูลการใชป้ระโยชนท่ี์ดนิ GIS file กรมพัฒนาที่ดิน 

2 ข้อมูลกลุม่ชุดดนิ GIS file กรมพัฒนาที่ดิน 

3 ข้อมูลเส้นทางล าน้ า GIS file กรมแผนที่ทหาร 

4 ข้อมูลอุตุนิยมวทิยา GIS file กรมอุตุนยิมวทิยา 

5 ข้อมูลปริมาณน้ าท่า Excel file การตรวจวัดจรงิ 

6 ข้อมูลปริมาณตะกอนแขวนลอย Excel file การตรวจวัดจรงิ 
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การวิเคราะห์และประเมนิผลข้อมูล 

การศึกษาครัง้นี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ 1) การวเิคราะห์ขอ้มูลปริมาณน้ าท่าและตะกอนแขวนลอย

ท่ีได้จากการตรวจวัดจากการลงพื้นท่ีจริง เพื่อใช้ในการเป็นฐานข้อมูลการปรับเทียบ/ทดสอบข้อมูลท่ีได้จาก

แบบจ าลอง SWAT และ 2) การประเมินผลปริมาณน้ าท่าและตะกอนแขวนลอยด้วยแบบจ าลอง SWAT โดยมี

รายละเอยีดและขั้นตอนการศึกษาดังนี้ (ภาพท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดและขั้นตอนการศึกษา 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้ าท่ารายเดือนท่ีได้จากการตรวจวัดจากการลงพื้นท่ีจริง โดยตรวจวัด

ความเร็วของกระแสน้ าและพื้นท่ีหน้าตัดของล าน้ าเพื่อใช้ในการค านวณหาปริมาณน้ าท่าบริเวณจุดออกน้ า (Outlet) 

ของลุ่มน้ าคลองวังเจ้า จ านวน 1 จุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ.2560 ผลท่ีได้ใช้เป็นฐานขอ้มูล

ในการปรับเทียบ/ทดสอบข้อมูลท่ีได้จากแบบจ าลอง SWAT ให้มีความใกล้เคียงกับค่าท่ีได้จากการตรวจวัดมากท่ีสุด

ก่อนน าแบบจ าลองท่ีได้ไปประยุกตใ์ช้ 

2. การวเิคราะห์ขอ้มูลปริมาณตะกอนแขวนลอยรายเดือนท่ีได้จากการตรวจวัดของการลงพื้นท่ีจริง โดยการ

เก็บตัวอย่างปริมาณตะกอนแขวนลอยใส่ขวดเก็บตัวอย่างบริเวณจุดออกน้ า (Outlet) ของลุ่มน้ าคลองวังเจ้า จ านวน  

1 จุด ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ.2560 และน ากลับมาวิเคราะห์หาปริมาณตะกอนใน

ห้องปฏบัิตกิาร ผลท่ีได้ใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับเทียบ/ทดสอบข้อมูลท่ีได้จากแบบจ าลอง SWAT ให้มีความใกล้เคียง

กับคา่ที่ได้จากการตรวจวัดมากที่สุดก่อนน าแบบจ าลองท่ีได้ไปประยุกตใ์ช้ 

Data collection 
- Physical characteristics  - Streamflow 
- Soil group and soil properties  - Land use  
- Suspended sediment  - Meteorology  

DEM Land use Soil Meteorology 

Hydrological response units (HRUs) 

SWAT model Arc GIS  

Analysis and evaluation 
- Streamflow - Suspended sediment 

Verification and calibration of 
the SWAT model 

Based on statistics  
(R2, MSE, NSE) 

Adjusting the coefficient 
of parameters 

Actual data 
Measurement data 

Accuracy and suitability 
of SWAT model  

 

No 
Yes 
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3. การประเมินผลปริมาณน้ าทา่และตะกอนแขวนลอยด้วยแบบจ าลอง SWAT ประกอบด้วยการน าเข้าข้อมูล 

2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การน าเข้าข้อมูลทางด้านกายภาพเชิงพื้นท่ี และ 2) การน าเข้าข้อมูลในรูปแบบของตารางข้อมูล 

โดยมีขัน้ตอนและรายละเอยีดในการวิเคราะห์ดังนี้ 

ก. การก าหนดขอบเขตพื้นท่ีศึกษา 

โดยการน าเข้าข้อมูล DEM ซึ่งถูกแปลงให้เป็นข้อมูลในรูปแบบของราสเตอร์หรือเป็นข้อมูลในรูปของกริดเซลล์รูป

เหลี่ยม โดยข้อมูล DEM จะใช้ในการประเมินสภาพทางกายภาพโดยท่ัวไปของพื้นท่ีศึกษาได้หลายประเภท เช่น การสร้าง

เส้นทิศทางการไหลของน้ า การสร้างระดับความลาดชันของพื้นท่ี การสร้างผลรวมของการไหลสะสมของน้ า การสร้าง

ระบบโครงข่ายล าน้ าภายในพื้นท่ีลุม่น้ า การสร้างขอบเขตพื้นท่ีลุม่น้ าหรือพื้นท่ีศึกษา จุดออกของน้ า (Outlet) เป็นตน้ 

ข. การก าหนดลักษณะการใชป้ระโยชนท่ี์ดนิ 

โดยรวมประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินท่ีมีลักษณะใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกันจัดให้อยู่ใน

กลุ่มหรือประเภทเดียวกัน พร้อมท้ังก าหนดรหัสตัวอักษรหลัก 4 ตัว  (A - Z) ให้กับกลุ่มหรือประเภทของการใช้

ประโยชน์ท่ีดินนั้น ๆ โดยพิจารณาจากฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินหลักของแบบจ าลอง SWAT 

เพื่อให้ขอ้มูลดังกล่าวมีการเชื่อมโยงตรงกันระหว่างข้อมูลการใชป้ระโยชนท่ี์ดนิในพื้นท่ีศึกษาและข้อมูลการใช้ประโยชน์

ท่ีดนิของข้อมูลพืน้ฐานของแบบจ าลอง SWAT (บรรจงศักดิ์ และนพินธ์, 2560) 

ค. การก าหนดลักษณะของกลุ่มชุดดิน 

โดยการน าเข้าข้อมูลแผนท่ีลักษณะของกลุ่มชุดดินเข้าสู่แบบจ าลอง SWAT พร้อมท้ังสร้างตารางเชื่อมโยง

ระหว่างข้อมูลดินของพื้นท่ีศึกษาและข้อมูลดินของแบบจ าลองให้ตรงกัน เพื่อน าเข้าสู่ฐานข้อมูลการประเมินของ

แบบจ าลอง SWAT ในลักษณะเดียวกันกับการก าหนดลักษณะการใชป้ระโยชนท่ี์ดนิ 

ง. การก าหนดหน่วยการตอบสนองทางอุทกวิทยา 

โดยการก าหนดหน่วยการตอบสนองทางอุทกวิทยา (Hydrological Response Units; HRUs) เป็นการก าหนด

ความละเอียดของหน่วยพื้นท่ีลุ่มน้ า โดยให้พื้นท่ีลุ่มน้ ามีลักษณะ HRUs ท่ีหลากหลาย เช่น ตามลักษณะประเภทของ

การใช้ประโยชนท่ี์ดนิและสิ่งปกคลุมดนิ ลักษณะของกลุ่มชุดดนิ ความลาดชนัของพื้นท่ีจริงให้มากที่สุด เป็นต้น ซึ่งการ

ก าหนด HRUs มผีลตอ่ผลท่ีได้จากการประเมินของแบบจ าลอง SWAT สูง (บรรจงศักดิ์ และนพินธ์, 2560) 

จ. การน าเข้าข้อมูลสภาพภูมิอากาศ 

โดยข้อมูลสภาพภูมิอากาศท่ีน าเขา้ทัง้หมดในแบบจ าลองเป็นขอ้มูลรายวัน (สูงสุด - ต่ าสุด) โดยจะตอ้งจัดท า

ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของตารางล าดับเรียงกันอย่างถูกต้องตามท่ีแบบจ าลอง SWAT ต้องการและก่อนการน าเข้า

ข้อมูลจะต้องมกีารตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลสภาพภูมิอากาศต่างๆ เชน่ ข้อมูลมกีารขาดหาย ข้อมูลท่ีมีคา่โดด 

ข้อมูลท่ีผิดปกติ เป็นต้น เพื่อให้ขอ้มูลท่ี มีความถูกตอ้งมากที่สุด 

การสอบเทียบและปรับเทียบแบบจ าลอง SWAT 

การสอบเทียบ (Calibration) และการปรับเทียบ (Validation) แบบจ าลองเป็นกระบวนการท่ีท าให้แบบจ าลอง

ให้ผลลัพธ์มีความสอดคล้องตอ่สภาพธรรมชาติหรือลักษณะของพื้นท่ีลุม่น้ าที่เป็นอยูจ่รงิในพืน้ท่ีให้มากท่ีสุด ซึ่ง นิพนธ์ 

(2549) กล่าววา่ การสอบเทียบหรือการปรับเทียบ คือ การทดสอบแบบจ าลองท่ีสร้างขึน้ดว้ยข้อมูลสารสนเทศท่ีมีการ

ตรวจวัดไว้แล้วท้ังส่วนท่ีเป็นข้อมูลสารสนเทศน าเข้าและข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นผลลัพธ์ เพื่อเป็นการปรับประมาณ  

ค่าปัจจัยในกรณีท่ียังไม่มีข้อมูลปรากฏ โดยการศึกษาคร้ังนี้ได้เลือกใช้โปรแกรม SWAT CUP เป็นวิธีการในการ

ปรับเทียบผลของขอ้มูลปริมาณน้ าท่าและตะกอนแขวนลอยท่ีได้จากการประเมนิดว้ยแบบจ าลอง SWAT ซึ่งจุดเด่นของ

โปรแกรม SWAT CUP ท่ีแตกต่างจากการปรับเทียบวิธีอื่นๆ โดยจะเป็นการปรับเทียบข้อมูลแบบอัตโนมัติเพื่อหา  
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ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีเหมาะสมของพารามิเตอร์นั้นๆ (Arnold et al., 1998; Abbaspour et al., 2004; Yang et al., 2008; 

Oeurng et al., 2011; Banchongsak et al., 2017) และเมื่อได้ค่าสัมประสิทธ์ิท่ีมีความถูกต้องเหมาะสมแล้วจะน าไปใช้

แทนค่าสัมประสิทธ์ิของพารามิเตอร์ในแบบจ าลอง SWAT อกีครัง้ เพื่อให้ปริมาณน้ าท่าและตะกอนแขวนลอยท่ีเกิดขึ้น

จากแบบจ าลอง SWAT มคี่าเข้าใกล้หรือใกล้เคียงกับคา่ที่ตรวจวัดมากที่สุดจึงจะสามารถน าแบบจ าลองไปประยุกตใ์ช้ 

 เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกแบบจ าลอง 

 เกณฑ์ในการพจิารณาการปรับเทียบความถูกต้องและเหมาะสมของปริมาณน้ าท่าและตะกอนแขวนลอยท่ีได้

จากการประเมินด้วยแบบจ าลอง SWAT กับข้อมูลท่ีได้จากการตรวจวัดภายในพื้นท่ีลุ่มน้ าคลองวังเจ้า จังหวัด

ก าแพงเพชร ของการศึกษาคร้ังนี้มีวิธีการท่ีน ามาใช้ในการพิจารณา ได้แก่ การใช้ รูปแบบของกราฟในการปรับเทียบ

และค่าสัมประสิทธ์ิในการตัดสินใจ (Coefficient of Determination; R2) ค่า Nash - Sutcliffe Efficiency (NSE) (Nash & 

Sutcliffe, 1970) และค่ารอ้ยละของความแตกต่าง (Mean Squared Error; MSE) 

 การประเมินปริมาณน้ าท่าและตะกอนแขวนลอย 

 การประเมินปริมาณน้ าท่าและตะกอนแขวนลอยประกอบด้วย ปริมาณน้ าท่าและตะกอนแขวนลอยท่ีเกิดขึ้น

รายเดือนภายในพื้นท่ีลุ่มน้ าคลองวังเจ้า จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งช่วงเวลาที่ใช้ในการประเมนิปริมาณน้ าท่าและตะกอน

แขวนลอยของการศกึษาคร้ังน้ี คือ ช่วงกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2560 ถึงกรกฎาคม ปี พ.ศ.2560 

ผลการศึกษา 

ผลการศกึษาลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ลุ่มน้ าคลองวังเจ้า 

 การศึกษาครัง้นี้ได้ใช้ขอ้มูล DEM ท่ีมีขนาดความละเอียดเท่ากับ 30 x 30 เมตร พบวา่ พื้นท่ีลุม่คลองวังเจ้ามี

ขนาดพื้นท่ีเท่ากับ 237.74 ตารางกิโลเมตร โดยลักษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีลุ่มน้ ามีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีท่ีมี

ความลาดชันสูง มีความลาดชันของเส้นล าน้ า เนื่องจากพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีลุ่มน้ าชั้น 1และเป็นพื้นท่ีอุทยาน

แห่งชาติคลองวังเจ้า ซึ่งลักษณะกายภาพของพื้นท่ีลุ่มน้ าแบบนี้ส่งผลต่อการไหลของน้ าและปริมาณตะกอนในล าน้ าท่ี

ไหลลงสูพ่ื้นท่ีตอนล่างค่อนขา้งเร็ว โดยแบ่งลักษณะการใชป้ระโยชนท่ี์ดนิออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 1) การใช้ประโยชน์

ท่ีดินประเภทพื้นท่ีข้าวโพด (CORN) 2) พื้นท่ีชุมชน (URBN) 3) พื้นท่ีนาข้าว (PDDY) 4) พื้นท่ีป่าผลัดใบ (FRSD) 5) พื้นท่ี

ป่าไม่ผลัดใบ (FRSE) 6) พื้นท่ีสวนผสม (ORCD) และ 7) พื้นท่ีแหล่งน้ า (WATR) คิดเป็นร้อยละ 3.97, 0.07, 0.12, 

40.64, 53.35, 1.81 และ 0.04 ของพื้นท่ีท้ังหมด ตามล าดับ แบ่งกลุ่มชุดดินแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มชุดดินได้แก่ ชุดดินท่ี 

48, 59, 60 และ 62 คิดเป็นร้อยละ 0.43, 0.08, 1.34 และ 98.15 ของพื้นท่ีท้ังหมด ตามล าดับ และแบ่งความลาดชัน

ออกเป็น 5 ระดับช้ัน ตามการแบ่งระดับช้ันของกรมพัฒนาท่ีดนิ (2545) ได้แก่ ระดับความลาดชันชัน้ท่ี 1 ความลาดชัน

ร้อยละ 0 - 2 (ราบเรียบถึงค่อนขา้งราบเรียบ) ระดับความลาดชันชัน้ท่ี 2 ความลาดชันร้อยละ 2 - 5 (ลาดชันเล็กน้อย

มาก) ระดับความลาดชันชั้นท่ี 3 ความลาดชันร้อยละ 5 - 12 (ลาดชันเล็กน้อย) ระดับความลาดชันชั้นท่ี 4 ความลาด

ชันร้อยละ 12 - 35 (ลาดชันสูงถึงสูงชันปานกลาง) และระดับความลาดชันชั้นท่ี 5 ความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 

(สูงชันถึงสูงชันมากท่ีสุด) คิดเป็นร้อยละ 0.26, 1.19, 5.82, 36.68 และ 56.05 ของพืน้ท่ีท้ังหมด ตามล าดับ 
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ผลการศกึษาหน่วยตอบสนองทางอุทกวิทยา 

 การก าหนดหน่วยตอบสนองทางอุทกวิทยาของพื้นท่ีลุ่มน้ าเป็นการก าหนดรายละเอียดของพื้นท่ีลุ่มน้ าให้

สามารถมีลักษณะทางอุทกวิทยาของพื้นท่ีให้มีความหลากหลายตามลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน 

ลักษณะของกลุ่มชุดดิน และระดับความลาดชันของพื้นท่ีลุ่มน้ า (ภาพท่ี 2) โดยพื้นท่ีลุ่มน้ าคลองวังเจ้าได้แบ่งลักษณะ 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินออกเป็น 7 ประเภท (ภาพท่ี 2 ก) 4 กลุ่มชุดดิน (ภาพท่ี 2 ข) และ 5 ระดับความลาดชัน (ภาพท่ี 2 ค) 

ซึ่งผลจากการก าหนด HRUs ของลุ่มน้ าคลองวังเจ้าท่ีได้จากการน าข้อมูลชุดดิน ข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และข้อมูล

ระดับความลาดชันมาวางซ้อน (Overlay) ร่วมกับการจัดเรียงประเภทรายการข้อมูล (Reclassification) ท าให้ได้หน่วยการ

ตอบสนองทางอุทกวทิยาท้ังหมดจ านวน 10 HRUs 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2  หนว่ยตอบสนองทางอุทกวิทยาของพื้นท่ีลุม่น้ าคลองวังเจ้า จังหวัดก าแพงเพชร 

ผลการศกึษาการปรับเทียบปริมาณน้ าท่าและตะกอนแขวนลอย 

 การปรับเทียบปริมาณน้ าท่าและตะกอนแขวนลอยท่ีได้จากการประเมินด้วยแบบจ าลอง SWAT กับค่าท่ีได้

จากการตรวจวัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 (ภาพท่ี 3) ซึ่งได้แสดงความสัมพันธ์ของ 

การกระจายตัวระหว่างปริมาณน้ าท่าท่ีได้จากการประเมินด้วยแบบจ าลอง SWAT กับปริมาณน้ าท่าท่ีได้จากการ

ตรวจวัด (ภาพท่ี 3 ก) และความสัมพันธ์ของการกระจายตัวระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยท่ีได้จากการประเมิน

ด้วยแบบจ าลอง SWAT กับปริมาณตะกอนแขวนลอยท่ีได้จากการตรวจวัด (ภาพท่ี 3 ข) 

             
                                         (ก)              (ข) 

ภาพที่ 3  ความสัมพันธ์ของการกระจายตัวระหว่างข้อมูลตรวจจรงิและข้อมูลท่ีไดจ้ากแบบจ าลองของปริมาณน้ าท่า 

             (ก) และปริมาณตะกอนแขวนลอย (ข) ของพืน้ท่ีลุม่น้ าคลองวังเจ้า จังหวัดก าแพงเพชร 

การใช้ประโยชนท่ี์ดนิ (ก) ระดับความลาดชัน (ค) กลุ่มชุดดนิ (ข) 
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โดยข้อมูลอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Data) ซึ่งเป็นข้อมูลการตรวจวัดเป็นแบบอัตโนมัติ (ข้อมูลรายวัน) 

ประกอบด้วยข้อมูลปริมาณฝนและข้อมูลอุณหภูมิอากาศ (ต่ าสุด - สูงสุด) จากสถานีตรวจสภาพภูมิอากาศจังหวัด

ก าแพงเพชร ใชเ้ป็นขอ้มูลน าเข้า (Input) ของแบบจ าลอง SWAT พบวา่ ค่า R2 ของปริมาณน้ าท่ามคี่าเท่ากับ 0.88 และ 

ค่า R2 ของปริมาณตะกอนแขวนลอยมคี่าเท่ากับ 0.92 จัดอยู่ในระดับดี ค่าNSE อยู่ในระดับดี และค่า MSE อยู่ในระดับ

ดีมาก อา้งอิงเกณฑ์ของ นิพนธ์ (2549) ดัดแปลงจาก Donigian (2002) ดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2  เกณฑ์ท่ีใชใ้นการพิจารณาค่า R2 ท่ีได้จากการาวิเคราะห์เชงิเส้น 

พารามเิตอร ์ R2 NSE MSE ช่วงเวลาปรับเทียบ 

น้ าทา่รายเดอืน 0.88 0.62 7.15 กมุภาพันธ์-กรกฎาคม พ.ศ.2560 

ตะกอนแขวนลอยรายเดอืน 0.92 0.74 5.47 กมุภาพันธ์-กรกฎาคม พ.ศ.2560 

 ผลการศกึษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อปริมาณน้ าท่าและตะกอนแขวนลอย 

 การจากเปรียบเทียบผลของเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน (ภาพท่ี 4) ของพื้นท่ีปัจจุบัน (ภาพท่ี 4ก) และ

ของพืน้ท่ีเหมาะสม (ภาพท่ี 4ข) ตอ่ปริมาณน้ าท่าและตะกอนแขวนลอยในชว่งเดอืนกุมภาพันธ์ถึงเดอืนกรกฎาคม พ.ศ.

2560 (ภาพท่ี 5) พบวา่ ปริมาณน้ าท่ารวมของพื้นท่ีปัจจุบันมคี่าเท่ากับ 38.24 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเดอืนพฤษภาคม

มคี่าสูงสุดเท่ากับ 15.74 ล้านลูกบาศก์เมตรตอ่เดอืน ปริมาณน้ าท่ามคี่าต่ าสุดเท่ากับ 1.53 ล้านลูกบาศก์เมตรตอ่เดือน

ในเดือนมีนาคม และปริมาณน้ าท่ารวมของพื้นท่ีเหมาะสมมีค่าเท่ากับ 43.01 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 

(พื้นท่ีปัจจุบัน) เท่ากับ 4.77 ล้านลูกบาศก์เมตร (ภาพท่ี 5ก) ส่วนประมาณตะกอนแขวนลอยรวมของพืน้ท่ีปัจจุบันมีค่า

เท่ากับ 41.274 ตัน โดยเดือนพฤษภาคมมีค่าสูงสุดเท่ากับ 18.641 ตันต่อเดือน ปริมาณตะกอนแขวนลอยมีค่าต่ า สุด

เท่ากับ 2.457 ตันต่อเดือนในเดือนกุมภาพันธ์ และปริมาณตะกอนแขวนลอยรวมของพื้นท่ีเหมาะสมมีค่าเท่ากับ 

14.958 ตัน ซึ่งลดลงจากเดิม (พื้นท่ีปัจจุบัน) เท่ากับ 26.316 ตัน (ภาพท่ี 5ข)  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      (ก)              (ข) 

ภาพที่ 4  การเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชนท่ี์ดนิของพื้นท่ีปัจจุบันและของพื้นท่ีเหมาะสม 
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                                    (ก)            (ข) 

ภาพที่ 5  เปรียบเทียบผลของเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชนท่ี์ดนิของพื้นท่ีปัจจุบันและของพื้นท่ีเหมาะสมตอ่ 

             ปริมาณน้ าท่า (ก) และปริมาณตะกอนแขวนลอย (ข) ของพืน้ท่ีลุม่น้ าคลองวังเจ้า จังหวัดก าแพงเพชร 

วิจารณ์และสรุปผล 
จากการประยุกตร์ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศกึษาการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

ต่อปริมาณน้ าท่าและตะกอนแขวนลอยโดยเปลี่ยนจากการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทพื้นท่ีชุมชน และพื้นท่ีเกษตรกรรม 

(ข้าวโพด นาข้าว และสวนผสม) ของพื้นท่ีปัจจุบัน เป็นการใช้ประโยชนท่ี์ดินประเภทพื้นท่ีป่าไมผ้ลัดใบและป่าไมไ้มผ่ลัดใบ 

(พื้นท่ีเหมาะสม) พบว่า ปริมาณน้ าท่ารวมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม พ.ศ.2560 มีค่าเพ่ิมสูงขึ้นและปริมาณ

ตะกอนแขวนลอยรวมในช่วงเดียวกันมีค่าลดต่ าลงเป็นผลมาจากการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทเกษตรกรรมมีการไถพรวน

หน้าดิน เปิดหน้าดินเป็นพื้นท่ีโล่ง ไม่มีพืชปกคลุมดิน ถือเป็นการท าลายหน้าดินและโครงสร้างของดิน แตกต่างจากพื้นท่ี

ป่าไม้ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มช่องวา่งระหว่างเม็ดดิน เพิ่มอัตราการซึมน้ าผ่านผิวดินลงไปยังระดับน้ าใตด้ินและการเก็บกักน้ า

ไว้ในดิน ลดการปะทะของฝน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการชะล้างพังทลายของดินรวมถึงลดการไหลบ่าของน้ าผิวดิน 

สอดคล้องกับการศึกษาของ บรรจงศักดิ์ และนิพนธ์ (2560) และ Banchongsak et al. (2017) พบว่า เมื่อพื้นท่ีป่าไม้ถูก

เปลี่ยนเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมจะท าให้ปริมาณน้ าท่าและตะกอนแขวนลอยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับพื้นท่ีป่าท่ีสมบูรณ์ ดังนั้นจึง

ควรมีการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นท่ีป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นท่ีตน้น้ าควรรักษาไว้ไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็น

การใช้ประโยชน์เกษตรกรรมหรือประเภทอื่นๆ ซึ่งหากมีการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีผิดประเภทหรือมีการขยายตัวของพื้นท่ี

เกษตรกรรมจะส่งผลกระทบต่อระบบลุ่มน้ ารวมถึงนิเวศและสิ่งแวดล้อม รวมถึงควรมีการศึกษาตลอดช่วงฤดูกาลหรือ

ครบรอบปี เพื่อใชเ้ป็นข้อมูลพื้นท่ีในการวางแผนการจัดการพื้นท่ีได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสมมากยิ่งขึน้ 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณคณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาสตราจารย์  

ดร.นพินธ์ ตัง้ธรรม ท่ีให้องค์ความรู้ต่าง ๆ หลักแนวความคิดในเร่ืองของแบบจ าลอง และคอยชว่ยสนับสนุนการศึกษาวิจัย

จนส าเร็จลุล่วง และขอขอบคุณคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ท่ีคอยให้

ก าลังใจมาโดยตลอด ขอขอบคุณนายบรรจง และนางนารีรัตน์ ฟักสมบูรณ์ ผู้ให้ก าเนิด เลี้ยงดู อบรมสั่งสอนมาโดยลอด 

ขอขอบคุณนางสาวบรรจงศรี ฟักสมบูรณ์ พี่สาวท่ีเป็นก าลังใจและให้ค าปรึกษาแก่ข้าพเจ้าด้วยดีตลอดมา รวมถึงผู้ท่ีไมไ่ด้

เอย่นามท่ีคอยชว่ยเหลือข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอมอบประโยชนแ์ละคุณค่าให้แด่ผู้มพีระคุณทุกท่าน  
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ศกึษาวธิีย้อมสแีละสารช่วยย้อมท่ีเหมาะสมต่อการย้อมไหมด้วยสจีากลูกจาก 

The Study of Dyeing Methods and Dyestuffs that are Appropriate for Silk 

Dyeing with Nypa Plam 

พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร1์* และ พรโพยม วรเชฐวราวัตร์2  

Panyos Worachetwarawat1* and Ponpayum Worachetwarawat1 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้เป็นการศึกษากระบวนการย้อมผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติจากลูกจากบดละเอียดสกัดสีแบบสดและ

แบบตากแดดให้แห้ง ทดลองยอ้มผ้าไหมที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40 นาที โดยการยอ้มสี 4 ซ้ าต่อทรีท

เมนต์ เพื่อเปรียบเทียบการติดสี เลือกวิธีท่ีให้สีติดเข้มท่ีสุดย้อมผ้ าไหมโดยใช้สารช่วยย้อมธรรมชาติ 3 ชนิด

ประกอบด้วยน้ าขี้เถ้า น้ าปูนใสและน้ าสนิมเหล็ก ที่สารช่วยย้อม 1% 2% 3% และ 4% ต่อปริมาณน้ าสกัดสี วัด

ประสิทธิภาพของการยอ้มด้วยการวัดระดับความเข้มของสดี้วยเครื่องวัดส ีและเปรียบเทียบความแตกตา่งของค่าเฉลี่ย

ด้วยวิธี Duncan ท่ีระดับความเชื่อมั่นท่ี 95 เปอร์เซ็นต์  ทดสอบค่าการติดสี  ความคงทนต่อสีต่อแสงและความคงทน

ของสตีอ่การซัก  

 ผลการศึกษาพบว่า การย้อมด้วยสีลูกจากแห้งให้สีมีความเข้มมากกว่า  ผลการตดิสีของผ้าไหมท่ีย้อมดว้ยสี

ลูกจากแห้งจะมีค่าความเข้ม(k/s) 0.238 ผ้าไหมท่ีย้อมด้วยสีลูกจากสดมีค่าความเข้ม(k/s) 0.133 ผลการวัดจะเห็นได้

ว่าค่า b* มีค่าเป็นบวกและมีค่าสูงแสดงวา่สีท่ียอ้มได้ออกไปทางสีเหลือง-น้ าตาล ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มของสีย้อม 

ด้วยวิธี Duncan ลูกจากแห้งกับสด ท้ังสองชนิดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ เลือกใช้น้ าสีลูกจากแห้งในการย้อมผ้า

ไหมด้วยสารช่วยย้อม คือ น้ าขี้เถ้า น้ าปูนใส และน้ าสนิมเหล็ก ท่ีสาร 1% 2% 3% และ 4% ต่อปริมาณน้ าสกัดสี ผล

ของการใช้สารช่วยย้อมน้ าขี้ เถ้า พบว่าสามารถวิเคราะห์/เปรียบเทียบแบบคู่ได้ เฉพาะใน ค่า  a* เพราะค่า 

P-Value =  0.002<0.05 และพบว่าท่ี 4%  ของน้ าขี้เถ้าแตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างมีนัยส าคัญ การใช้สารช่วยย้อมน้ า

ปูนใสพบว่าค่าความเข้ม (k/s)  ค่า P-Value = 0.686 >0.05 ไม่มีความแตกต่างกัน แต่พบว่าท่ี 1%,4% ของสารช่วย

ยอ้มน้ าปูนใส แตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญ  การใช้สารชว่ยยอ้มน้ าสนิมเหล็กค่าความเข้ม(k/s)  ไมม่คีวามแตกต่างกัน ผล

การทดสอบความคงทนของสีต่อแสงแดดเทียม พบว่าการใส่สารช่วยย้อมน้ าสนิมเหล็กและน้ าขีเ้ถ้าท าให้ความคงทน

ตอ่แสงเพิ่มขึ้น การย้อมโดยใช้สารชว่ยย้อม น้ าปูนใส 1%, 2%, 3%และ 4% และน้ าขี้เถ้า 1% จะอยู่ในระดับท่ี 2 อยู่ใน

เกณฑ์ต่ า  ผลการทดสอบความคงทนของสตีอ่การซัก พบวา่ความคงทนต่อการซักอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดถีึงดมีาก 

ค าส าคั::   ลูกจาก, สีย้อมธรรมชาติ, ผ้าไหม 

  

                                                 
1 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย จังหวัด สงขลา  90000 
1  Garment Engineering ,Faculty of Engineering , Rajamangala University of Technology Sirvijaya  Songkhla Province 90000 
* Corresponding author e-mail : panyos88@gmail.com  
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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 dried-

nipa-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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บทน า 

 จากกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาธรรมชาติของโลกให้คงอยู่ได้มากท่ีสุด ในท่ัวทุกพื้นท่ีของโลก  

ซึ่งโลกได้รับรู้จากการพัฒนาอุตสาหกรรม การใช้สารเคมีต่าง ๆ มีผลท าให้สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติแย่ลง สุขภาพกาย

และจิตของมนุษย์แย่ลง ท าให้เกิดกระแสอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการลดการใช้สารเคมีต่าง ๆ หันมาใช้สาร

ธรรมชาติมากขึ้นในส่วนท่ีสามารถหามาทดแทนได้ อุตสาหกรรมฟอกย้อมทางสิ่งทอ เป็นอีกอุตสาหกรรมท่ีมีเคมีสีย้อม

จากสารสังเคราะห์ท่ีต้องท้ิงสู่ธรรมชาติ ถ้าไม่บ าบัดให้ดีน้ าทิ้งก็จะสร้างมลพิษกับสิ่งแวดล้อมเป็นอันมาก ซึ่งก็มีกลุ่ม

ชุมชนท่ีผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าได้หันมาใช้สีธรรมชาติในการย้อมผ้าแทนสีสังเคราะห์ ซึ่งหาได้ง่ายตามท้องถิ่น ยังสามารถ

เป็นการลดค่าใชจ้่ายในการซื้อสีสังเคราะห์ สีธรรมชาตสิามารถหาได้จากพืชมากมายหลายชนิด ให้สีแตกตา่งกันตามชนิด

ของพืช ได้สีท่ีไม่ฉูดฉาดมากท่ีส าคัญไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โครงการวิจัยนี้น าผลจากทิ้งแล้วท่ีกลุ่ม

ชุมชนได้น าเนื้อจากไปท าเป็นอาหาร ซึ่งมีในปริมาณมากและเปลือกจากจะมีสีน้ าตาลเข้มเมื่อติดเสื้อแล้วท าให้ซักออกได้

ยากสามารถน ามาท าสีย้อมผ้า จึงศึกษาทดลองเพื่อหาวิธีท่ีเหมาะสมส าหรับน าเปลือกลูกจากมาสกัดสีธรรมชาติส าหรับ

ยอ้มผ้าและทดสอบความคงทนของสีต่อแสงและความคงทนต่อการซัก ตามมาตรฐานทางสิ่งทอ 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 วัสดุอุปกรณ์ 

 1. ลูกจาก 

 2. น้ าสนิมเหล็ก 

 3. น้ าปูนใส 

 4. น้ าขี้เถ้า 

 5. เครื่องย้อมส าหรับห้องแล็ป         

  6. เครื่องวัดความเข้มแสง (Spectrophotometer)  
  

  วิธีการศกึษา 

 1.ศึกษาข้อมูลจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

         1) ศึกษาเอกสารงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนา 

2. ศึกษาการเตรยีมลูกจากและการสกัดสี   
 การเตรียมลูกจากและการสกัดสี มขีั้นตอนดังน้ี  

  1)  น าลูกจากที่ได้ไปเข้าเครื่องสับละเอยีด 

  2)  แบ่งลูกจากเป็น 2 ลักษณะ คือ ลูกจากสดสามารถท าการสกัดน้ าสไีด้ทันที ส่วนลูกจากแห้งน าไปตาก

ให้แห้งเป็นเวลา 2 วัน (แดดร้อนตลอดวัน) 

  3)  น าลูกจากทัง้สดและแห้งไปสกัดสีโดยใช ้ลูกจากต่อน้ า คือ 100 g : 1,000 ml สกัดสีท่ีอุณหภูมิจุด

เดอืด ให้เหลอืน้ าสกัดส ี500 ml จะใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการสกัดสขีองลูกจาก  

 3. การเตรยีมผา้ไหมก่อนย้อม 

  น าผ้าไหมท าความสะอาด โดยการลา้งด้วยน้ าสบูเ่พื่อขจัดไขมันท่ีตกค้างอยู่ออกไป (เนื่องจากผา้ไหม

ได้ผ่านการฟอกขาวมาแลว้)   
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 4. ศึกษาวิธีการย้อมผ้าไหมดว้ยลูกจาก 

 ใช้น้ าสกัดสีท้ัง 2 ขั้นตอน มาย้อมผ้าไหม  ขั้นตอนท่ี 1 น าน้ าสกัดสีจากลูกจากสดย้อมผ้าไหมโดยไม่ใช้สารใด ๆ 

ท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40 นาที โดยการย้อมสี 4 ซ้ าต่อทรีทเมนต์ ขั้นตอนท่ี 2 น าน้ าสกัดสีจากลูกจาก

แห้งย้อมผ้าไหมโดยไม่ใช้สารใด ๆ ท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40 นาที โดยการย้อมสี 4 ซ้ าต่อทรีทเมนต์ 

เลอืกวธีิการยอ้มสีท่ีให้ความเข้มของสีดีท่ีสุด ใชใ้นกระบวนการยอ้มด้วยสารชว่ยยอ้มต่อไป 

 5. ศึกษาชนิดของสารช่วยตดิ 

ใชส้ารช่วยย้อมท่ีระดับความเข้มขน้ 1% 2% 3% และ 4% ตอ่ปริมาณน้ าสกัดส ีโดยย้อมผ้าไหมร่วมกับสาร

ชว่ยยอ้มสี 3 ชนิด คือ น้ าขี้เถ้า น้ าปูนใส และน้ าสนมิเหลก็ ท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40 นาที ปริมาณ

น้ าย้อมตอ่น้ าหนักผ้าไหม L:R = 40 : 1 โดยการยอ้มสี 4 ซ้ าต่อทรีทเมนต์ โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

  1)  การย้อมสจีากลูกจากแห้งโดยใชน้้ าขี้เถ้าเป็นสารชว่ยยอ้ม ที่ระดับความเข้มข้น 1%, 2%, 3% และ 4% 

ตอ่ปริมาณน้ าสกัดส ีในการทดลองใชผ้้าหนัก 2 g น้ าสกัดสีลูกจากแห้ง 80 ml 

  2) การย้อมสจีากลูกจากแหง้โดยใชน้้ าปูนใสเป็นสารชว่ยยอ้ม ที่ระดับความเข้มข้น 1%, 2%, 3% และ 

4% ต่อปริมาณน้ าสกัดสี ในการทดลองใชผ้้าหนัก 2 g น้ าสกัดสลีูกจากแหง้ 80 ml 

                3)  การย้อมสจีากลูกจากแหง้โดยใชน้้ าสนิมเหล็กเป็นสารชว่ยยอ้ม ที่ระดับความเข้มข้น 1%, 2%, 3% 

และ 4% ต่อปริมาณน้ าสกัดส ีในการทดลองใชผ้้าหนัก 2 g น้ าสกัดสีลูกจากแห้ง 80 ml 

 6. วิธีวัดผล 

1) 1วัดค่าการติดสีของผา้ฝ้ายท่ีย้อมจากการทดลองด้วยระบบซีไออี แลป (CIE L* a* b*) 

2) ทดสอบความคงทนของสตีอ่แสงซีนอนอารก์ ตามมาตรฐานการทดสอบ ISO 105-B02 : 1994 

3) ทดสอบความคงทนของสตีอ่การซัก ตามมาตรฐานการทดสอบ ISO 105-C06 : 2010 โดยใช้

อุณหภูม ิ40 องศาเซลเซียส เวลา 30 นาที ลูกเหล็กกลม 10 ลูก ผงซักฟอก (ECE Detergent ) 
   

ผลการศึกษา 

1. ผลการด าเนินงาน 

 การด าเนินโครงการการศึกษาการย้อมผ้าไหมด้วยสีลูกจาก สารช่วยย้อมธรรมชาติ และวิเคราะห์ผลการ

ทดลองมขีั้นตอนดังน้ี 

 1)  การเตรียมลูกจาก น าลูกจากท่ีได้เข้าเคร่ืองสับละเอียด แล้วตากให้แห้งเป็นเวลา 2 วัน (แดดร้อน

ตลอดวัน) ดังภาพท่ี 1 

 
 

ภาพที่ 1 การน าลูกจากเข้าเครือ่งสับละเอยีดมาตากแดดให้แห้ง 
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  2)  สกัดน้ าสีลูกจาก สกัดสีโดยใช ้ลูกจากต่อน้ า คือ 100 g: 1,000 ml สกัดสีท่ีอุณหภูมิจุดเดือด ให้เหลอื

น้ าสกัดสี 500 ml จะใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการสกัดสีของลูกจาก แลว้น าไปกรองด้วยผ้าขาว ดังภาพท่ี 2 

  3)  เตรียมผ้าไหมก่อนยอ้มส ีน าผ้าไหมท าความสะอาด โดยการล้างดว้ยน้ าสบู่เพื่อขจัดไขมันท่ีตกค้างอยู่

ออกไป (เนื่องจากผ้าไหมได้ผ่านการฟอกขาวมาแล้ว) ดังภาพท่ี 3 

 

         

                    

     

 

 

 

                            ภาพที ่2 การสกดัน้ าสีลูกจาก                    ภาพที่ 3 การเตรียมผ้าไหมก่อนย้อม 

 

  4) ผลการยอ้มผ้าไหมด้วยสีจากลูกจาก ยอ้มผ้าไหมด้วยน้ าสกัดสีลูกจากสด และลูกจากแห้ง พบวา่ผ้าไหมท่ี

ย้อมด้วยลูกจากแห้งให้สีท่ีมีความเข้มมากกว่า ผ้าไหมท่ีย้อมด้วยสีลูกจากสดจะให้สีออกน้ าตาล-เหลือง ท้ังสองชนิด  

ในการทดลองขั้นต่อไป เลือกใช้ลูกจากแห้งในการย้อมผ้าไหม ภาพท่ี 4 ตัวอย่างผ้าไหมย้อมด้วยน้ าสกัดสีลูกจากสดและ

ลูกจากแห้ง  

                                           

                                                       
             สด       แห้ง 
     

                                 ภาพที่ 4  ตัวอยา่งผ้าไหมยอ้มด้วยน้ าสกัดสลีูกจากสดและลูกจากแห้ง 
 

  5) ผลการย้อมผ้าไหมดว้ยสีลูกจากแห้งโดยใชส้ารช่วยย้อม  
   

1.1 การใช้น้ าขี้เถ้าเป็นสารช่วยย้อม โดยใช้สารช่วยย้อมท่ีระดับความเข้มข้น 1% 2% 3% และ 4% ต่อ

ปริมาณน้ าสกัดสี ใช้ปริมาณน้ าย้อมต่อน้ าหนักผ้าไหม L : R คือ 40 : 1 จะเห็นได้ว่าสีท่ีติดบนผ้าไหมมีสีใกล้เคียงกัน

มาก สารช่วยย้อมท่ี  2% จะติดสีเข้มท่ีสุด และสาร 1% จะสีเข้มน้อยท่ีสุด สารช่วยย้อมน้ าขี้เถ้าทุกชิ้นจะให้สีเหลือง-

น้ าตาล ดังภาพท่ี 5 
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                                       1%                 2%                   3%                4%            

 

ภาพที่ 5 ตัวอยา่งผ้าไหมย้อมดว้ยน้ าสกัดสี โดยใชน้้ าขี้เถ้าเป็นสารชว่ยยอ้ม 

 

1.2 การใช้น้ าปูนใสเป็นสารช่วยย้อม โดยใช้สารช่วยย้อมท่ีระดับความเข้มข้น 1% 2% 3% และ 4% ต่อ

ปริมาณน้ าสกัดสี ใช้ปริมาณน้ าย้อมต่อน้ าหนักผ้าไหม L : R คือ 40 : 1 จะเห็นได้ว่าทุกระดับความเข้มข้นจะให้สี

ใกล้เคียงกันมาก แตท่ี่ระดับความเข้มข้น 1% ผ้าไหมจะตดิสแีละท าให้ผ้าไหมสว่างขึน้ ดังภาพท่ี 6 

 

 

 

 

 

             

   

                                       1%        2%     3%        4% 
 

ภาพที่ 6 ตัวอยา่งผ้าไหมย้อมดว้ยน้ าสกัดสี โดยใชน้้ าปูนใสเป็นสารชว่ยยอ้ม 
 

1.3 การใช้น้ าสนิมเหล็กเป็นสารช่วยย้อม โดยใช้สารช่วยย้อมท่ีระดับความเข้มข้น 1%  2% 3% และ 4% 

ต่อปริมาณน้ าสกัดสี ใช้ปริมาณน้ าย้อมต่อน้ าหนักผ้าไหม L : R คือ 40 : 1 จะเห็นได้ว่าสารช่วยย้อมท่ี 3% ผ้าไหมจะ

ตดิสไีด้ดีท่ีสุด และระดับความเข้มข้นอื่นจะให้สีใกล้เคียงกัน ดังภาพท่ี 7 

 

 

 

 

 

  

                           1%    2%          3%        4% 

 

                        ภาพที่ 7 ตัวอยา่งผ้าไหมยอ้มด้วยน้ าสกัดสี โดยใชน้้ าสนิมเหล็กเป็นสารชว่ยยอ้ม 
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6) ผลการวัดค่าการตดิสผี้าไหมท่ีย้อม ด้วยระบบซีไออี แลป (CIE L* a* b*) 

1.1 ผลวัดค่าการติดสีของผ้าไหมท่ีไม่ย้อมสี ย้อมสีจากลูกจากสด และย้อมสีจากลูกจากแห้ง พบว่าลูก

จากแห้งจะมีความเข้มมากกว่าลูกจากสด และมีคา่ b* สูง ค่าความเข้มสี คือ 0.235 และค่า b* คือ 15.31 (ค่า b* เป็น

บวกจะให้สีย้อมเป็นสเีหลอืง) ดังตารางที่ 1 ตารางที่ 2 และตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 1  ผลการทดสอบการตดิสผี้าไหม 

ผ้าไหมไม่ย้อมส ี L* a* b* k/s 

ผ้าไหมไมย่อ้มส ี 102.6 0.05 0.67 0 
 

 จากตารางก าหนดให้ L* ใช้ก าหนดความสว่าง (Lightness) ของสี  ถ้า L* มีค่า เท่ากับ 0 หมายถึง สีด า   

ถ้า L* มีค่า เท่ากับ 100 หมายถึง สีขาว  a* ใช้ก าหนดความเป็นสีแดงหรือสีเขียว (Redness - Greenness) ถ้า a* เป็นค่าบวก 

หมายถึง ความเป็นสีแดง ถ้า a* เป็นค่าลบ หมายถึง ความเป็นสีเขียว  b* ใช้ก าหนดความเป็นสีเหลืองหรือสีน้ าเงิน 

(Yellowness - Blueness) ถ้า b* เป็นค่าบวก หมายถึง ความเป็นสีเหลอืง ถ้า b* เป็นค่าลบ หมายถึง ความเป็นสีน้ าเงิน 
  

ตารางที่ 2  ผลการทดสอบการตดิสผี้าไหมยอ้มสีลูกจากสด 

ผ้าไหมย้อมสลีูกจากสด L* a* b* k/s 

ผ้าไหมยอ้มสีลูกจากสด ชิ้นท่ี 1  90.76 5.63 10.31 0.136 

ผ้าไหมยอ้มสีลูกจากสด ชิ้นท่ี 2 90.23 5.87 10.21 0.142 

ผ้าไหมยอ้มสีลูกจากสด ชิ้นท่ี 3 91.68 4.78 10.42 0.128 

ผ้าไหมยอ้มสีลูกจากสด ชิ้นท่ี 4 91.89 4.52 10.57 0.125 

ค่าเฉลี่ย 91.14 5.2 10.378 0.133 

 

 ผลการทดสอบการติดสีของผ้าไหมย้อมสีลูกจากสด โดยค่าเฉลี่ย ให้ค่าค่าเข้มของสี (k/s) เท่ากับ 0.136 ให้ค่า b* 

เท่ากับ 10.378 (b* ใช้ก าหนดความเป็นสีเหลืองหรือสีน้ าเงิน ถ้า b* เป็นค่าบวกหมายถึง ความเป็นสีเหลือง ถ้า b* เป็นค่า

ลบ หมายถึง ความเป็นสีน้ าเงิน) ให้คา่ a* เท่ากับ 5.2 (a* ใชก้ าหนดความเป็นสีแดงหรือสีเขียว ถ้า a* เป็นค่าบวก หมายถึง 
ความเป็นสีแดง ถ้า a* เป็นค่าลบ หมายถึง ความเป็นสีเขียว) ให้ค่า L* เท่ากับ 91.14 (โดย L* ใช้ก าหนดความสว่างของสี  

ถ้า L* มคี่า เท่ากับ 0 หมายถึง สีด า  ถ้า L* มคี่า เท่ากับ 100 หมายถึง สีขาว) ท าให้สีย้อมท่ีได้เป็นสี เหลอืง-แดง 
 

ตารางที่ 3  ผลการทดสอบการตดิสผี้าไหมยอ้มสีลูกจากแห้ง 

ผ้าไหมย้อมสลีูกจากแห้ง L* a* b* k/s 

ผ้าไหมยอ้มสีลูกจากแห้ง ชิ้นท่ี 1  88.51 8.09 14.92 0.235 

ผ้าไหมยอ้มสีลูกจากแห้ง ชิ้นท่ี 2 89.12 7.79 15.49 0.228 

ผ้าไหมยอ้มสีลูกจากแห้ง ชิ้นท่ี 3 89.24 7.83 15.04 0.218 

ผ้าไหมยอ้มสีลูกจากแห้ง ชิ้นท่ี 4 87.67 8.53 15.8 0.272 

ค่าเฉลี่ย 88.64 8.06 15.313 0.238 
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ผลการทดสอบการติดสีของผ้าไหมย้อมสีลูกจากแห้ง โดยค่าเฉลี่ย ให้ค่าความเข้มของสี (k/s) เท่ากับ 

0.238 ให้คา่ b* เท่ากับ 15.313 ให้คา่ a* เท่ากับ 8.06 ท าให้สีย้อมท่ีได้เป็นส ีเหลอืง-แดง แตม่คีวามเข้มมากกวา่การ

ยอ้มด้วยลูกจากสดที่มคีวามเข้มเท่ากับ 0.133 

1.2 ผลทดสอบการตดิสขีองผ้าไหมย้อมดว้ยลูกจากแห้งโดยใช้น้ าขีเ้ถ้าเป็นสารชว่ยยอ้ม ดังตารางท่ี 4  
 

ตารางที่ 4 ผลทดสอบการตดิสขีองผ้าไหมย้อมดว้ยน้ าสีลูกจากแห้งโดยใชน้้ าขี้เถ้า 1%, 2%, 3%, 4% 

ปริมาณสารชว่ยย้อม L* a* b* k/s 

น้ าขี้เถ้า 1%  86.99 8.61 15.45 0.28 

น้ าขี้เถ้า 2%  87.22 9.27 15.27 0.27 

น้ าขี้เถ้า 3%  84.45 11.97 15.30 0.24 

น้ าขี้เถ้า 4%  86.50 10.45 14.67 0.26 

หมายเหตุ: ผลของคา่ที่แสดง 1%, 2%,3% และ 4% เป็นค่าเฉลี่ยจากการทดลอง 4 ซ้ า 
  

 พบว่าน้ าขี้เถ้า 1% มีความเข้มของสีมากท่ีสุดเท่ากับ 0.28 และมีค่า b* มากท่ีสุดมีค่าเท่ากับ 15.45 ค่า

โทนสท่ีีได้เป็น เหลอืง – แดง ปริมาณค่าเปอร์เซ็นต์ 

1.3 ผลการทดสอบการตดิสผี้าไหมที่ยอ้มด้วยลูกจากแห้งโดยใชน้้ าปูนใสเป็นสารชว่ยยอ้ม ดังตารางท่ี 5 
 

ตารางที่ 5 ผลทดสอบการตดิสขีองผ้าไหมย้อมน้ าสีลูกจากแห้งโดยใชส้ารช่วยย้อมน้ าปูนใส 1%, 2%, 3%, 4% 

ปริมาณสารชว่ยย้อม L* a* b* k/s 

น้ าปูนใส 1%  87.93 8.57 15.88 0.26 

น้ าปูนใส 2%  88.01 8.96 14.66 0.24 

น้ าปูนใส 3%  87.36 9.43 14.84 0.26 

น้ าปูนใส 4%  87.03 9.84 15.21 0.27 

หมายเหตุ: ผลของคา่ที่แสดง 1%, 2%,3% และ 4% เป็นค่าเฉลี่ยจากการทดลอง 4 ซ้ า 
  

 พบว่าน้ าปูนใส 4% ให้ค่าความเข้มสูงสุดคือ 0.27 และการใช้น้ าปูนใส 1% มีค่า b* สูงสุดคือ 15.88 ค่า

โทนสท่ีีได้เป็น เหลอืง – แดง  

1.4 ผลการทดสอบการตดิสีผ้าไหมท่ีย้อมด้วยลูกจากแห้งโดยใช้น้ าสนมิเหล็กเป็นสารชว่ยยอ้ม ดังตารางท่ี 6 
 

ตารางที่ 6 ผลทดสอบการตดิสีของผ้าไหมยอ้มด้วยน้ าสีลูกจากแห้งโดยใชส้ารช่วยย้อมน้ าสนิมเหล็ก 1%, 2%, 3%, 4% 

ปริมาณสารชว่ยย้อม L* a* b* k/s 

น้ าสนิมเหล็ก 1%  89.99 6.96 14.49 0.20 

น้ าสนิมเหล็ก 2%  85.44 8.19 14.94 0.25 

น้ าสนิมเหล็ก 3%  88.89 7.21 13.74 0.21 

น้ าสนิมเหล็ก 4%  88.59 8.06 15.59 0.25 

หมายเหตุ: ผลของคา่ที่แสดง 1%, 2%,3% และ 4% เป็นค่าเฉลี่ยจากการทดลอง 4 ซ้ า 
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 พบวา่น้ าสนิมเหล็ก 2% ให้คา่ความเขม้สูงสุด คือ 0.277 และการใชน้้ าสนิมเหล็ก 1% มคี่า b* สูงสุด คือ 16.47 

88 ค่าโทนสท่ีีได้เป็น เหลอืง – แดง  

7)  ผลทดสอบความคงทนของสตีอ่แสงของผ้าไหมย้อมสลีูกจากแห้ง การทดสอบความคงทนผ้าไหมยอ้ม

สีลูกจากแห้งของสีต่อแสงแดดเทียม ตามมาตรฐานการทดสอบ ISO 105-B02 : 1994 ซึ่งมีความหมายของการวัดค่า

ของสดีังนี้ 

  ระดับ 5  ลักษณะสไีมม่กีารเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความคงทนของสดีีท่ีสุด 

  ระดับ 5-4 ลักษณะสมีกีารเปลี่ยนแปลงค่อนขา้งเล็กน้อย หมายถงึ ความคงทนของสีดีถึงดีท่ีสุด 

  ระดับ 4  ลักษณะสมีกีารเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย หมายถงึ ความคงทนของสีดี 

  ระดับ 3-4 ลักษณะสมีกีารเปลี่ยนแปลงอยา่งเห็นได้ชัด หมายถึง ความคงทนของสปีานกลางถึงดี 

  ระดับ 3  ลักษณะสมีกีารเปลี่ยนแปลงลงอยา่งเห็นได้ชัด หมายถึง ความคงทนของสปีานกลาง 

  ระดับ 2-3 ลักษณะสมีกีารซีดจางอยา่งเห็นได้ชัด หมายถึง ความคงทนของสแียถ่ึงปานกลาง 

  ระดับ 2  ลักษณะสมีกีารซีดจางลงอย่างเห็นได้ชัด หมายถึง ความคงทนของสแีย่ 

   ระดับ 1-2  ลักษณะสมีกีารซีดขาวอย่างเห็นได้ชัดหมายถึงความคงทนของสีแยถ่ึงแย่ท่ีสุด  

  ระดับ 1 ลักษณะสมีกีารซีดขาวลงอยา่งเห็นได้ชัด หมายถึง ความคงทนของสแียท่ี่สุด 

ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อแสงแดดเทียม ตามมาตรฐาน ISO 105-B02 : 1994 พบว่าการย้อม

ผ้าไหมท่ีไม่ใช้สารช่วยย้อม น้ าปูนใส 1% 2% 3% 4% และน้ าขี้เถ้า 1% อยู่ในระดับ 2 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต่ า และท่ีน้ าขี้เถ้า 

2% 3% 4% น้ าสนิมเหล็ก 1% 2% 3% และ 4% อยู่ในระดับ 3 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์พอใช ้ 

8) ผลทดสอบความคงทนของสีต่อการซัก การทดสอบความคงทนของสีต่อการซัก ตามมาตรฐานการ

ทดสอบ ISO 015-C06 : 2010 โดยใช้อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เวลา 30 นาที ลูกเหล็กกลม 10 ลูก ผงซักฟอก 

(ECE Detergent)  การเปลี่ยนแปลงของสี (Colour Change) พบวา่น้ าขีเ้ถ้า 2% อยู่ในระดับ 3 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ไม่

ใช้สารช่วยย้อม น้ าสนิมเหล็ก 1% และ 2% อยู่ในระดับ 3-4 อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดี น้ าสนิมเหล็ก 3% น้ าปูนใส 

1% 2% และ 4% น้ าขี้เถ้า 2% 3% และ 4% อยู่ในระดับ 4 อยู่ในเกณฑ์ดี และน้ าสนมิเหล็ก 4% น้ าปูนใส 3% น้ าขีเ้ถ้า 

1% อยู่ในระดับ 4-5 อยู่ในเกณฑ์ดถีึงดมีาก 

การเป้ือนติดสี (Colour Staining) พบวา่ทุกวธีิมีผลเหมอืนกันคือ อยูใ่นระดับ 4-5 อยู่ในเกณฑ์ดมีาก 
 

 2. วิเคราะห์ผล 

 1) ผลวเิคราะห์การยอ้มสีเปรียบเทียบระหว่างลูกจากสดกับลูกจากแห้ง 

 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan ท่ีระดับความเชื่อมั่นท่ี 95 เปอร์เซ็นต์ 

ผลการตดิสีของผ้าไหมท่ีย้อมด้วยสีลูกจากแห้งจะมีค่าความเข้ม (k/s) 0.238 ผ้าไหมท่ียอ้มด้วยสีลูกจากสดมคี่าความ

เข้ม (k/s) 0.133 ผลการวัดจะเห็นได้วา่ค่า b* มคี่าเป็นบวกและมีคา่สูงแสดงวา่สีท่ีย้อมได้ออกไปทางสีเหลือง ผ้าไหมที่

ยอ้มด้วยลูกจากแห้งมคี่า b* เท่ากับ 15.313 ผ้าไหมที่ยอ้มด้วยลูกจากสดมีค่า b* เท่ากับ 10.378   

ผลวเิคราะห์คา่ความเขม้ของสีย้อม (k/s ) One-way ANOVA: ลูกจากแห้งย้อมผ้าไหม, ลูกจากสดยอ้มผ้า

ไหม ค่า P-Value = 0.01753< α 0.05 แสดงวา่ โดยเฉลี่ยแลว้ค่า k/s ของ ลูกจากแห้งกับสด ท้ังสองชนดิแตกตา่งกัน

อย่างมีนัยส าคัญ โดยจากค่าเฉลี่ยพบว่าลูกจากแห้ง จะให้ค่าเฉลี่ย k/s สูงกว่า รูปท่ี 8 แสดงกราฟเปรียบเทียบผล

วเิคราะห์การตดิสขีองผ้าไหมย้อมลูกจากสกัดแห้งและสกัดสด 
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ภาพที่ 8 แสดงกราฟเปรียบเทียบผลวเิคราะห์การตดิสขีองผา้ไหมย้อมลูกจากสกดัแหง้และสกดัสด 
 

วิเคราะห์ค่าความเป็นสีเหลือง (b*)   One-way ANOVA: ลูกจากแห้งย้อมผ้าไหม, ลูกจากสดย้อมผ้าไหม  

ผลวิเคราะห์ค่า  P-Value = 0.308< α 0.05 แสดงว่า โดยเฉลี่ยแล้วค่า b* ของ ลูกจากแห้งกับสด ท้ังสองชนิด

แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญ โดยจากค่าเฉลี่ยพบวา่ลูกจากแห้ง จะให้คา่เฉลี่ย k/s สูงกว่า 

 2)  ผลวเิคราะห์การตดิสผี้าไหมที่ยอ้มด้วยลูกจากแห้งโดยใชน้้ าขี้เถ้าเป็นสารชว่ยยอ้ม  

วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan ท่ีระดับความเชื่อมั่นท่ี 95 เปอร์เซ็นต์ ผล

การตดิสีของผ้าไหมยอ้มสีลูกจากแห้ง ใส่สารชว่ยตดิน้ าขีเ้ถ้าท่ี 1%, 2%, 3% และ4%  สรุป สามารถวเิคราะห์/เปรียบเทียบ

แบบคู่ได้เฉพาะใน ค่า a* เพราะค่า P-Value =  0.002<0.05 และพบว่าท่ี 4%  ของน้ าขี้เถ้าแตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างมี

นัยส าคัญ รูปท่ี 9 แสดงกราฟผลเปรียบเทียบการตดิสีย้อมของผ้าไหมท่ีใส่น้ าขีเ้ถ้า 1%, 2%, 3% และ4%   

 

 
 

ภาพที่ 9 แสดงกราฟผลเปรียบเทียบการตดิสยีอ้มของผ้าไหมท่ีใส่น้ าขีเ้ถ้า 1%, 2%, 3% และ4% 
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เป รียบเทียบผลวิ เคราะห์การติดสีของผ้าไหมย้อมลูกจากสกัด
แห้งและสกัดสด

ผา้ไหมยอ้มสลีกูจากสด ผา้ไหมยอ้มสลีกูจากแหง้
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L A B K / S

ผลเปรียบเทียบการติดสีย้อมผา้ไหมใส่น ้าขีเ้ถ้า 1%,2%,3%,4%

ใชส้ารช่วยยอ้มน ้าขีเ้ถา้ 1% ใชส้ารช่วยยอ้มน ้าขีเ้ถา้ 2%

ใชส้ารช่วยยอ้มน ้าขีเ้ถา้ 3% ใชส้ารช่วยยอ้มน ้าขีเ้ถา้ 4%
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3)  ผลวเิคราะห์การตดิสผี้าไหมท่ีย้อมดว้ยลูกจากแห้งโดยใชน้้ าปูนใสเป็นสารชว่ยยอ้ม 

วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan ท่ีระดับความเชื่อมั่นท่ี 95 เปอร์เซ็นต์ 

ผลการติดสีของผ้าไหมย้อมสีลูกจากแห้ง ใส่สารช่วยติดน้ าปูนใสท่ี 1%, 2%, 3% และ4%  สรุปค่าความเข้ม (k/s)   

หาค่า P-Value = 0.686 >0.05 ไมม่คีวามแตกตา่งกัน แตพ่บวา่ที่ 1%,4% ของสารชว่ยยอ้มน้ าปูนใส แตกตา่งอย่างมี

นัยส าคัญ รูปท่ี 10แสดงกราฟผลเปรียบเทียบการตดิสยีอ้มของผ้าไหมท่ีใส่น้ าปูนใส 1%, 2%, 3% และ4% 

 
 

ภาพที่ 10 แสดงกราฟผลเปรียบเทียบการตดิสยีอ้มของผ้าไหมท่ีใส่น้ าปูนใส 1%, 2%, 3% และ4% 
 

 4)  ผลวิเคราะห์การติดสีผ้าไหมท่ีย้อมด้วยลูกจากแห้งโดยใช้น้ าสนิมเหล็กเป็นสารช่วยย้อม วิเคราะห์

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan ท่ีระดับความเชื่อมั่นท่ี 95 เปอร์เซ็นต์ ผลการติดสีของผ้าไหม

ย้อมสีลูกจากแห้ง ใส่สารช่วยติดน้ าสนิมเหล็กท่ี 1%, 2%, 3% และ4%  ผลว่าไม่มีความแตกต่างกัน รูปท่ี 11 แสดง

กราฟเปรียบเทียบการตดิสยีอ้มของผ้าไหมท่ีใส่น้ าสนิมเหล็ก 1%, 2%, 3% และ4% 
 

 
 

ภาพที่ 11 แสดงกราฟเปรียบเทียบการตดิสยีอ้มของผ้าไหมท่ีใสน่้ าสนิมเหล็ก 1%, 2%, 3% และ4%   
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L A B K / S

ผลเปรียบเทียบการติดสีย้อมผา้ไหมใส่น ้าปนูใส 1%,2%,3%,4%

ใชส้ารช่วยยอ้มน ้าปนูใส 1% ใชส้ารช่วยยอ้มน ้าปนูใส 2%

ใชส้ารช่วยยอ้มน ้าปนูใส 3% ใชส้ารช่วยยอ้มน ้าปนูใส 4%
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L A B K / S

ผลเปรียบเทียบการติดสีย้อมผา้ไหมใส่น ้าสนิมเหลก็ 1%,2%,3%,4%
ใชส้ารช่วยยอ้มน ้าสนิมแหลก็ 1% ใชส้ารช่วยยอ้มน ้าสนิมแหลก็ 2%

ใชส้ารช่วยยอ้มน ้าสนิมแหลก็ 3% ใชส้ารช่วยยอ้มน ้าสนิมแหลก็ 4%
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5) ผลวเิคราะหค์วามคงทนของสีต่อแสง 

ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อแสง ตามมาตรฐาน ISO 105-B02 : 1994 พบว่าการย้อมโดยไม่ใส่

สารช่วยย้อม น้ าปูนใส 1% 2% 3% 4% และน้ าขี้เถ้า 1% จะอยู่ในระดับท่ี 2 อยู่ในเกณฑ์ต่ า และการย้อมผ้าไหมด้วย

น้ าสนิมเหล็ก 1% 2% 3% 4% และน้ าขี้เถ้า 2% 3% 4% อยู่ในระดับท่ี 3 อยู่ในเกณฑ์พอใช ้ 

6) ผลวเิคราะห์ความคงทนของสีต่อการซัก 

ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อการซัก  ตามมาตรฐาน ISO 105-C06 : 2010 พบว่ ามี 

การเปลี่ยนแปลงของสี (Colour Change) คือ ไม่ใช้สารช่วยย้อม น้ าสนิมเหล็ก 1% และ 2% อยู่ในระดับ 3-4 อยู่ใน

เกณฑ์ปานกลาง น้ าสนิมเหล็ก 3% น้ าปูนใส 1% 2% และ 4% น้ าขี้เถ้า 2% 3% และ 4% อยู่ในระดับ 4 อยู่ในเกณฑ์ดี 

และน้ าสนิมเหล็ก 4% น้ าปูนใส 3% น้ าขี้เถ้า 1% อยู่ในระดับ 4-5 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และการเป้ือนติดสี (Colour 

Staining) ทุกวิธีมีผลเหมอืนกันคือ อยูใ่นระดับ 4-5 อยู่ในเกณฑ์ดมีาก 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

 1. วิจารณ์ผลการวิจัย การย้อมผ้าไหมด้วยสีลูกจาก พบว่าสีของน้ าสกัดสีลูกจากจะได้สีเหลือง-น้ าตาล 

และสารช่วยย้อมน้ าสนิมเหล็กและน้ าขี้เถ้าช่วยให้ความคงทนต่อแสงเพิ่มขึ้น ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อ

แสงแดดเทียมท่ีดท่ีีสุดคือ สนิมเหล็ก น้ าขี้เถ้า และผลการทดสอบความคงทนของสตีอ่การซักที่ดีท่ีสุดคือ น้ าสนิมเหลก็ 

4% น้ าปูนใส 3% น้ าขี้เถ้า 1% ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของศิวพร แก่นจันทร์  และปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ [3]  

ได้ศึกษาการย้อมผ้าไหมด้วยสีจากกากกาแฟโดยใชส้ารสกัดจากเปลือกทับทิมเป็นสารช่วยติด และศึกษาอทิธิพลของ

วิธีการย้อมสีด้วยสารช่วยติดต่อความเข้มของสี โดยการย้อมสารช่วยติดก่อนย้อม  พร้อมย้อม และหลังย้อม 

นอกจากนี้ยังศึกษาเปรียบเทียบความคงทนของสีของผ้าท่ีใช้สารช่วยติดกับผ้าท่ีไม่ใส่สารช่วยติด พบว่าผ้าท่ีผ่านการ

ย้อมทุกชิ้นให้เฉดสีเหมือนกัน (สีเหลืองน้ าตาล) อย่างไรก็ตามความเข้มข้นของสารช่วยติดและวิธีการย้อมสีด้วยสาร

ช่วยติดส่งผลต่อความเข้มของสีบนผ้า ผ้าท่ีผ่านการย้อมด้วยสารช่วยติดมคีวามคงทนของสีต่อการซักดีกว่าผ้าที่ไมใ่ช้

สารช่วยติด ส่วนผลในด้านความคงทนต่อแสง พบว่าผ้าท่ีผ่านการย้อมแบบใช้และไม่ใช้สารช่วยติดมีความคงทนต่อ

แสงใกล้เคียงกัน และสอดคล้องกับกาญจนา  ลือพงษ์ และคณะ [4] ได้ศึกษาการพิมพ์สีธรรมชาติจากเปลือกลูกจาก

แห้ง การศึกษาการพิมพ์กั้นสี (White Resist Printing) และการพิมพ์กั้นสีแบบเติมสี (Colour Resist Pinting) ด้วยสีสกัด

จากเปลือกลูกจากแห้ง โดยการเปรียบเทียบสูตรการพิมพ์และเวลาในการผนึกสีท่ีเหมาะสม ผลการพิมพ์กั้นสีด้วยสี

สกัดจากเปลือกลูกจากแห้ง พบว่าการใช้สารกั้นสีด้วยโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) ที่ความเข้มข้น 30 % owf ผนึกสี

ด้วยการอบไอน้ าเป็นเวลา 15 นาที สามารถกั้นสีได้ดีและมีลวดลายท่ีคมชัดลักษณะของลายขาว ซึ่งค่าความขาว 

(Whiteness) ของลายมีค่าเท่ากับ 35.05 ผลการทดสอบความคงทนของสีตอ่การซักล้างและความคงทนของสีตอ่การ

ขัดถูอยู่ในระดับดี-ดีมาก ความคงทนของสตีอ่แสงอยู่ในระดับพอใช ้       

2. สรุปผลการวิจัย จากวัตถุเพื่อศึกษาการสกัดสีจากลูกจาก ประสิทธิภาพในการย้อมผ้าไหมด้วยสีลูกจาก 

การทดสอบความคงทนของสีต่อแสงและทดสอบความคงทนของสีต่อการซัก ซึ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปได้ดังนี้   

1) การศกึษาการสกัดสีจากลูกจากสดและลูกจากตากแห้ง พบวา่น้ าสกัดสีจากลูกจากตากแห้งสามารถย้อม

สีให้ความเข้มมากกว่าลูกจากสด ย้อมผ้าไหมได้สีเหลือง-น้ าตาล  ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มของสีย้อม (k/s ) One-way 

ANOVA: ลูกจากแห้งยอ้มผ้าไหม, ลูกจากสดยอ้มผ้าไหม ค่า P-Value = 0.01753< α 0.05 แสดงวา่ โดยเฉลี่ยแล้วค่า k/s 

ของ ลูกจากแห้งกับสด ท้ังสองชนิดแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญ โดยจากค่าเฉลี่ยพบว่าลูกจากแห้ง จะให้คา่เฉลี่ย k/s สูง

กวา่ รูปท่ี 4.8 แสดงกราฟเปรียบเทียบผลวิเคราะห์การตดิสีของผ้าไหมย้อมลูกจากสกัดแห้งและสกัดสด 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
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2) ประสิทธิภาพในการย้อมผ้าไหมด้วยสีลูกจาก พบว่าการใช้สารช่วยย้อมน้ าขี้เถ้าปริมาณท่ีเพิ่มขึ้นมี

แนวโน้มท าให้สีเข็มขึ้น ผลการติดสีของผ้าไหมย้อมสีลูกจากแห้ง ใส่สารช่วยติดน้ าขี้เถ้าที่ 1%, 2%, 3% และ4%  สรุป 

สามารถวิเคราะห์/เปรียบเทียบแบบคู่ได้เฉพาะใน ค่า A เพราะค่า P-Value =  0.002<0.05 และพบว่าท่ี 4%  ของน้ า

ขี้เถ้าแตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างมนีัยส าคัญ  สารช่วยย้อมน้ าปูนใสปริมาณที่เพิ่มขึ้นท าให้สีมคีวามเป็นสีแดงเพิ่มขึ้นท า

ให้สว่างขึ้น สรุปค่าความเข้ม (k/s)  หาค่า P-Value = 0.686 >0.05 ไม่มีความแตกต่างกัน แต่พบว่าท่ี 1%,4% ของ

สารช่วยย้อมน้ าปูนใส แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ  และสารช่วยย้อมน้ าสนิมเหล็กให้ค่าความเข้มของสีใกล้เคียงกัน 

วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan ท่ีระดับความเชื่อมั่นท่ี 95 เปอร์เซ็นต์ พบว่าไม่มี

ความแตกตา่งกัน 

3) การทดสอบความคงทนของสีต่อแสงเทียมตามมาตรฐาน ISO 105-B02 : 1994 พบว่าการใช้น้ าสนิม

เหล็กและน้ าขีเ้ถ้าเพิ่มความคงทนของสีต่อแสงให้ผ้าไหมย้อมสีลูกจาก ระดับ 2 เป็นระดับ 3 ส่วนในด้านเฉดสีสารช่วย

ย้อมท้ังสามชนิดให้ความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย และการทดสอบต่อการซักตามมาตรฐาน ISO 105-C06 : 2010 

พบว่าการใช้สารช่วยย้อมท้ังสามชนิดมีความคงทนสีต่อการซักอยู่ในระดับ 3 ถึง 4-5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก และ

การเป้ือนติดสีผ้าชนิดต่าง ๆ ก็อยู่ในระดับ 4-5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดมีาก 

  

ข้อเสนอแนะ 
 ในการท าวิจัยคร้ังนี้เป็นวิจัยการย้อมสีจากพืชธรรมชาติ ซึ่งได้ใช้เปลือกลูกจากท่ีเป็นวัสดุเหลือท้ิงทาง

การเกษตร มาสกัดสีท าให้ได้สีท่ีแตกต่างมากขึ้น สามารถใช้สารช่วยย้อมท่ีได้จากธรรมชาติและจากสารสังเคราะห์ 

ชว่ยเพิ่มสสีันของสีธรรมชาติมากยิ่งขึน้ และเป็นการย้อมสีธรรมชาติบนผ้าไหมให้สวยงามยิ่งขึ้น ลูกจากสามารถพบได้

ในพื้นท่ีน้ ากร่อยปากแม่น้ ามีมากในภาคใต้ เปลือกจะมีเฉพาะฤดูท่ีผลแก่ชุมชนน าผลมาแกะเอาเนื้อมารับประทาน 

เหลือเปลือกทิ้ง เราสามารถน้ าเปลือกลูกจากมาบดและตากแห้งเก็บไว้ได้นาน ไว้ใช้ได้ในฤดูท่ีไม่มีผลจากสุก การใช้

เปอร์เซ็นต์ของสารช่วยย้อมท่ีระดับ 1% ,2%ม 3% และ 4% ไม่ท าให้เฉดสีของผ้าไหมต่างกันมากนัก ควรทดลองให้มี

เปอร์เซ็นต์ของสารชว่ยยอ้มมคีวามแตกตา่งมากกวา่นีอ้าจจะท าให้ได้เฉดสีท่ีแตกต่างกันมากขึน้ 
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การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร กรณีที่มีข้อมูลสู:หายท่ีเกิดจากการไม่ตอบเฉพาะบาง

ค าถาม  

Estimation of population mean in the presence of item nonresponse 

ชูเกียรติ โพนแก้ว1* 

Chugiat Ponkaew1* 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยในคร้ังนึ้ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการประมาณค่าเฉลี่ยประชากร กรณีท่ีมีข้อมูลสูญหายท่ีเกิดขึ้นแบบ

สุ่มแบบสมบูรณ์ เฉพาะการไม่ตอบบางค าถาม และแทนท่ีข้อมูลสูญหายด้วยค่าอัตราส่วน ตัวประมาณค่าเฉลี่ย

ประชากรท่ีน าเสนอพัฒนาจากตัวประมาณค่าของ Hájek  ภายใตก้ารสุม่ตัวอย่างโดยใชค้วามนา่จะเป็นในการเลือกไม่

เท่ากันและไม่ใส่คืน  ส าหรับความแปรปรวน และตัวประมาณความแปรปรวนของตัวประมาณค่าท่ีน าเสนอ ศึกษา

ภายใต้เฟรมเวิร์คแบบรีเวิรส์ และสัดส่วนตัวอย่างมีขนาดเล็ก นอกจากนี้ผู้วิจัยได้แสดงให้เห็นว่าตัวประมาณค่าท่ี

น าเสนอเป็นตัวประมาณค่าที่ไมเ่อนเอยีงโดยประมาณ  

ค าส าคั::   ตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากร, ข้อมูลสูญหายท่ีเกิดจากการไมต่อบเฉพาะบางค าถาม, 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 

  

                                                 
1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ 67000  
1 Department of Mathamatics, Science and Tecnology, Phechabun Rajabhat University, Phechabun Province 67000. 
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บทน า 

 การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร (Population mean) เป็นปัญหาพบบ่อย ในงานวิจัยหรือวชิาทางสถิต ิค่าเฉลี่ย

ประชากรของข้อมูลท่ีผู้วิจัยหรือนักสถิติสนใจศกึษา โดยปกติจะไม่ทราบค่าเนื่องจากสูตรการค านวณอ้างอิงถึงข้อมูล

ระดับประชากร ดังนัน้จึงจ าเป็นต้องใชข้้อมูลของตัวอยา่งท่ีถูกสุ่มจากประชากร ตามขอ้ตกลงของแผนการสุ่มตัวอย่าง 

(Sampling design) ในการสร้างตัวประมาณค่าท่ีไม่เอนเอียง(Unbiased estimator) ณรงค์ โพธิ และ สมชาย ปราการ

เจริญ (2010) กล่าวว่า ตัวประมาณค่า อาจจะไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วน

เกิดการ   สูญหาย (Missing data) ท าให้เกิดความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล ส่งผลให้ตัวประมาณค่าที่ได้เกิดความเอนเอยีง

ความเอนเอยีง (Bias estimator) 
 พจิารณาประชากร {1,2,..., ,..., }U i N  ขนาดจ ากัด ขนาด N  ก าหนดให้ y  แทนตัวแปรท่ีสนใจศึกษา และ

พารามิเตอร์ท่ีต้องการประมาณค่าคือค่าเฉลี่ยประชากร เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ i
i U

Y y N

  เมื่อ iy แทนค่k

สังเกตของประชากรหน่วยท่ี i  เมื่อ 1,2,...,i N  ตัวอย่าง s  ขนาด n  ถูกสุ่มจากประชากร U  ขนาด N  ตาม

ข้อตกลงของแผนการสุ่มตัวอยา่ง (Sampling design) แทนด้วยสัญลักษณ ์S   

 กรณีท่ีทราบข้อมูลของตัวแปรช่วย (Auxiliary variable) ท่ีมีความสัมพันธ์กับตัวแปรท่ีสนใจศึกษา และไม่มี

ข้อมูลสูญหาย Hansen & Hurvitz (1943) น าเสนอตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากร ภายใต้การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความ

นา่จะเป็นในการเลือกไม่เท่ากันและใส่คืน ต่อมา Horvitz & Thompson (1952) ได้พัฒนาตัวประมาณค่าของ Hansen & 

Hurvitz (1943) ไปยังแผนการสุม่ตัวอย่างโดยใชค้วามนา่จะเป็นในการเลอืกไม่เท่ากัน และไมใ่ส่คนืและในปี 1971 Hájek 

ได้น าเสนอตัวประมาณค่าแบบอัตราส่วนเพื่อใช้ประมาณค่าเฉลี่ยประชากร Särndal Swenson & Wretman (1992) 

กล่าวว่าในหลายเงื่อนไข เช่น iy Y  มีขนาดเล็ก ทุกค่า i s หรือ ภายใต้แผนการสุ่มตัวอยา่งแบบปัวซงส์ (Poisson 

sampling) ตัวประมาณค่าท่ี Hájek (1971) น าเสนอจะเป็นตัวประมาณค่าท่ีมีประสิทธิภาพดีกว่าตัวประมาณค่าของ 

Horvitz & Thompson (1952) 

 ตัวประมาณค่าที่ Horvitz & Thompson (1952) และ Hájek (1971) น าเสนอ ใชป้ระมาณค่าเฉลี่ยของประชากร 

กรณีท่ีตัวอยา่ง s  ขนาด n ไมม่ีข้อมูลสูญหาย แต่กรณีท่ีมีข้อมูลสูญหายท่ีเกิดจากการไมต่อบเฉพาะบางค าถาม (Item 

nonresponse) ตัวประมาณค่าดังกล่าวไมส่ามารถใช้ประมาณค่าได้ เนื่องจากบางหนว่ยตัวอยา่ง ในตัวอยา่ง s ขนาด n  

ไม่สามารถสังเกตค่าได้ ดังนั้นภายใต้เฟรมเวิรค์แบบรีเวิร์ส (Reverse frameworke) และการสูญหายของข้อมูลเกิดขึ้น

แบบสุ่มแบบสมบูรณ์ (Missing completely at random: MCAR) Haziza (2010) ได้น า เสนอตัวประมาณค่าเฉลี่ย

ประชากร ท่ีปรับจากตัวประมาณค่าของ Horvitz & Thompson (1952) โดยใช้การแทนท่ีข้อมูลสูญหายด้วยค่าเฉลี่ย 

(Mean Imputation) ต่อมาชูเกียรติ โพนแก้ว (2016) ได้ปรับตัวประมาณท่ี Haziza (2010) น าเสนอโดยใช้การแทนท่ี

ข้อมูลสูญหายด้วยคา่อัตราส่วน (Ratio Imputation)  

 จากท่ีกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าตัวประมาณท่ีใช้ประมาณค่าเฉลี่ยประชากร กรณีท่ีมีข้อมูลสูญหายท่ีเกิดจาก

การไม่ตอบเฉพาะบางค าถาม ศึกษาเฉพาะตัวประมาณค่าท่ีปรับจากตัวประมาณของ Horvitz & Thompson (1952) 

ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้ผู้วจิัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับการประมาณค่าเฉลี่ยประชากร กรณีท่ีมีข้อมูลสูญหายท่ีเกิดขึ้นแบบ

สุ่มแบบสมบูรณ์ และเกิดเฉพาะการไม่ตอบเฉพาะบางค าถาม โดยตัวประมาณค่าท่ีน าเสนอปรับจากตัวประมาณค่า

ของ Hájek (1971) รวมถึงน าเสนอตัวประมาณความแปรปรวนของตัวประมาณค่าท่ีน าเสนอ ภายใต้การสุ่มตัวอย่าง

แบบใชค้วามนา่จะเป็นในการเลอืกไม่เท่ากันและไม่ใส่คนื 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ 

 1. เครื่องคอมพวิเตอร์แบบพกพา 

 2. โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Office และโปรแกรม MatyType 

วิธีการศกึษา 

 1. สัญลักษณ์และข้อตกลงเบือ้งต้น 

 เพื่อความสะดวกในการน าเสนอ และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวจิัย 

ตามท่ีแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 สักษลักษณ ์และความหมายท่ีใชใ้นงานวิจัย 

สัญลักษณ ์ ความหมาย 

 {1,2,..., }U N  เซตของประชากรขนาด N  

 {1,2,..., }s n  เซตของตัวอยา่งขนาด n   

y  ตัวแปรท่ีสนใจศึกษา 






1
i

i U
Y N y  ค่าเฉลี่ยของประชากร 

( )i P i s    ความนา่จะเป็นท่ีหน่วยตัวอยา่งที่ i  ตกอยู่ในหนว่ยตัวอยา่ง s  ขนาด n  

   ( )ij P i j s  ความนา่จะเป็นท่ีหน่วยตัวอยา่งที่ i  และ j  ตกอยู่ในตัวอยา่ง s  ขนาด n  

,E V  ค่าคาดหมาย และความแปรปรวนท้ังหมด ตามล าดับ 

,S SE V  ค่าคาดหมาย และความแปรปรวนเทียบกับแผนการสุม่ตัวอย่าง ตามล าดับ 

x  ตัวแปรชว่ย x  ท่ีมคีวามสัมพันธ์กับตัวแปรท่ีสนใจศกึษา และทราบคา่ ix ทุกค่า i U  

R  กลไกการไมต่อบสนอง (Nonresponse mechanism) 

ir  ตัวแปรบอกสภาพของการสูญหาย ซึ่ง 1ir   เมื่อ iy สามารถสังเกตค่าได้ และ 

0ir   เมื่อ iy ไมส่ามารถสังเกตค่าได้ 

R 1 2( )Nr r r K  
เวกเตอร์ของตัวแปรบอกสภาพของการสูญหาย 

( 1)i ip P r   ความนา่จะเป็นท่ีหนว่ยตัวอยา่งที่ i จะตอบสนอง 

 

ส าหรับข้อตกลงเบื้องต้น (assumption) ในงานวิจัยในคร้ังนี้คือ ตัวอย่าง s ขนาด n ถูกสุ่มจากประชากร U

ขนาด N  ภายใต้แผนการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกไม่เท่ากันและไม่ใส่คืน และการสูญหายของ

ข้อมูลเกิดขึ้นเฉพาะการไม่ตอบเฉพาะบางค าถาม ส าหรับกลไกลการไมต่อบสนองของขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจัยในคร้ังนีค้อื 

การสูญหายของข้อมูลเกิดขึ้นแบบสุ่มแบบสมบูรณ์   ซึ่ งภายใต้กลไกดั งกล่าวได้ว่า ( 1)i ip P r p    ค่า 

( ) ( 1)R i iE r P r  p  ค่า ( ) (1 )R iV r p p   ทุกค่า i U และ 2( ) ( ) ( )R i j R i R jE r r E r E r pp p    

 2. น าเสนอตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากร 

  ภายใตแ้ผนการสุ่มตัวอยา่งโดยใชค้วามนา่จะเป็นในการเลอืกไม่เท่ากันและไม่ใส่คนื เมื่อตัวอยา่ง s  

ขนาด n  ไม่มีข้อมูลสูญหาย Hájek (1971)  น าเสนอตัวประมาณ เพื่อใช้ประมาณค่าเฉลี่ยประชากร แต่ในกรณีท่ี

ตัวอย่าง s  ขนาด n  มีข้อมูลสูญหายท่ีเกิดจากการไม่ตอบเฉพาะบางค าถาม ตัวประมาณค่าของ Hájek (1971)  
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ไม่สามารถใช้ประมาณค่าได้ เนื่องจากข้อมูลของหน่วยตัวอย่างบางหน่วยสูญหาย ดังนั้นการวิจัยในคร้ังนี้ผู้วิจัยจะได้

น าเสนอ ตัวประมาณค่าท่ีปรับจากตัวประมาณค่าของ Hájek (1971) เพื่อใช้ในการประมาณค่าเฉลี่ยประชากรเขียน

แทนดว้ยสัญลักษณ์ ˆ
AdjHa jekY    

 3. น าเสนอตัวประมาณค่าความแปรปรวนของ ˆ
AdjHa jekY    

 การประมาณค่าความแปรปรวนของ ˆ
AdjHa jekY   ศึกษาภายใต้เฟรมเวิร์คแบบรีเวิร์ส แต่เนื่องจาก ตัวประมาณ

ค่าเฉลี่ยประชากรท่ีน าเสนอ หรือ ˆ
AdjHa jekY  อยู่ในรูปตัวประมาณค่าแบบไมเ่ป็นเชงิเส้น ดังนัน้การหาค่าความแปรปรวน 

จ าเป็นต้องปรับ ˆ
AdjHa jekY  ให้เป็นตัวประมาณค่าแบบเชงิเส้นโดยใช้วธีิเทเลอร์แบบเชิงเส้น (Taylor linearization method) 

และเขียนแทนดว้ยสัญลักษณ์ ,
ˆ
AdjHa jek linY  จากนั้นหาค่าความแปรปรวน และตัวประมาณค่าความแปรปรวน ตามวธีิของ 

Shao & Steel (1999) และ Haziza (2010) เขียนแทนดว้ย ˆ( )AdjHa jekV Y   และ ˆˆ( )AdjHa jekV Y  ตามล าดับ 

ผลการศึกษา 

ตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากรที่น าเสนอ 

 ภายใต้การสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกไม่เท่ากันและไม่ใส่คืน กรณีท่ีตัวอย่าง s  ขนาด n  

ไมม่ขี้อมูลสูญหาย Hájek (1971) น าเสนอตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากร ตามท่ีแสดงในสมการท่ี (1)  

 ˆ
1

i i
i s

Ha jek
i

i s

y
Y













  (1) 

 จากสมการท่ี (1) จะเห็นกรณีท่ีมีข้อมูลสูญหายท่ีเกิดจากการไม่ตอบเฉพาะบางค าถาม ˆ
Ha jekY  ไม่สามารถใช้

ประมาณค่าเฉลี่ยประชากรได้ เนื่องจากมีบางค่าของ iy เมื่อ i s ไมส่ามารถสังเกตค่าได้ กรณท่ีีมีขอ้มูลสูญหายเซต

ตัวอยา่ง s ขนาด n แยกได้เป็นเซตตัวอยา่งที่ไม่มขี้อมูลสูญหาย rs ขนาด rn และเซตตัวอยา่งที่มขี้อมูลสูญหาย ms ขนาด 

mn เมื่อ r ms s s   และ r mn n n  กรณท่ีี ri s ค่า iy จะสามารถสังเกตค่าได้ แตถ่้า mi s ค่า iy จะไมส่ามารถ

สังเกตค่าได้ ดังนัน้จ าเป็นต้องแทนท่ีข้อมูลสูญหายดว้ยคา่ประมาณ (Imputation) ส าหรับการวจิัยในครัง้นี้แทนท่ีข้อมูล

สูญหายด้วยค่าอัตราส่วน เขียนแทนด้วย *
iy ซึ่ง * ˆ

i iy Rx และ ˆ i i i i

i ii s

r y r x
R  

  ก าหนดให้ ,R iy  แทนค่าสังเกต

ของหน่วยตัวอยา่งที่ i หลังจากแทนท่ีขอ้มูลสูญหายดว้ยค่าอัตราส่วน และก าหนดค่าตามท่ีแสดงในสมการท่ี (2) 

 *
, (1 )R i i i i iy r y r y    (2) 

 เมื่อ * ˆ
i iy Rx และ ˆ i i i i

i ii s

r y r x
R  

  จากนั้นแทนท่ีคา่ iy ในสมการท่ี (1) ด้วย ,R iy  และเขียนแทน ˆ
Ha jekY   

ด้วย ˆ
AdjHa jekY  ได้ว่า 

   , *1 1 1ˆ (1 )1 1 1

i i
R ii s

AdjHa jek i i i i
i s i si i i i i

i s i s i s

y y
Y r y r y



    



 

  



 
  

       
     

 

                                 
1

i i i

i ii s i s

i i

i ii s i s

x r y

r x
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ดังนัน้ตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากรท่ีผู้วจิัยน าเสนอคือ 

 ˆ
1

i i i

i ii s i s
AdjHa jek

i i

i ii s i s

x r y

Y r x
 

 

 


 

 

 

  (3) 

 จากสมการท่ี (3) จะเห็นว่า ˆ
AdjHa jekY   อยู่ในรูปของตัวประมาณค่าแบบไม่เป็นเชิงเส้น ดังนั้นการหาค่า

คาดหมาย หรือความแปรปรวนจ าเป็นใช้วิธีเทเลอร์แบบเชิงเส้นปรับตัวประมาณค่าดังกล่าว ให้เป็น   ตัวประมาณค่า

แบบเชงิเส้น เขียนแทนด้วยสัญลักษณ ์ ,
ˆ
AdjHa jek linY   จากนั้นหาค่าคาดหมาย หรือความแปรปรวน ภายใตเ้ฟรมเวร์ิคแบบ

รีเวิร์ส ตามวิธีท่ี Shao & Steel (1999) และ Haziza (2010) น าเสนอ ส าหรับตัวประมาณค่าแบบเชิงเส้นของ ˆ
AdjHa jekY 

ก าหนดค่าตามท่ีกลา่วถึงใน บทตัง้ 1 

บทตั้งที่ 1 ภายใตก้ารสุม่ตัวอย่างแบบใชค้วามนา่จะเป็นในการเลอืกไม่เท่ากัน และไมใ่ส่คนื สมมติว่าตัวอย่าง ตัวอยา่ง 

s  ขนาด n มีขนาดใหญ่มีข้อมูลสูญหายท่ีเกิดขึ้นแบบสุ่มสมบูรณ์ เฉพาะการไม่ตอบเฉพาะบางค าถาม และ

แทนท่ีข้อมูลสูญหายด้วยค่าอัตราส่วน เมื่อตัวอย่างมีขนาดใหญ่ ตัวประมาณค่าแบบเชิงเส้นของ ˆ
AdjHa jekY  เมื่อ

ปรับด้วยวิธีเทเลอร์มีคา่ดังนี้ 

          
% % %

%
, 1 1 2 2 3 3 4 4

3 4 3 4

1ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( ) ( )R R R
AdjHa jek lin R

R XR XR
Y XR T T X T T T T T TT T T T  (4) 

 เมื่อ   T 1 2 3 4
1ˆ ˆ ˆ ˆ ˆi i i i i

i s i s i s i si i i i

x r y r x
T T T T      

   
     

   
 

         
  
  

     
   

T= T 1 2 3 4
ˆ( )S i i i i i

i U i U i U
E x r y N r x T T T T  

         1 3i
i U

X x N T T

   และ 

 
  %

2 4R i i i i
i U i U

R r y r x T T  

พสิูจน์   

 จากสมการท่ี (1) สามารถเขยีน ˆ
AdjHa jekY   ให้อยูใ่นรูปของฟังก์ชันปรับเรียบได้ดังนี้ 

 T1 2

3 4

ˆ ˆˆ ˆ( )ˆ ˆ1

i i i

i ii s i s
AdjHa jek

i i

i ii s i s

x r y
TT

Y r x T T
 



 

 


 

 

 

    (5) 

เมื่อ (.)  แทนฟังก์ชันปรับเรียบ และ T̂ ก าหนดค่าตามสมการท่ี (4) และจากสมการท่ี (5) เมื่อใชว้ธีิเทเลอร์

แบบเชงิเส้นได้ว่า  

 
T T

T
T

3

,
1 ˆ

ˆ( )ˆ ˆ( ) ( )ˆ
H

AdjHa jek lin j j
j j

Y T T
T










  


  

                                
% % %

%
1 1 2 2 3 3 4 4

3 4 3 4

ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( ) ( )R R R
R

R XR XRX
XR T T T T T T T TT T T T            
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จากสมการท่ี (1) และสมการท่ี (4) ค่าคาดหมายของ ˆ
AdjHa jekY  หาได้จาก ,

ˆ ˆ( ) ( )AdjHa jek AdjHa jek linE Y E Y   

นอกจากนี้ภายใต้เฟรมเวิร์คแบบรีเวิร์ส จะได้ว่า ˆ
AdjHa jekY  เป็นตัวประมาณค่าท่ีไม่เอนเอียงโดยประมาณของ Y ตามท่ี

แสดงในทฤษฎี 1 

ทฤษฎีที่ 1 ภายใต้การสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกไม่เท่ากัน และไม่ใส่คืน สมมติว่าตัวอย่าง s  

ขนาด n  เมื่อ n  ขนาดใหญ่ มีข้อมูลสูญหายท่ีเกิดขึ้นแบบสุ่มสมบูรณ์ เฉพาะการไม่ตอบเฉพาะบางค าถาม 

และแทนท่ีขอ้มูลสูญหายดว้ยค่าอัตราส่วน ก าหนดให้ ˆ
AdjHa jekY   เป็นตัวประมาณค่าของ Y  และก าหนดคา่ดังนี้ 

  

ˆ
1

i i i

i ii s i s
AdjHa jek

i i

i ii s i s

x r y

Y x y
 

 

 


 

 

 

  

 ภายใตเ้ฟรมเวร์ิคแบบรีเวร์ิส ˆ
AdjHa jekY   เป็นตัวประมาณค่าที่ไมเ่อนเอยีงโดยประมาณของ Y  

พสิูจน์   

 ภายใตเ้ฟรมเวร์ิคแบบรีเวริส์ ค่าคาดหมายของ ˆ
AdjHa jekY  มคี่าเป็น 

 ,
ˆ ˆ( ) ( )AdjHa jek AdjHa jek linE Y E Y   

 
 

         
 

% % %
% R1 1 2 2 3 3 4 4

3 4 3 4

ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( ) ( )R R R
R S R

R XR XRX
E E XR T T T T T T T TT T T T  

 
 
 

( )
R i ii i i i

i Ui U i U i U
R R R

i i
i U R i i

i U

E r yx r y x
E XX E N x y N

E r x

  




  




 
   

 
 

i i i
i U i U i U

i
i U

x y y
YN x N

  



  


    

 ดังนัน้ ˆ( )AdjHa jekE Y Y                    

ทฤษฎีท่ี 1 ผู้วิจัยได้แสดงให้เห็นว่าตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากรท่ีผู้วิจัยน าเสนอ หรือ 
ˆ
AdjHa jekY เป็นตัว

ประมาณค่าท่ีไม่เอนเอียงโดยประมาณของ Y ต่อไปผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงวธีิการหาตัวประมาณค่าความแปรปรวนของ

ตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากรท่ีน าเสนอ 

ตัวประมาณค่าความแปรปรวนของตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากรที่น าเสนอ 

 หัวข้อท่ีแล้วผู้วิจัยได้น าเสนอตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากร กรณีท่ีข้อมูลสูญหายท่ีเกิดขึ้นแบบสุ่มสมบูรณ์ 

เฉพาะการไม่ตอบเฉพาะบางค าถาม และแทนท่ีข้อมูลสูญหายด้วยค่าอัตราส่วน แตเ่นื่องจากตัวประมาณค่าท่ีน าเสนออยู่

ในรูป ตัวประมาณค่าแบบไม่เป็นเชิงเส้น ดังนั้นการหาค่าคาดหมายจ าเป็นต้องปรับตัวประมาณค่าดังกล่าวให้เป็นตัว

ประมาณค่าแบบเชิงเส้น ตามท่ีแสดงในบทตั้งท่ี 1 จากนั้นหาค่าคาดหมายตามท่ีแสดงในทฤษฎีบทท่ี 1 ส าหรับหัวข้อนี้

ผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงวิธีการหาค่าความแปรปรวนของตัวประมาณค่าที่น าเสนอ แต่เนื่องจากค่าความแปรปรวนดังกล่าว

อ้างอิงถึงข้อมูลระดับประชากร ท าให้ไม่สามารถค านวณค่าได้ในทางปฏบัติ ดังนั้นจ าเป็นต้องประมาณค่าจากข้อมูลของ

ตัวอย่าง โดยปกติกรณีท่ีมีข้อมูลสูญหาย การหาค่าความแปรปรวนของตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากร สามารถหาค่าได้

ภายใตเ้ฟรมเวร์ิคแบบรีเวิรส์ ตามท่ี Shao & Steel (1999) และ Haziza (2010) น าเสนอ ตามท่ีแสดงในสมการท่ี (6) 

 R R 1 2
ˆ ˆ ˆ( ) ( | ) ( | )AdjHa jek R S AdjHa jek R S AdjHa jekV Y E V Y V E Y V V       (6) 
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 เมื่อ 
R1

ˆ( | )R S AdjHa jekV E V Y  และ R2
ˆ( | )R S AdjHa jekV V E Y   อย่างไรก็ตามกรณีท่ีสัดส่วนตัวอย่างมขีนาดเล็ก ค่า 

ˆ( )AdjHa jekV Y   สามารถประมาณค่าได้จาก  1V  หรือ  

    R 1
ˆ ˆ( ) ( | )AdjHa jek R S AdjHa jekV Y E V Y V  (7) 

ส าหรับการประมาณค่า ˆ( )AdjHa jekV Y   Haziza (2010) กล่าวว่าภายใต้เฟรมเวิร์คแบบรีเวิร์ส และสัดส่วน

ตัวอย่างมีขนาดเล็ก ตัวประมาณค่าของ ˆ( )AdjHa jekV Y  สามารถหาได้จาก 1
ˆˆ ˆ( )AdjHa jekV Y V   นอกจากนี้ภายใต้การสุ่ม

ตัวอย่างแบบใช้ความนา่จะเป็นในการเลอืกไม่เท่ากันและไมใ่ส่คืน และตัวอย่าง s  ขนาด n  มีข้อมูลสูญหายท่ีเกิดขึ้น

แบบสุ่มสมบูรณ์ เฉพาะการไม่ตอบเฉพาะบางค าถาม 1
ˆˆ ˆ( )AdjHa jekV Y V   เป็นตัวประมาณค่าท่ีไม่เอนเอยีงโดยประมาณ

ของ ˆ( )AdjHa jekV Y   ส าหรับการหาค่าความแปรปรวนและตัวประมาณค่าความแปรปรวนของ  ˆ
AdjHa jekY   มคี่าตามท่ีแสดง

ใน ทฤษฎบีทท่ี 2 

ทฤษฎีที ่ 2 ภายใตก้ารสุม่ตัวอย่าง แบบใชค้วามนา่จะเป็นในการเลอืกไม่เท่ากันและไม่ใส่คนื กรณท่ีีตัวอยา่ง s  ขนาด 

n มีขนาดใหญ่ และมีข้อมูลสูญหายท่ีเกิดขึน้แบบสุ่มสมบูรณ์ เฉพาะการไม่ตอบเฉพาะบางค าถาม และแทนท่ี

ข้อมูลสูญหายด้วยคา่อัตราส่วน ก าหนดให้ ˆ
AdjHa jekY   เป็นตัวประมาณค่าของ Y  และก าหนดคา่ตามท่ีแสดงใน

สมการท่ี (1) 

1) ความแปรปรวนของ ˆ
AdjHa jekY  เขียนแทนดว้ย ˆ( )AdjHa jekV Y  และก าหนดคา่ตามท่ีแสดงในสมการ (8) 

      
  
  

  
        

 
2

2

11ˆ( ) ij i ji
AdjHa jek i i j

i U i U j i Ui i j
V Y y Y y Y y Y

N

  
    (8) 

2) ตัวประมาณค่าของ ˆ( )AdjHa jekV Y  เขียนแทนดว้ย  ˆˆ( )AdjHa jekV Y   และก าหนดคา่ตามท่ีแสดงในสมการท่ี (9) 

 
  
  


 2

2

( )1ˆˆ( ) ˆ ˆ ˆij i ji
AdjHa jek i i j

i s i s j i s ij i ji

V Y z z z
  
  

 (9) 

 เมื่อ 




   
%

%
ˆ

ˆˆ ( ) ( )R i
i i i i R

i i

i s i

R r X
z x X y x RN r x



 ค่า  
 
 %̂ i i i i

R
i ii s i s

r y r x
R  

 และ i
i U

X x N

  

พิสูจน์ 

1) จากสมการ (4) สามารถจัดรูปของ ,
ˆ
AdjHa jek linY   ได้เป็น 

  

 ,

ˆ Constant i
AdjHa jek lin

i s i

z
Y

  (10)

  

เมื่อ 



   
%

%( ) ( )R i
i i i i R

i ii U

R r X
z x X y x RN r x ค่า 

 
 %

R i i i i
i U i U

R r y r x  และจากสมการท่ี (7) และสมการท่ี 
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 เมื่อ iz ก าหนดค่าตามสมการท่ี (10) และ จากสมการท่ี (11) จะเห็นว่า i

i s i

z


  อยู่ในรูปตัวประมาณของ 

Horvitz & Thompson (1952)  ดังนัน้  
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จากสมการท่ี (13) จะเห็นได้วา่ i
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z


  อยู่ในรูปตัวประมาณค่าของ Horvitz & Thompson (1952)  ดังนัน้  
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 จากสมการท่ี (14) ค่า 
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 ทฤษฎีท่ี 2 ผู้วิจัยได้แสดงวิธีการตัวประมาณค่าความแปรปรวนของตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากร โดยใช้

สูตรของ Horvitz & Thompson (1952) ซึ่งตัวประมาณค่าความแปรปรวนท่ีได้จะอยู่ในรูปของฟังก์ชันของตัวแปรท่ีสนใจ

ศึกษา และ ตัวแปรช่วยท่ีมีความสัมพันธ์กับตัวแปรท่ีสนใจศึกษา ตัวแปรท่ีสนใจศึกษาใช้เฉพาะหน่วยตัวอย่างท่ี

ตอบสนอง (สามารถสังเกตค่าได้) ส่วนตัวแปรช่วยใช้ข้อมูลของหน่วยตัวอย่างท้ังหมดในประชากร นอกจากนี้ข้อมูล

ของตัวแปรช่วยจ าเป็นต้องทราบค่าก่อนการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งอาจทราบจากข้อมูลท่ีส ารวจในอดีต หรือข้อมูลท่ีได้จาก

การลงทะเบียน เป็นต้น 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
การวิจัยในคร้ังนี้ศึกษาเกี่ยวกับการประมาณค่าเฉลี่ยประชากร กรณีท่ีมีข้อมูลสูญหายท่ีเกิดจากการไม่ตอบ

เฉพาะบางค าถาม และเกิดขึ้นแบบสุ่มสมบูรณ์ ตัวประมาณค่าท่ีผู้วิจัยน าเสนอปรับจากตัวประมาณค่าของ Hájek (1971) 

และแทนท่ีขอ้มูลสูญหายด้วยค่าอัตราส่วน ภายใตเ้ฟรมเวร์ิคแบบรีเวิรส์ ตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากรท่ีน าเสนอ เป็น ตัว

ประมาณค่าที่ไม่เอนเอียงโดยประมาณ ส าหรับการหาค่าความแปรปรวน และตัวประมาณค่าความแปรปรวนของตัว

ประมาณค่าเฉลี่ยประชากรท่ีน าเสนอ ศกึษาภายใต้เฟรมเวร์ิคแบบรีเวร์ิส เฉพาะสัดส่วนตัวอยา่งมขีนาดเล็ก  

อยา่งไรก็ตามการศึกษาในคร้ังน้ี ศกึษาเกี่ยวกับการประมาณค่าเฉลี่ยประชากร กรณท่ีีมีขอ้มูลสูญหายท่ีเกิด

จากการไม่ตอบเฉพาะบางค าถาม และกลไกการไม่ตอบสนองเป็นแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ ซึ่งกลไกการไม่ตอบสนอง

ดังกล่าวปกติจะพบได้ยากในทางปฏิบัติ ดังนั้นผู้ท่ีสนใจศึกษา สามารถขยายผลการวจิัยไปยัง กลไกการไมต่อบสนอง

แบบอื่น เช่น การสูญหายแบบสุ่ม หรือ การสูญหายแบบไม่สุ่ม นอกจากนี้การหาตัวประมาณค่าความแปรปรวนของ

ตัวประมาณค่าที่น าเสนอ ผู้วิจัยศึกษาภายใต้เฟรมเวิร์คแบบรีเวิร์ส เฉพาะกรณีท่ีสัดส่วนตัวอยา่งมีขนาดเล็ก ผู้ท่ีสนใจ

ศกึษาควรขยายผลการวจิัยไปยังกรณท่ัีวไป ตามท่ี Shao & Steel (19910) และ Haziza (201) เสนอ  
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ผลของ pH ท่ีมีต่อการเจริ: สัณฐานวิทยา และการสร้างเอนไซม์ไลเปสนอกเซลล์ของ

เชื้อเกลื้อน (Malassezia furfur) 

The effect of pH on growth, morphology and production of extracellular lipase 

of Malassezia furfur 

อธิปัตย์ ไชยชมภู1* นวลอนงค์ เสมสังข1์ และ วีรพงษ์ จันทะชัย1 

Athipat Chaichompoo1*, Nuananong Semsang1 and Weerapong Juntachai1 

บทคัดย่อ 

เชื้อเกลือ้น (Malassezia) เป็นฟังไจสองรูป (dimorphic fungi) ชนิดหนึ่งซึ่งพบเป็นเชื้อประจ าถิ่นบนผิวหนังของ

คนและสัตว์หลายชนดิ แตใ่นบางสภาวะสามารถกระตุ้นให้เชื้อเปลี่ยนแปลงเป็นเชื้อก่อพยาธิสภาพให้เกิดโรคผิวหนังได้ 

เอนไซม์ไลเปสนอกเซลลท่ี์เชื้อเกลือ้นสร้างพบวา่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคผิวหนังในผู้ป่วย แตปั่จจัยท่ีมีผลตอ่การ

สร้างเอนไซม์ไลเปสนอกเซลล์ยังไม่เป็นท่ีทราบแน่ชัด งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับผลของ pH ท่ีมีต่อ

การเจริญและการสร้างเอนไซม์ไลเปสนอกเซลล์ของ M. furfur โดยเลี้ยงเชื้อในอาหาร YPD-Tween broth ท่ีปรับค่า 

pH ระหว่าง 2-10 จากผลการทดลองพบการเจรญิของเชื้อเกลือ้นใน pH 4–10 โดยเจรญิได้ดีในช่วง pH 4-8 และเป็นท่ี

น่าสนใจยิ่งว่ากิจกรรมเอนไซม์ไลเปสนอกเซลล์มีค่าสูงสุดท่ี pH 8–10 ซึ่งเป็นค่า pH ท่ีแตกต่างจากสภาวะของผิวหนัง

ปกติท่ีเป็นกรดอ่อน ๆ ส าหรับสัณฐานวิทยาของเชื้อ ไม่พบการเปลี่ยนแปลงจากยีสต์เป็นสายราในทุกชุดการทดลอง 

จากผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นวา่ pH มีผลต่อการสร้างเอนไซม์ไลเปสนอกเซลล์ของเชื้อเกลื้อน โดยพบว่าค่า pH ท่ี

สูงขึน้การกระตุ้นการสร้างเอนไซม์ไลเปสนอกเซลลข์องเชื้อเกลือ้น 
 

ค าส าคั:: เชื้อเกลือ้น, เอนไซม์ไลเปสนอกเซลล์, ค่า pH, การเจรญิเตบิโต 
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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 
 

บทน า 

เชื้อเกลื้อน (Malassezia) เป็นฟังไจชนิดหนึ่งซึ่งพบเป็นเชื้อประจ าถิ่นบนผิวหนังของคนและสัตว์หลายชนิด 

ซึ่งสปีชีสท่ี์พบมากบนผิวหนังคนคือ M. furfur, M. globosa, M. restricta และ M. sympodialis [1, 2] ในบางสภาวะ เชน่ 

ความชื้น ไขมันบนผิวหนัง ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ค่า pH ของผิวหนังท่ีเปลี่ยนไป อายุ สามารถกระตุ้นให้เชื้อ 

Malassezia เปลี่ยนแปลงเป็นเชื้อก่อพยาธิสภาพให้เกิดโรคผิวหนังได้ เช่น เกลื้อน (Pityriasis versicolor), สิวเชื้อรา 

(Malassezia folliculitis), ต่อมไขมันอักเสบ  (Seborrheic dermatitis) และ ภูมิแพ้ผิวหนัง  (Atopic dermatitis) [3 , 4] 

บริเวณผิวหนังคนท่ีพบเชื้อ Malassezia ได้มากคือ บริเวณ ใบหนา้ ข้อพับ และแผ่นหลัง เนื่องจากเช้ือ Malassezia เป็น

ฟังไจท่ีไม่สามารถสร้างกรดไขมันได้เองเนื่องจากไม่มียีนท่ีก าหนดการสร้างเอนไซม์ fatty acid synthase ท่ีจ าเป็นต่อ

การสังเคราะห์กรดไขมันในเซลล์ ท าให้เชื้อต้องพึ่งพากรดไขมันจากภายนอกเซลล์ซึ่งก็คือไขมันบนผิวหนังเจ้าบ้าน 

(host) [5]เนื่องจากไขมันบนผิวหนังส่วนมากอยู่ในรูปท่ีไม่สามารถดูดซึมมาใช้ในเซลล์ได้โดยตรง เอนไซม์ไลเปสจะท า

หนา้ที่ยอ่ยไขมันเหลา่นั้นให้กลายเป็นกรดไขมันก่อน จากนั้นเชื้อเกลือ้นจึงสามารถน ากรดไขมันมาไปใชใ้นกระบวนการ

เมแทบอลิซึมภายในเซลล์ได้ [6, 7] จากข้อมูลในฐานข้อมูลจีโนมและ DNA ของเชื้อเกลื้อนสปีชีส์ต่าง ๆ เช่น  

M. globosa, M. restricta, M. sympodialis, M. pachydermatis และ M. furfur เป็นต้น พบยีนของเอนไซม์ไลเปสเป็น

จ านวนมากในจีโนม ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของเอนไซม์ไลเปสท่ีมีต่อเชื้อเกลื้อน และยังมีรายงานการศึกษาท่ีพบว่า

เอนไซม์ไลเปสมบีทบาทส าคัญตอ่การเจริญเติบโตของเชื้อเกลื้อน และเป็นปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับความรุนแรงและการเกิด

โรคผิวหนังในผู้ป่วย [1] แต่เนื่องจากผิวหนังของคนมีค่า pH ท่ีเปลี่ยนไปตามกิจกรรมประจ าวันและเชื้อประจ าถิ่นท่ี

แตกตา่งกันไปในแต่ละคน จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่าค่า pH อาจมีผลตอ่การเจรญิและการสร้างเอนไซม์ไลเปสนอกเซลล์ของ

เชื้อเกลือ้น อย่างไรก็ตามกลไกที่ pH มผีลตอ่เชื้อ Malassezia ยังไม่เป็นท่ีทราบแน่ชัด ดังนัน้วัตถุประสงค์ของงานวจิัยนี้

คือการศึกษาผลของ pH ท่ีมีต่อการเจริญและการสร้างเอนไซมไ์ลเปสภายนอกเซลล์ของเชื้อเกลื้อน โดยท าการศึกษา

ในเชื้อ M. furfur ซึ่งความรู้ความเข้าใจท่ีได้จากงานวจิัยนี้อาจเป็นฐานความรู้ท่ีมปีระโยชนต์่อการอธิบายกลไกการเกิด

โรคจากเชือ้เกลือ้น และอาจใชเ้ป็นแนวทางในการดูแลรักษาและป้องกันโรคผิวหนังท่ีเกิดจากเชื้อเกลือ้น 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา  

1. เชื้อและอาหารเลีย้งเชื้อ 

เลีย้งเชื้อใน YPD-Tween broth (Yeast extract 1%, Bacto peptone 2%, D-glucose 2%, Tween-60 0.5%) 

โดยเตรียมในฟลาสก์แลว้ปรับค่า pH ด้วย HCl หรือ NaOH ในแต่ละชุดการทดลองเป็น pH 2, 4, 6, 8, 10 ส าหรับชุด 

control ใช ้YPD-Tween broth ท่ีไม่ปรับค่า pH (pH 6.5) 

น าอาหารไปท าการนึ่งฆา่เชื้อแล้วใส่เชื้อ M. furfur CBS 1878T โดยปรับให้เชื้อเร่ิมต้นในการเลี้ยงของแต่ละ

ชุดการทดลองให้มีคา่ OD ท่ีความยาวคลื่น 600 nm เท่ากับ 0.02 (หรือประมาณ 5×105 cells/ml) จากนั้นน าไปบ่มท่ี 

30 oC, 170 rpm ระยะเวลา 9 วัน วัดค่าการเจริญของเชื้อ (OD) ด้วยเคร่ืองสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ท่ีความยาวคลื่น 

600 nm ทุก 24 ชั่วโมง 

2. การวัดคา่กิจกรรมไลเปสนอกเซลล์ 

วิธีทดลองได้ปรับปรุงจาก Juntachai et al. [2] โดยมีขั้นตอนดังนี้ เก็บตัวอย่างเอนไซม์ไลเปสนอกเซลล์จาก

อาหารเลี้ยงเชื้อ โดยป่ันเหวี่ยงตกตะกอนท่ี 12,000 rmp เป็นระยะเวลา 5 นาทีเพื่อแยกเชื้อและของเหลวส่วนใส 

(supernatant) ออกจากกัน ในการตรวจวัดค่ากิจกรรมเอนไซม์ไลเปส น าตัวอยา่ง 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) ปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่นให้ได้ปริมาตร 100 µl ใส่ลงในไมโครเพลต เขย่าให้เข้ากันบ่มท่ีอุณหภูมิ 

30 oC ระยะเวลา 60 นาที จากนั้นหยุดปฏิกิริยาโดยเติม 1 M Tris-HCl pH 8.0 ปริมาตร 200 µl ลงไป น าไมโครเพลต

ไปอา่นค่ากิจกรรมเอนไซม์ไลเปส ด้วยเครื่อง Microplate reader ท่ีความยาวคลื่น 405 nm บันทึกผลที่ได้ 

3. การตรวจสัณฐานวทิยาของเชื้อ 

เก็บตัวอยา่งเช้ือท่ีเลีย้งทุก 2 วันน าไปส่องภายใตก้ล้องจุลทรรศน์ท่ีก าลังขยาย 400 เท่า บันทึกภาพและขนาด

ของเซลล์ดว้ยโปรแกรม Leica Application Suite v3.4.0 

4. การวเิคราะห์ทางสถิต ิ

ผลการทดลองท่ีเป็นข้อมูลเชิงปริมาณท้ังหมดถูกน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบทางสถิติโดยใช้วิ ธี One-way 

ANOVA และ t-test (p < 0.01 และ p < 0.05) 
 

ผลการศึกษา 

1. การเจรญิของเชื้อ M. furfur 

จากผลการวัดค่า OD ของเชื้อ M. furfur CBS 1878T พบว่าชุดการทดลอง pH2 ไม่ปรากฎการเจริญของเชื้อ 

แต่พบการเจริญของเชื้อในชุดการทดลอง pH 4-10 และ control โดยทุกชุดการทดลองปรากฏระยะ Lag phase อยู่

ระหว่างวันท่ี 0 – 1 ส าหรับระยะ Log phase พบว่ามีความแตกต่างกันคือ pH 10 พบในระหว่างวันท่ี 1-4 แต่ในชุดการ

ทดลองอื่นพบมกีารเพิ่มจ านวนเซลล์มากขึ้นระหว่างวันท่ี 1-6 หลังจากนั้นจะเข้าสู่ระยะ Stationary phase โดย pH 10 

เร่ิมตัง้แตว่ันท่ี 4 ตอ่เนื่องไปถงึวันท่ี 9 ของการทดลอง ส าหรับ pH 4–8 เร่ิมตัง้แตว่ันท่ี 6 ตอ่เนื่องไปถงึวันท่ี 9 ของการ

ทดลอง ค่า OD สูงสุดของ pH 4–8 อยู่ระหว่าง 30 – 35 ซึ่งไมแ่ตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ ค่า OD สูงสุดของ 

pH 10 ประมาณ 25 พบวา่มคีวามแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญจากกลุ่มอื่น (ภาพท่ี 1) 
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ภาพที่ 1 ค่า OD ของเชื้อ M. furfur CBS 1878T เลีย้งในอาหาร YPD-Tween broth ท่ี 30 oC, 170 rpm เป็นเวลา 9 วัน 
 

2. กิจกรรมไลเปสนอกเซลลข์องเชื้อ M. furfur 

ตัวอย่างจากชุดการทดลอง pH 2 ไม่พบกิจกรรมไลเปส พบกิจกรรมไลเปสสูงสุดในชุดการทดลอง pH 8 

รองลงมา ได้แก่ pH 10, pH 6, control และ pH 4 ตามล าดับ ท้ังน้ี pH 4-8 มคี่ากิจกรรมไลเปสเพิ่มสูงขึ้นตามระยะเวลา

การเจริญของเชื้อ ในขณะท่ีค่ากิจกรรมไลเปสของ pH 8 และ 10 เพิ่มขึ้นในระยะ Log phase แล้วเร่ิมคงท่ีในระยะ 

Stationary phase (ภาพท่ี 2) 

ท้ังนี้ในการวิเคราะห์ค่ากิจกรรมไลเปสระหว่างการเจริญของเชื้อ M. furfur CBS 1878T ตลอดระยะเวลา 9 

วัน เนื่องจากเอนไซม์นอกเซลล์ท่ีเชื้อสร้างมีปริมาณน้อยมากและปะปนกับโปรตีนในอาหารเลี้ยงเชื้อจึงไม่สามารถ

ตรวจสอบหาความเข้มข้นท่ีแนน่อนได้ ดังนั้นจึงใช้การวิเคราะห์จากค่ากิจกรรมไลเปสต่อเซลล์แทนค่ากิจกรรมไลเปส

ต่อหน่วยปริมาณโปรตีน ซึ่งในท่ีนี้จะใช้ค่า OD แทนจ านวนเซลล์โดยตรง พบว่าเชื้อท่ีเจริญในระยะ Lag phase มีค่า

กิจกรรมไลเปสต่อเซลล์สูงแล้วจึงลดลงตามระยะเวลาเลี้ยงเชื้อ โดยชุดการทดลองท่ีให้ค่ากิจกรรมไลเปสต่อเซลล์

สูงสุดในระยะ Lag phase คือ pH 6 และ pH 8 รองลงมา pH 10 และ pH 4 ตามล าดับ เมื่อเซลล์เข้าสูร่ะยะ Log phase 

และ Stationary phase ค่ากิจกรรมไลเปสต่อเซลล์จะลดลงอย่างรวดเร็วแล้วคงท่ีจนสิ้นสุดการทดลอง ท้ังนี้ชุดการ

ทดลองท่ีให้ค่ากิจกรรมไลเปสตอ่เซลล์สูงสุดในระยะดังกล่าว คือ pH 8 และ pH 10 (ภาพท่ี 3) 

3. สัณฐานวทิยาของเชื้อ M. furfur 

จากการสังเกตสัณฐานวทิยาของเชื้อในวันท่ี 2, 4, 6 และ 8 พบวา่เซลลม์ขีนาดใหญ่ขึน้เล็กนอ้ยในวันท่ี 4 แต่

ไม่พบการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวทิยาเป็นสายราของเชื้อในแต่ละชุดการทดลอง (ภาพท่ี 4) 
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ภาพที่ 2 ค่ากิจกรรมไลเปสของเชื้อ M. furfur CBS 1878T เลี้ยงในอาหาร YPD-Tween broth ท่ี 30 oC, 170 rpm เป็น

เวลา 9 วัน ก าหนดให้ค่ากิจกรรมไลเปส 1 unit (U) เท่ากับค่ากิจกรรมท่ีเอนไซม์ไฮโดรไลซ์ซับสเตรท 1 µM ในเวลา  

1 ชั่วโมง (µM 4-NPP h-1) 

 
ภาพที่ 3 ค่ากิจกรรมไลเปสตอ่เซลล์ของเชื้อ M. furfur CBS 1878T ท่ีเลีย้งในอาหาร YPD-Tween broth ท่ี 30 oC, 170 

rpm เป็นเวลา 9 วัน ก าหนดให้ค่ากิจกรรมไลเปส 1 unit (U) เท่ากับคา่กิจกรรมท่ีเอนไซม์ไฮโดรไลซ์ซับสเตรท 1 µM ใน

เวลา 1 ชั่วโมง (µM 4-NPP h-1) 
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ภาพที่ 4 ลักษณะทางสัณฐานวทิยาของเชื้อ M. furfur CBS 1878T ท่ีเลีย้งในอาหาร YPD-Tween broth ท่ี 30 oC, 170 

rpm เป็นเวลา 9 วัน (เส้นสีด าในภาพแสดงความยาว 20 µm) 
 

วิจารณ์และสรุปผล 
โดยท่ัวไปสภาพผิวหนังของคนมีสภาวะเป็นกรดอ่อน คือมีค่า pH ประมาณ 5.4-5.9 [8] และเป็นสภาวะท่ี

เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อ M. furfur และท างานของเอนไซม์ไลเปสของเชื้อ M. furfur ด้วย [9] แต่ค่า pH  

บนผิวหนังคนไม่ได้คงท่ีตลอดเวลาจากกิจกรรมในชีวิตประจ าวันของคนเช่น การอาบน้ า การสัมผัสสารเคมีต่าง ๆ  

แม้เป็นระยะเวลาสั้น ๆ ก็ตาม แต่ก็ท าให้ค่า pH ของผิวหนังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีรายงานวิจัยพบว่าผู้ป่วย

โรค Atopic dermatitis ท่ีเกิดจากเชื้อเกลื้อนมีค่า pH ของผิวหนังสูงกว่าปกติคือมากกว่า pH 6 [10] ซึ่งสามารถ

สันนิษฐานได้ว่าค่า pH ของผิวหนังท่ีสูงขึ้นนี้อาจส่งผลบางอย่างต่อเชื้อเกลื้อนบนผิวหนังคนและสัมพันธ์กับการเกิด 

โรคผิวหนัง อย่างไรก็ตามยังไม่พบรายงานการศึกษาผลของ pH ท่ีมีต่อปัจจัยในการเกิดโรคของเชื้อเกลื้อนแต่อยา่งใด 

รายงานวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นถึงผลของ pH ท่ีมีต่อปัจจัยหนึ่งในการเกิดโรคคือการสร้างเอนไซม์ไลเปสนอกเซลล์ของ

เชื้อ M. furfur  

ในงานวิจัยนี้พบว่าเชื้อ M. furfur สามารถเจริญได้ในสภาวะกรดอ่อนไปจนถึงด่างอ่อน คือเจริญได้ดีใน pH 

4-8 ซึ่งสอดคล้องกับรายงานวิจัยก่อนหน้านี้ของเชื้อ M. pachydermatis ท่ีเป็นเชื้อประจ าถิ่นของสัตว์เช่น สุนัขและ

แมว ท่ีพบการเจรญิของเชื้อใน pH 4 - 8 เชน่เดียวกัน [11] แตเ่ป็นท่ีน่าสนใจยิ่งวา่ค่ากิจกรรมเอนไซมไ์ลเปสนอกเซลล์

ของเชื้อ M. furfur แสดงให้เห็นแนวโน้มว่า pH 6-10  ท่ีมีค่าสูงกว่าสภาวะปกติท่ีเชื้ออาศัยบนผิวหนัง มีค่ากิจกรรม

เอนไซม์ไลเปสท่ีสูง แม้ว่าบางชุดการทดลองจะเป็นค่า pH ท่ีเชื้อเจริญได้ไม่ค่อยดีเช่น pH 10 ก็ตาม บ่งชี้ให้เห็นว่า 

การสร้างเอนไซม์ไลเปสนอกเซลล์อย่างน้อยท่ีสุดไม่ได้เป็นตัวแปรตามการเจริญของเชื้อโดยตรง ห รือในทางกลับกัน
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การเจริญของเชื้อไม่ได้ขึ้นกับเอนไซม์ไลเปสนอกเซลล์โดยตรง  แต่ pH ส่งผลโดยตรงต่อการเจริญและการสร้าง

เอนไซม์ไลเปสนอกเซลล์ของเชื้อ M. furfur จากเดิมท่ีเคยเชื่อกันว่าการสร้างเอนไซม์ไลเปสนอกเซลล์ เป็น

ลักษณะเฉพาะของสปีชีสห์รือสายพันธ์ุก่อโรคเท่านัน้ [2, 12] 

เนื่องจากเช้ือ M. furfur ท่ีพบในบริเวณรอยโรคของผู้ป่วยมักปรากฏลักษณะเป็นยีสตป์นกับสายรา [13] จึงได้

ศกึษาสัณฐานวิทยาของเชื้อภายใต ้pH ตา่ง ๆ ควบคู่ไปดว้ย ซึ่งไมพ่บการกลายเป็นสายราแต่อย่างใด จึงสามารถสรุป

ได้ว่าภายใต้เงื่อนไขการเลี้ยงเชื้อในงานวิจัยนี้ค่า pH ไม่มีผลต่อการสร้างสายราของเชื้อ อย่างไรก็ตามพบว่าเมื่อเข้าสู่ 

Log phase ในทุกชุดการทดลองเซลล์ M. furfur มีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อย ซึ่งอาจเป็นผลจาก Detergent กลุ่ม Tween  

ท่ีมีในอาหารเลี้ยงเชื้อ เนื่องจากมีรายงานวิจัยท่ีพบวา่ Tween-80 และ Detergent ในสบู่แชมพูท าให้ความหนาของชั้น

ไขมัน (Lipid layer) ที่ห่อหุ้มด้านนอกของผนังเซลล์ของ M. furfur เปลี่ยนไป [14] 

รายงานวจิัยนี้ได้แสดงให้เห็นผลของ pH ท่ีมีต่อการเจรญิและสร้างเอนไซม์ไลเปสนอกเซลลข์องเชื้อ M. furfur 

โดยพบว่า pH ท่ีสูงขึ้นจะมีค่ากิจกรรมเอนไซม์ท่ีสูงขึ้น อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์กับการก่อโรค

ของ M. furfur ได้ ซึ่งจ าเป็นต้องศกึษาตัวอย่างเชื้อ M. furfur เพิ่มเตมิจากผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ควบคูก่ับการศึกษากลไกใน

ระดับโมเลกุลของการสร้างเอนไซม์ไลเปสของ M. furfur ตอ่ไป 
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ความส าเร็จในการสร้างรัง ของนกเขาไฟ ในมหาวทิยาลัยนเรศวร 

Breeding success of Red Collared Dove ( Streptopelia tranquebarica)  in 

Naresuan University 

ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ1* และ รมย์ธีรา เอมโอด1  

Supaluck Viruhpintu1* and Romteera Amod1  
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาความส าเร็จในการสร้างรังของนกเขาไฟ (Streptopelia tranquebarica) ในมหาวิทยาลัยนเรศวร 

จังหวัดพิษณุโลก ท าการวิจัย ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 ผลการศึกษาพบว่านกเขาไฟ 

มีขนาดคอกเท่ากับ 2  (n=112) มีช่วงวางไข่สูงสุดในเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม ไข่จ านวน 135 ฟอง ฟักออกมา

เป็นลูกอ่อน 116 ตัว และสามารถมชีวีติรอดจนสามารถบินออกจากรังได้ จ านวนผลผลิตลูกนกตอ่คู ่เท่ากับ 1.036 ตัว/

คู่ อัตราความส าเร็จในการสืบพันธ์ุ (breeding success) เท่ากับ 51.79% ซึ่งสาเหตุของความล้มเหลวตั้งแต่ระยะไข่

จนถึงลูกนก คือ สภาพอากาศ (n=29)  การท้ิงรัง (n=16) การตัดต้นไม้ (n=4) การถูกล่ารัง (n=3 โดยมดแดง 

Oecophylla smaragdina, นกเอี้ยงสาลิกา Acridotheres tristis) และไข่ฝ่อ (n=2)) 
 

ค าส าคั:   ความส าเร็จในการสร้างรัง, นกเขาไฟ, มหาวทิยาลยันเรศวร 
 

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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บทน า  

          นกเขาไฟ (Streptopelia tranquebarica, Hermann,1804)  มี การจั บคู่ แบบตั วผู้ หนึ่ งตั วต่อตั ว เมี ยหนึ่ งตั ว 

(monogamous bond) ตลอดระยะเวลาการสบืพันธ์ุ มีการกระจายพันธ์ุกว้างมาก จากบังคลาเทศ ภูฐาน อินเดีย จีน ญี่ปุ่น 

และประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (IUCN, 2017) และขนาดประชากรไม่เคยได้รับการประเมิน แต่เชื่อว่าประชากรไม่

ลดลงในระดับถูกคุกคามและมีสถานภาพทางการอนุรักษ์ในระดับไม่ต้องกังวล (least concern; LC) (BirdLife International, 

2017) เป็นนกประจ าถิ่นของประเทศไทย พบได้ทุกภาคของประเทศยกเว้นบริเวณภาคใต้ มีฤดูผสมพันธ์ุในช่วงเดือน

มีนาคม ถึง เดือนสิงหาคม ของทุกปี ขนาดล าตัวยาวประมาณ 23 เซนติเมตร หัวมีสีเทา ด้านท้ายทอยมีแถบด าคาดจาก

ด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง เพศของนกสามารถระบุได้ในภาคสนาม เนื่องจากนกมีสีล าตัวต่างกัน โดยเพศผู้จะมีขนคลุมปีก

ด้านบนสีน้ าตาลแดง (รูปท่ี1) เพศเมยีมสีีน้ าตาลแกมเทา (รูปท่ี 2) เป็นนกท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีเกษตรกรรม สวน แหล่งชุมชน 

ชายป่า และพื้นท่ีเปิดโล่ง (จารุจินต ์นภตีะภัฏ กานต ์เลขะกุล, วัชระ สงวนสมบัต.ิ, 2555)  

          มหาวิทยาลัยนเรศวร ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 ปัจจุบัน พื้นท่ีเดิมถูกปรับเปลี่ยนเร่ือยมา จากป่าละเมาะ 

และป่าท่ีมีน้ าท่วมถึง ตามช่ือของต าบลคอื “หนองออ้” ได้มีการกอ่สร้างอาคารสถานที่ ส านักงาน หอพัก โรงพยาบาล

เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา การวิจัยและการบริการทางสุขภาพต่อชุมชน จนปัจจุบันพื้นท่ีป่าละเมาะท่ีมีต้นไม้

ดั้งเดิม ได้เปลี่ยนแปลงเป็นระบบนเิวศเมอืงท้ังหมด  

          เป็นท่ีแน่ชัดว่า ระบบนิเวศเมือง และการตั้งท่ีอยู่อาศัยของมนุษย์ มีผลต่อชนิด ประชากรและโครงสร้างทางสังคม

ของนก  โดยพื้นท่ีสิ่งก่อสร้างเพิ่มมากเท่าไร ยิ่งมีผลกระทบทางลบต่อความหลากชนิดของนก (Savard, Clergeau and 

Mennechez, 2000.; Grimm et al., 2008; Garaffa, Filloy, and Bellocq, 2009; Gatesire, et al., 2014) ซึ่งสอดคล้องกับ

ลักษณะของพื้นท่ีในมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้วิจัยได้ติดตามความหลากหลายของนกตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมาและพบว่า

ลดลงเร่ือยมา โดยจ านวนประชากรของนกป่า (wild bird) ลดลงด้วย ขณะเดียวกันจ านวนประชากรของนกพิราบป่า 

(Columba livia) นกกระจอกบ้าน (Passer montanus) นกกระจอกใหญ่ (Passer domesticus)   กลุ่มนกเอี้ยง (Myna) และ

นกเขาไฟ มีมากขึ้น (ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ, 2548) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานวิจัยความหลากหลายของนกในมหาวิทยาลัย

บูรพา จังหวัดชลบุรี (สาลินี ขจรพสิิฐศักดิ์ และวุฒนิันท์ มว่งมี,2559) และพื้นท่ีต่าง ๆ ที่รายงานวา่ความหลากหลายของ

นกลดลงในสภาพแวดล้อมของเมือง (urbanization) และความหนาแน่นของนกเมืองหลายชนิดเช่นนกกระจอกใหญ่ และ

นกพิราบป่า เป็นนกที่มีจ านวนประชากรสูงมากเช่นเดียวกับในหลายพื้นท่ีท่ัวโลก ดังเช่น Madrid, Central Spain และใน

เมอืงใหญ่ของอกีหลายประเทศ (เชน่ Lancaster and Ree, 1979; Blair, 1996; Palomino and Carrascal, 2005; Silva et al., 

2015; Tryjanowski et al., 2015) 

       ส าหรับในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวร นกเขาไฟ สร้างรังวางไข่ได้ในสภาพแวดล้อมแบบเมืองท่ีมีต้นไม้ภายใน

มหาวิทยาลัย มีจ านวนตัวเพิ่มมากขึ้นจนเห็นได้ชัด โดยรายงานการศึกษาการเปลี่ยนแปลงดัชนีทางสังคมของนก ใน

มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างปี พ.ศ. 2559 เปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2556 ของปราณิสา นิยมาคม (2559) พบว่า

นกเขาไฟเป็นนกที่มคีวามเด่น (dominant index) สูงที่สุดในพื้นท่ี  

         การท่ีประชากรของนกเขาไฟ เพิ่มจ านวนขึ้น อาจส่งผลกระทบ เนื่องจากมีรายงานการศึกษาแบคทีเรียในมูล

นกบุกรุก ในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย อนุสรา พวงศรี และคณะ (2560) พบว่าในมูลของนกเขาไฟพบเชื้อแบคทีเรีย

หลายชนิด และบางชนิด เช่น Enteropathogenic E. coli และ Enterotoxigenic E. coli ท่ีเป็นแบคทีเรียก่อให้เกิดโรค

ท้องเสียอย่างรุนแรง  

           

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gatesire%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25133203
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tryjanowski%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26003091
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ดังนั้นจ านวนประชากรนกเขาไฟท่ีเพิ่มมากขึ้น  อาจส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งอาจได้รับหรือสัมผัสเชื้อ

ประจ าวัน เนื่องจากส ารวจพบว่านกเขาไฟ ชอบเกาะพักตามสายไฟท่ัวไปในชุมชนท่ีคนท่ัวไปสัญจร มนุษย์จึงอาจ

สัมผัสกับมูลท่ีอาจมีเชื้อโรค และมูลยังสร้างความสกปรกให้กับอาคาร สิ่งก่อสร้าง รูปเคารพเช่นราชานุสาวรีย์ และ

ทรัพย์สนิของมหาวทิยาลัยด้วย  

          จ านวนประชากรของนกบางชนิดท่ีมีมากขึ้นในเมือง อาจเป็นเพราะว่าสภาพแวดล้อมในเมืองเป็นแหล่ง

ทรัพยากรท่ีนกต้องการ ได้แก่ อาหารและแหล่งหลบภัย ท่ีอาจมีมากกว่าในถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ และนอกจากนี้  

นกหลายชนิดปรับตัวเข้าสู่ถิ่นอาศัยแบบในเมืองได้ (Pudyatmoko, Kaharuddin, and Nurvianto, 2009) และในบาง

ประเทศ ในช่วงฤดูหนาว การให้อาหารนกมผีลตอ่ประชากรของนกเมอืงด้วย (Huhtalo and Jarvinen,1977)   

          การปรากฏความชุกชุมของประชากรของนกหนึ่งชนิดพันธ์ุหรือมากกว่า คือพารามิเตอร์ท่ีส าคัญในการคาด

ประมาณคุณภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นท่ี (Padoa-Schioppa et al., 2006) จ านวนลูกนกมีผลต่อการรักษาขนาด

ประชากร (Bealey et al., 1999) ดังนั้นความส าเร็จในการสบืพันธ์ุของนกจึงมีผลต่อขนาดประชากร และปัจจัยท่ีมีผล

ตอ่ความส าเร็จของการสร้างรังหรือความล้มเหลว ได้แก่ โครงสร้างของถิ่นอาศัย คุณภาพของพื้นท่ีสร้างรัง พฤตกิรรม

การดูแลรังของพ่อแม ่อาหาร อัตราการล่ารัง สภาพอากาศ และการรบกวนโดยมนุษย์ (เชน่ Best and Stauffer, 1980; 

Larison, et al., 2001; Mitrus and Soćko, 2008; Hanane, 2016) 

          กลไกท่ีมีผลต่อประชากรนกในสภาพเมืองมีการศึกษากันมากขึน้  การมีอาหารหนาแน่นและการเสี่ยงต่อการ

ล่าต่ ามักเป็นเหตุผลในการอธิบายความหนาแน่นของประชากรนกเมือง การแก่งแย่ง  ผู้ล่า เช่นแมวบ้าน หรือความ

เสี่ยงตอ่การอดอาหารหรือการเป็นโรค หรอืคุณภาพของอาหารท่ีมนุษยใ์ห้กับนกในเมอืง  (Shochat, 2004)  

         การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาอัตราความส าเร็จของรังนกเขาไฟ โดยให้ข้อมูลอัตราการตายและโอกาสรอด

รายวันของรังถึงระยะลูกนกบินออกจากรัง ข้อมูลจากการวิจัยนี้ น าไปสู่ความเข้าใจต่อปัจจัยการเพิ่มจ านวนของ

นกเขาไฟ และเพื่อการจัดการสภาพแวดลอ้มในเมอืงต่อไป  

  

 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ศึกษา 

การวิจัยด าเนินการในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวร (16°44'54.2"N 100°11'32.3"E) ต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง และสภาพอากาศได้รับอทิธิพลจากลมมรสุมพัดผ่านจากทะเลจีนใต้

และมหาสมุทรอินเดีย มีพื้นท่ี 1,386 ไร่ 1 งาน 43 ตารางวา ลักษณะพื้นท่ีเป็นกลุ่มอาคารเรียนส านักงานขนาดใหญ่ 

โรงอาหาร หอพักนิสิต โรงพยาบาล ลานราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรฯ ลานกิจกรรมสนามหญ้า สนามกีฬา อ่าง

เก็บน้ าขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ 7 แห่ง มีพื้นท่ีแปลงทดลองทางการเกษตร สวนท่ีมีต้นไม้ใหญ่และไม้พุ่มเป็นหย่อม  ๆ 

และตามอาคาร ไม้ต้นประมาณ 80 ชนิดพันธ์ุกระจายอยู่ท่ัวไป ได้แก่ พญาสัตบรรณ (Alstonia scholaris) ปีป 

  
 ภาพที่ 1 นกเขาไฟ (เพศผู้)  ภาพที่ 2 นกเขาไฟ (เพศเมยี) 

http://www.tandfonline.com/author/Mitrus%2C+Cezary
http://www.tandfonline.com/author/So%C4%87ko%2C+Beata
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(Milingtonia hortensis) หางนกยูงฝร่ัง (Delonix regia) ราชพฤกษ์ (Cassia fistula) จามจุรี (Samanea saman) ประดู่ป่า 

(Pterocarpus moerocarpus) ตะแบกนา (Lagerstroemia floribunda) เสลา (L.loudonii) และหูกวาง (Terminalia catappa) 

เป็นต้น ส าหรับไม้ดอกประดับสวนต่าง ๆ ได้แก่เข็ม เหลืองปรีดียาธร โมก แก้ว และอื่น ๆ สภาพแวดล้อมด้านนอก

มหาวิทยาลัยเป็นทุ่งนา ป่าละเมาะ สวนในชุมชน มีคลองชลประทาน และคลองธรรมชาติ บางส่วนหนาแน่นไปด้วย

อาคารพานิชย ์ย่านร้านคา้และหอพักเอกชน  
 

วิธีวิจัย 

1. ท าการส ารวจรังนกเขาไฟ ในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยท้ังหมด ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ.

2560  นกเขาไฟ มักท ารังบนต้นไมใ้หญ่ท่ีมีความสูงระหว่าง 2-15 เมตร โดยวางรังด้วยกิ่งไมแ้ห้งขนาดเล็กอยา่งง่ายๆ 

ท่ีง่ามกิ่งไม้ หรือกาบปาล์ม การติดตามสถานภาพของรังจะใช้กล้องส่องทางไกลชนิดสองตา (binocular) Olympus 

ก าลังขยาย 8x40 ท าการระบุพิกัดรังด้วยเครื่องหาพกิัดภูมปิระเทศ (Global Position System; GPS) รุน่ Garmin 60CSx 

(Thai) และบันทึกหมายเลขรัง พิกัด และสถานะภาพของรังในสมุดบันทึก การส ารวจเบื้องต้นพบรังท่ีมีการใช้งาน 

(active) มีจ านวนมากกว่าสามร้อยรัง แต่มากกว่า 50 %มีข้อจ ากัดในการเก็บข้อมูล ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลไม่ถูกต้อง 

ดังนั้นจึงคัดเลือกเฉพาะรังท่ีสามารถติดตามสถานภาพของรัง และส่วนประกอบของรัง (stage of nest, status, 

component of nest) ได้จากการใช้กล้องส่องทางไกล และการติดตามของนักวิจัยจะไม่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมและ

ความส าเร็จในการสร้างรังของนก ได้จ านวน 112 รัง โดยในจ านวนนี้ มีรังนก 8 รังท่ีสามารถใช้กล้องวงจรปิด ( รุ่น 

VSTARCAM C7837WIP PNP WIFI)  ติดตามพฤติกรรมของพ่อแม่นกได้ 24 ชั่วโมง แผนท่ีการกระจายของรังนกท่ีเก็บ

ข้อมูล แสดงในรูปท่ี 3 โดยรังส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณท่ีเป็นต้นไม ้และบางส่วนสร้างบนสิ่งก่อสร้างของมนุษย ์

               2. ท าการติดตามสถานภาพของรังทุกวัน จนกว่ารังครบวงจรการสร้างรัง หรือลูกนกบินออกจากรัง หรือ

รังล้มเหลว บันทึกสถานะของรัง (nest status) และสมาชิกของรัง (nest component ได้แก่ จ านวนไข่ จ านวนลูกนก) 

จ านวนลูกนกท่ีบินออกจากรัง พฤติกรรมของพอ่แม่นก ร่องรอยและหลักฐานการลม้เหลวของรัง  

             จากการตรวจสอบรังทุกวัน ท าให้ได้ข้อมูล วันท่ีวางไข่ วันท่ีไข่ฟักออกมา และวันท่ีลูกนกบินออกจากรัง 

ส าหรับจ านวน 8 รัง ท่ีท าการบันทึกภาพด้วยกล้องวงจรปิด จะตรวจสอบข้อมูลท่ีบันทึกได้รายวัน ท าให้ได้หลักฐาน

การลา่รังด้วย  

              จ านวน 14 รังท่ีสามารถติดตามได้ตั้งแต่เร่ิมสร้างรัง โดยพบพ่อแม่นกแสดงพฤติกรรมวางกิ่งไม้วันแรก  

จนรังส าเร็จและมีไข่ใบแรกและถูกติดตามเชน่เดียวกับรังอื่นๆ จนได้ข้อมูลระยะเวลาครบวงจรการสบืพันธ์ุ  

              รังท่ีพิจารณาว่าใช้งานหรือ active คือรังท่ีพบพ่อแม่นก ไข่ หรือลูกนก ซึ่งจะถูกติดตามต่อเนื่องจนกว่าจะ

สิน้สุดการสบืพันธ์ุหรือจนกว่าจะเกิดการลม้เหลว  

              ในการส ารวจสถานภาพของรังนกรายวัน จ านวนวันท่ีใช้ตรวจสอบรายรัง คือค่า “exposure” ซึ่งมีหน่วย

เป็น “รัง-วัน” หรือ “nest –day” หมายถงึ หนึ่งรังส าหรับหนึ่งวัน  

             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 จนถึงระยะเลีย้งลูกและระยะลูกนกบินออกจากรัง 
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            รังท่ีสูญเสียไข่ท้ังสองฟอง หรือสูญเสียลูกนกท้ังสองตัว จะพิจารณาว่า “สูญเสียรัง (nest failure or nest 

loss” หากสูญเสียเพียงบางส่วน เช่นไข่ 1 ฟอง หรือลูกนก 1 ตัว จะพิจารณาว่ารังรอดและ active ซึ่งจะถูกติดตาม

ตอ่ไปจนกวา่ลูกนกจะบนิออกจากรังหรือพบการลม้เหลวอยา่งสมบูรณ์  

             ส าหรับความส าเร็จในการสืบพันธ์ุ (breeding success) จะรายงานในระดับการฟัก ระดับลูกนกบินออกจาก

รัง และจ านวนลูกนกตอ่คู ่(fledged chick per pair) ตามวธีิของ Hosseini-Moosavi et al. (2013) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3 ต าแหนง่ของรังนกท่ีท าการเก็บขอ้มูลจ านวน 112 รัง (จุดสแีดง) 
 

ผลการวิจัย 

ช่วงเวลาสืบพันธุ์  (nesting period) และพื้นที่สร้างรัง (nest- site) และพฤติกรรมการดูแลรัง 

(parental care) 

ผลการส ารวจ พบวา่เดือนเมษายน ถึงเดอืน กรกฎาคม เป็นช่วงเวลาท่ีพบสร้างรังวางไข่สูงสุด สอดคล้องกับ

รายงานของโอภาส ขอบเขตต์ (2542) ที่กล่าวว่านกเขาไฟมีช่วงการท ารังระหว่าง เมษายน ถึง กรกฏาคม และเป็น

ช่วงเวลาท ารังคล้ายกันกับ Collared Dove (S. decaocto) ท่ีมีรายงานในอิหร่าน และ Oxford shire, England โดยมีช่วง

การสบืพันธ์ุระหว่างเดอืนเมษายน ถึงกลางเดือนสงิหาคม (Robertson, 1990; Hosseini-Moosavi et al., 2013) ส าหรับ

นก Stock Dove และ Wood Pigeon มชีว่งการสบืพันธ์ุเร่ิมในเดอืนเมษายน (Murton, 2009) 

พื้นท่ีสร้างรังของนกส่วนใหญ่จะเป็นต้นไมธ้รรมชาต ิ(n=96) แตม่กีารสร้างรังท่ีสิ่งก่อสร้างโดยมนุษยด์้วย (n=16) 

การใช้ต้นไม้ธรรมชาตินั้น พบว่าพื้นท่ีสร้างรังของนกมีความสูงระหว่าง 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) ต้นตนีเป็ดน้ า (Cerbera odollam Gaertn.) (n=1) และตน้ไมท้ราบชื่อ (n=2)  
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นกเขาไฟ สามารถสร้างรังบนสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย ์เชน่ เสาไฟ ขดของสายไฟ ท่อพวีซีีระบายน้ า คานเหล็ก และ

บนตู้ล าโพง (ในอาคาร) โดยพบจ านวน 16 รัง แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวของนกเขาไฟ ในการสร้างรังใน

สภาพเมอืงได้ดี อยา่งไรก็ตาม รังท่ีสร้างตรงท่อพวีซีีด้านนอกอาคาร ตอ่มาล้มเหลว โดยไข่ตกและลูกนกตก (n=1) และลูก

นกตกท้ังสองตัว (n=1) เนื่องจากท่อน้ ามคีวามลื่นมากกว่ากิ่งไม้ธรรมชาต ิส าหรับรังท่ีขดสายไฟถูกล่าลูกนก โดยนกเอี้ยง

สาลิกา (n=1) อาจเป็นเพราะว่า รังไม่มีสิ่งปิดบังเหมือนต้นไม้ในธรรมชาติ ข้อมูลนี้ อาจบ่งชี้ว่าเมื่อเกิดการแก่งแย่งพื้นท่ี

สร้างรัง สืบเนื่องจากประชากรหนาแน่นมากและพื้นท่ีสร้างรังท่ีดีตามธรรมชาติมีจ ากัด จะเกิดการแก่งแย่งพื้นท่ีสร้างรัง

บนตน้ไมธ้รรมชาต ิ โดยนกเขาไฟบางคู่ต้องสร้างรังในสิ่งก่อสร้าง-สิ่งประดิษฐ์โดยมนุษย ์เป็นการปรับตัวได้ดีเชน่เดียวกับ

นกพิราบป่า นกเอี้ยงสาลิกา (Acridotheres tristis) นกกางเขนบ้าน (Copsychus saularis) นกปรอดสวน (Pycnonotus 

blandfordi) และนกเขาชวา (Geopelia striata) ซึ่งนกเหล่านี้ล้วนปรับตัวและสร้างรังได้ในเมือง ท้ังบนต้นไม้และใน

สิ่งก่อสร้างของมนุษยไ์ด้เชน่กัน  

 ในการสร้างรัง พบว่าเพศผู้จะเป็นผู้สร้างรังเป็นส่วนใหญ่ โดยสานด้วยกิ่งไม้แห้งแบบง่ายๆ เป็นรูปจานแบน 

(platform nest) หรือไม่เป็นรูปร่างชัดเจนขึ้นอยู่กับพื้นท่ีวางรัง ในบางคู่พบว่าเพศเมียจะช่วยสร้างรังด้วย ใช้เวลาเฉลี่ย 

3.77±0.99 วัน (n=14) รังจึงส าเร็จ โดยรังมีความแปรผันในจ านวนวัสดุสร้างรัง บางรังจะใช้กิ่งไม้จ านวนมาก บางรังมี

ขนาดเล็กและบางจนสามารถมองเห็นไข่จากใต้รังได้ หลังจากสร้างรังเสร็จ แม่นกจะวางไข่ท่ีมีสีขาว และรูปทรงรี (ภาพท่ี 

4) และพอ่แมน่กจะท าหนา้ท่ีในการกกไข่ (incubation) โดยเพศผู้จะกกไข่ในชว่งเวลากลางวัน (07.00 น.-17.00 น.) และเพศ

เมยีจะกกไข่ในชว่งเวลากลางคืน (17.00 น.-07.00 น.) ระยะเวลากกไข่เฉลี่ย 13±1.46 วัน (n=17) พฤตกิรรมการแบ่งหน้าท่ี

ของท้ังสองเพศในการกกไข่สอดคล้องกับรายงานของสุรกานต ์พยัคฆบุตร (2557)   

 ลูกนกเขาไฟท่ีฟักออกจากไข่วันแรกมีลักษณะเปลือย และตาปิด (altricial) พอ่แม่จึงต้องกกให้ความอบอุ่นแก่

ลูกนก (brooding) หลังออกจากไข่ประมาณหนึ่งวัน ร่างกายของลูกนกจะเร่ิมมีแนวขนอุยสีน้ าตาลเข้มแต่ไม่มีแถบด า

คาดบริเวณท้ายทอย (ภาพท่ี 5) พอ่แม่จะกกลูกนกตอ่ไปตลอดเวลา และแบ่งเวลากันเชน่เดียวกับการกกไข่ จนกระท่ัง

ลูกนกมีชุดขนท่ีสมบูรณ์ มีขนาดตัวใหญ่ขึน้ และสามารถอยู่ได้ในรังเพียงล าพัง พ่อและแม่จะเลิกกกลูก แต่ยังคงป้อน

อาหาร และเฝ้าดูแลลูกในบริเวณใกล้รัง 

 ลูกนกได้รับการป้อนอาหารโดยพ่อแม่จะส ารอกน้ านมนก หรือน้ านมนกพิราบ (pigeon milk)  ซึ่งผลิตจาก

ร่างกายของตัวเต็มวัย คล้ายกับนก Mourning Dove ท่ีผลิตจาก crop milk ให้ลูกกิน (Blockstein, 1989) รวมถึงนกในกลุ่มนี้ 

ได้แก่ Eurasia Collared- Dove ซึ่งหลังจากนั้น 5-10 วันลูกนกจะถูกป้อนด้วยเมล็ดพืชและลูกไม้ (Romagosa, 2012) 

ส าหรับนกเขาไฟ ไมพ่บการป้อนอาหารอื่นนอกจากน้ านมนก 

            จากการสังเกตพบว่า นกเขาไฟท้ังสองเพศ สามารถให้น้ านมนกแก่ลูกนกได้ โดยลูกนกจะใช้ปากสอดเข้าไป

ในปากของพ่อหรือแม ่เพื่อรับน้ านมนก พบการให้อาหารวันละ 2 ครัง้  นกเขาไฟ จะใชเ้วลาเลีย้งลูกเฉลี่ย 12.56±2.11 

วัน (n=50) ลูกจนลูกบินออกจากรังได้  

ขนาดครอก (clutch-size) และโอกาสรอดของสมาชิกในรัง (probability survival of nest contents) 

ขนาดครอกของนกเขาไฟ เท่ากับ 2 (n=112) จ านวนไข่ท้ังหมด 224 ฟอง ได้รับการกกไข่และมชีวีติรอดจนถึง

ฟักออกจากไข่เป็นลูกอ่อน (hatchlings) ได้ 135 ตัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.18 ตัว/รัง และมีลูกนกท่ีบินออกจากรัง 

(fledglings) ท้ังหมด 116 ตัว มคี่าเฉลี่ย  เท่ากับ 1.04 ตัว/รัง   

ชว่งเวลากกไข่ มกีารเสียไข่จ านวน 89 ฟอง ส่วนใหญ่ไข่ตกในช่วงเกิดพายุฝน โดยมีรังท่ีเสียไข่ไปท้ังสองฟอง

จ านวน 40 รัง รวมเวลาการตรวจนับรัง 906 exposure (nest-day) ดังนัน้ จึงมอีัตราการตายของรัง (mortality rate of 
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nest) เท่ากับ 40÷906 = 0.04 รัง-วัน หรือมกีารรอดของรังในช่วงการกกไข่ (nest survival during incubation) เท่ากับ 

1-0.04 = 0.96 รัง-วัน   

นกเขาไฟใช้เวลาเฉลี่ยในการกกไข่จนลูกนกฟัก เท่ากับ 13 วัน (n=17) ดังนั้นโอกาสของไข่จะรอดภายใน  

13 วันจนฟักเป็นตัว เท่ากับ 0.9613  = 0.58 รัง-วัน หมายถึงมโีอกาสรอดของรังจนถึงไข่ฟักเป็นตัว 58 % โดยอัตรารอดนี้

นับว่าสูง และใกล้เคียงกับ Turtle Doves (Streptopelia turtur) ท่ีมีการวิจัยระหว่างปี ค.ศ. 1951 - 2000 โดย Browne, 

Aebischer, and Crick (2005) ในประเทศอังกฤษ พบว่ารังมีโอกาสรอดในช่วงการกกไข่ เท่ากับ 0.577 ± 0.019 แต่ท่ี

ประเทศแอลจีเรีย มโีอกาสรอด เท่ากับ 0.365 ± 0.054 (Yahiaoui, et a.l, 2014) 

ชว่งเวลาการกกไข่ รังสูญเสียไข่ไป 89 ฟอง การสูญเสียไข่รายฟองในชว่งกกไข่ 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 รังบนต้นไม้ท่ีมีอาคารรายรอบเสมือนก าแพงลดความรุนแรงของลมพายุนั้น เสียหายน้อยกว่ารังบน

ตน้ไมใ้นบริเวณอื่น ตน้ไมท่ี้ไมม่กี าแพงกันพายุจะมโีอกาสเสี่ยงตอ่ลมฝน พายุฤดูร้อน ซึ่งจะพัดกิ่งไมส้ะบัดไหวและท าให้รัง

ตก ซึ่งรังนกเขาไฟสร้างอยา่งง่าย ๆ ด้วยกิ่งไมแ้ห้งขนาดเล็ก และไมไ่ด้ถูกสานกันอยา่งแนน่หนาเหมอืนนกชนดิอื่น ๆ จึงท า

ให้วัสดุสร้างรังมีโอกาสพัดหล่นลงมาพร้อมไข่และลูกนกได้ง่าย โดยพบว่าในจ านวน 112 รัง เปอร์เซ็นความเสียหาย ของ

รังบนต้นราชพฤกษ์ ต้นตับเต่าต้น และต้นตีนเป็ดน้ า สูญเสีย 100% รองลงมาเป็น ต้นไทรย้อย 50 % ต้นหูกระจง 36 % 

ต้นเสลา 34 % ตน้พญาสัตบรรณ 29 % และตน้หมากแดง 13 % ตามล าดับ จะเห็นวา่ ตน้หมากแดง เป็นไมป้ระเภทปาล์ม 

ให้กาบใบท่ีมีความเหมาะสมกับการท ารังของนกเขาไฟอย่างยิ่ง (รูปท่ี 4) และส าหรับรังท่ีสร้างบนท่อน้ าอาคารซึ่งลื่นกวา่

กิ่งไมธ้รรมชาต ิพบวา่เสียหายเพราะพายุฝนด้วย 100 % (n=2) 

            ในการติดตามสถานภาพของรังหลังจากลูกนกฟักออกมาแล้ว พ่อแม่นกจะเลี้ยงลูกนกด้วยน้ านมนก และกกลูก

นกตลอดเวลา จนกวา่ลูกนกโตพอท่ีจะชว่ยตนเองได้ พฤตกิรรมการดูแลลูกท่ีดนีี้ ชว่ยลดการสูญเสียลูกนก โดยพบวา่ ชว่ง

ระยะเวลาเลี้ยงลูก ลูกนกตายไป 19 ตัว จากจ านวน 10 รัง ในระหว่างการตรวจนับรัง exposure 765 วัน-รัง อัตราการ

สูญเสียหรือการตายของรังช่วงเลี้ยงลูกอ่อนจึงเท่ากับ 0.01 รัง-วัน ดังนัน้อัตราการรอดของรังชว่งเลีย้งลูกอ่อน คือ 0.99  

นกเขาไฟใชเ้วลาเฉลี่ยในการเลี้ยงลูกจนลูกบินออกจากรัง 13 วัน (n=50) โอกาสหรือความนา่จะเป็นท่ีลูกนกรอดจากระยะ

ฟักจากไข่จนถึงบินออกจากรังเท่ากับ 0.9913 =0.88    

การสูญเสียลูกนก มักเกิดในช่วงหลังจากท่ีพ่อแม่นกปล่อยลูกนกให้อยู่ตามล าพังในรัง สาเหตุหลักจากพายุ

ฝน รองลงมาเป็นการล่าลูกนกโดยนกเอ้ียงสาลิกา (รูปท่ี 6) และมดแดง (Oecophylla smaragdina)  
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ภาพที่ 4 ไข่ของนกเขาไฟในรังท่ีใบหมากแดง      ภาพที่ 5 ลูกนกเขาไฟ ที่มขีนอุยเร่ิมขึน้ 

 

 
 

ภาพที่ 6 รังนกเขาไฟ (ลูกศรชี้) บนขดสายไฟ ซึ่งลูกนกถูกนก

เอี้ยงสาลิกาล่ารัง (ภาพจากกล้องวงจรปิด) 
            

จ านวนลูกนกท่ีส ารวจเท่ากับ 135 ตัว เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนไข่ 224 ฟอง พบวา่โอกาสของไข่จะฟักเป็น

ลูกนก เท่ากับ 0.60 นั่นหมายถงึร้อยละ 60 ท่ีไข่มโีอกาสฟักเป็นลูกนก ในทางตรงข้าม โอกาสท่ีไข่จะไมฟ่ักเป็นตัวอยู่ท่ี

ร้อยละ 40  โดยพบว่า มีบางรังท่ีให้ลูกนกหนึ่งตัวบินออกจากรังได้ส าเร็จ แต่ยังคงมีไข่ท่ีไม่ฟักอยู่ในรังด้วย (n=2) ซึ่ง

เร่ืองนี้ สุรกานต์ พยัคฆบุตร (2557) อธิบายว่า ไข่ฝ่อ เกิดขึ้นจากหลายปัจจัย เช่น ปัจจัยด้านอุณหภูมิ พ่อและแม่นก

ไม่สามารถควบคุมการถ่ายเทความร้อนไปยังไข่ได้ ส่งผลให้เอ็มบริโอภายในไข่ไม่เจริญเติบโต หรือจุลินทรีย์บริเวณ

เปลอืกไข่สามารถเข้าไปภายในไข่ท าให้ไข่ตดิเชื้อจุลนิทรีย์สง่ผลให้เอ็มบริโอภายในไข่ตาย  

เมื่อพิจารณาเฉพาะระยะเลี้ยงลูก โอกาสท่ีลูกนกเขาไฟจะรอดระหว่างการเลี้ยงลูก เท่ากับ 0.99 13 หรือ

เท่ากับ 0.88 หรอืร้อยละ 88 ซึ่งเป็นค่าท่ีสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับรายงานโอกาสการรอดของรังในช่วงเลีย้งลูกของ 

Turtle Doves ในประเทศอังกฤษ ในระหว่างปี ค.ศ.1951 ถึง ค.ศ. 2000 มีค่าเท่ากับ 0.771 ± 0.019 (Browne, 

Aebischer, and Crick (2005) และท่ีประเทศแอลจีเรีย ความน่าจะเป็นท่ีรังจะสามารถอยู่รอดในช่วงเวลาเลี้ยงลูกออ่น

เท่ากับ 0.677 ± 0.048 (Yahiaoui et al., 2014) อย่างไรก็ตาม งานวจิัยเหลา่นี ้แตกตา่งกันในเร่ืองสถานท่ีวิจัยและชนิด

พันธ์ุของนก  ส าหรับอัตราการรอดในการท ารังของนกเขาไฟคร้ังน้ี เป็นรายงานแรกในประเทศไทย 
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เมื่อพิจารณาในภาพรวมของผลผลิตท่ีได้ ตามวิธีของ Hosseini-Moosavi et al. (2013) โดยการเปรียบเทียบ

กับจ านวนไข่ พบวา่รังท้ังหมด 112 รัง ให้ไข่ท้ังหมด 224 ฟอง ลูกนกพักออกมา 135 ตัว และบินออกจากรังได้ท้ังหมด 

116 ตัว พบวา่อัตราความส าเร็จในระดับการฟัก (hatching success) และระดับลูกนกบนิออกจากรัง (fledging success) 

สูงมาก และให้การผลิตลูกนกตอ่คูส่บืพันธ์ุ (fledged chick per pair) สูงถึง 1.036 ตัว/คู่  (ตารางที่ 1) 
 

ตารางที่ 1 ความส าเร็จในการสร้างรังของนกเขาไฟในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างเดอืนมนีาคมถึงสงิหาคม 2560 

 (n=112 รัง)  

จ านวนไข ่

(Laid eggs) 

จ านวนลูกอ่อน 

(number of hatchling) 

จ านวนลูกนกที่บนิออกจากรัง 

(number of fledgling) 

breeding 

success 

fledged chick 

per pair 

224 ฟอง 
135 ตัว 116 ตัว 

51.79% 1.036 
hatching success = 60.27% fledging success = 85.93% 

 

อัตราความส าเร็จของนกเขาไฟในมหาวิทยาลัยนเรศวร เท่ากับ 51.79% ซึ่งสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับนกใน

กลุ่มนกเขาด้วยกัน ท่ีมีพฤติกรรมการสร้างรังและการป้อนอาหารลูกนกคล้ายกัน ดังเช่น  นก Collared Doves  

ในประเทศอังกฤษ มอีัตราความส าเร็จฯ 41% (Robertson (1990) และจากรายงานของ Hosseini-Moosav et al. (2013) 

ในประเทศอิหร่าน มีอัตราการความส าเร็จ 36.8% ส าหรับนก Oriental Turtle Dove (Streptopelia orientalis)  

ในประเทศญี่ปุ่น มีอัตราความส าเร็จในการสร้างรังในแต่ละปี เท่ากับ 20-40% (Kayoko KAMEDA, 2006)  

เมื่อเปรียบเทียบกับนกชนิดอื่นๆ พบว่า ในธรรมชาติ นกชนิดอื่นๆ มีระดับความส าเร็จประมาณ 10%-50% 

(ตวงรัตน์ โพธ์ิเท่ียง, อมรรัตน์ ว่องไว, และ ไกรรัตน์ เอี่ยมอ าไพ, 2554) อาจเป็นเพราะว่า นกเขาไฟในมหาวิทยาลัย

นเรศวร มกีารลา่รังน้อยมาก ศัตรูท่ีพบล่ารังนกเขาไฟ คือนกเอี้ยงสาลิกา และมดแดง  

           ส าหรับกรณนีกเอี้ยงสาลิกา ไมพ่บวา่นกเอ้ียงล่ารังนกเขาไฟอยา่งเป็นปกตินิสัย โดยปกติแล้ว นกเอี้ยงสาลิกา

เป็นสัตว์ท่ีกินท้ังพืชและสัตว์ แมลง ตั กแตน หนอน ไส้เดือนดิน หนู งู และลูกไม้พวกลูกไทรและน้ าหวาน (Sengupta, 

1976) นอกจากนี้ นกเอี้ยง สามารถหากินเศษอาหารของมนุษย์ จากโรงอาหารด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่า สถานการณ์

เร่ืองอาหารของนกเอี้ยงในพื้นท่ีมหาวิทยาลัย ไม่ได้ขาดแคลนอาหาร ซึ่งจะเป็นเหตุจูงใจให้ล่าลูกนกกิน หลักฐานจาก

ภาพวงจรปิด พบว่า นกเอี้ยงสองตัวเข้าขับไล่พ่อแม่นกเขาไฟ และจิกท าร้ายลูกนกและกินลูกนก โดยพ่อแม่นกไม่

สามารถสู้ได้ สันนิษฐานว่า นกเอี้ยงต้องการขับไล่นกเขาไฟ เพื่อต้องการใช้ขดสายไฟสร้างรังของมันเอง หรืออาจเกิด

จากสัญชาตญาณการล่า เนื่องจากนกเอี้ยงสามารถกินเนื้อสัตว์ขนาดเล็ก จิ้งจก กบ เขียดและหนูขนาดเล็ก การท่ีรัง

นกเขาไฟไม่มอีะไรปกปิด พอ่แม่นกกกลูกออ่นในท่ีโล่งอาจกระตุ้นสัญชาตญิาณการล่าก็เป็นได้ ซึ่งมีรายงานสนับสนุน

ว่า ในกลุ่มนกเอี้ยงคือ Javan myna (Acridotheres javanicus) ล่ารังของนกเขาชวา (Geopelia striata) (Wee & Wang , 

2008) ซึ่งเหตุผลของเร่ืองนี้ ยังไม่มีขอ้มูลเพยีงพอท่ีจะน าไปสู่ข้อสรุป 

จะเห็นได้ว่า การท ารังของนกเขาไฟ รังถูกล่าจากนกเอี้ยงและมดแดง เพียง 3 รัง ไม่มีการล่า จากนกนักล่า 

หรืองู อาจเน่ืองจากศัตรูเหลา่นีน้อ้ยมากในมหาวทิยาลัย โดยระยะเวลาส ารวจข้อมูลไม่พบหลักฐานการล่ารังจากศัตรู

เหลา่นีเ้ลย รวมถึงนักล่าจากแมวบ้านด้วย  

           มีรายงานวิจัยเกี่ยวกับการล่ารังของนกหลายชนิด ท่ีมีผลต่ออัตราการรอด ดังเช่นการล่ารังจากสัตว์ต่างถิ่น 

พวกสัตว์ฟันแทะ (Rattus rattus)  และแมว เช่นกรณีใน Sydney, Australia (Smith, Dickman, and Bank, 2016)  

การตายของลูกนกเป็นปัญหาหลักของการสูญเสียรังในการสืบพันธ์ุในนกร้องเพลง (song bird) ซึ่งมาจากผู้ล่าทาง
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ธรรมชาติ และรวมถึงการล่ารังท่ีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโดยมนุษย์ด้วย (Remeš, Matysioková, 

and Cockburn, 2012  การล่ารังโดยผู้ล่า เป็นสาเหตุหลักในการล้มเหลวงของรังในนกทุ่งหญ้าในเมือง (grassland 

birds) นอกจากนี้ การตดิเชื้อปรสิตในรัง (brood parasite) พบมากในรังนกทุ่งหญา้ที่อาศัยใกล้สภาพแวดลอ้มเมอืงของ

มนุษย์ด้วย (Buxton & Benson, 2015)   ส าหรับในมหาวิทยาลัย ไม่ปรากฏว่า รังนกเขาไฟ มีปรสิตพวกนก

กาเหว่า  common cuckoo (Cuculus canorus)  อาจเป็นเพราะว่า นกสองกลุ่มนี้ มีการป้อนอาหารลูกนกแตกต่างกัน 

โดยลูกนกกาเหว่าจะกินหนอนและแมลงหรือผลไม้ตามท่ีพ่อแม่นกอุปถัมภ์ป้อน แต่ลูกนกนกเขาไฟ จะกินน้ านมนกท่ี

พอ่แม่สร้างจากในร่างกาย ดังนัน้ นกกาเหวา่จึงมีพ่อแม่อุปถัมภเ์ป็นกลุ่มนกกระจิบหญ้า (Reed Warbler) (eg.Davis & 

Brook,1988;David and other,1998; Stoddard & Kilner,2013) นกปรอด (bulbul) นกเอี้ยงสาลิกา และนกกระจิบ

ธรรมดาเป็นต้น   

          ในตา่งประเทศ เชน่ยุโรป และสหรัฐอเมริกา พบวา่ ในช่วงฤดูหนาว การให้อาหารนกมผีลตอ่ประชากรของนก

เมอืงด้วย (Huhtalo & Jarvinen,1977) และมีรายงานวา่ความส าเร็จของนก Turtle Dove ในสภาพแวดลอ้มท่ีจัดการโดย

มนุษย์ท่ี Mediterranean มีความสัมพันธ์กับธัญพืช แหล่งน้ า พื้นท่ีสร้างรังท่ีเหมาะสม และการรบกวนโดยมนุษย์ใน

พื้นท่ีสร้างรังท่ีเป็นสวนสม้ (Hanane, 2016)  

           ส าหรับในมหาวิทยาลัยนเรศวรไม่มกีารให้อาหารนก และไมป่รากฏหลักฐานการตายเพราะอดอาหารของพ่อ

แมน่กเขาไฟ อาจเป็นเพราะว่าแหล่งอาหารของนกเขาไฟตัวเต็มวัยยังมอียูอ่ย่างอุดมสมบูรณ์โดยรอบมหาวทิยาลัย ซึ่ง

ยังคงเป็นพื้นท่ีธรรมชาติ โดยนกเขาไฟ ตัวเต็มวัยจะกินอาหารตามพื้นดิน ตามทุ่งนา ทุ่งหญ้า อาหารได้แก่เมล็ดพืช

และเมล็ดธัญพืชต่างๆเช่นข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง (โอภาส ขอบเขตต์, 2542) การมีอาหารอุดมสมบูรณ์มีผลต่อการ

สร้างน้ านมนกให้ลูก การป้อนอาหารให้ลูกนกอย่างสม่ าเสมอระหว่างการเจริญเติบโตมีผลต่อการรอดของลูกนก ดัง

รายงานการวิจัยใน Mourning dove ท่ีรายงานว่า พ่อแม่นกจะป้อนอาหารและน้ าให้ลูกจนถึงอายุ 18 วัน ซึ่งในระดับ

อายุนี้แม้ว่าจะเป็นระยะท้ายของการเลี้ยงลูกแล้วก็ตาม แต่หากขาดพ่อแม่นกไป จะมีอันตรายต่อการรอดของลูกนก

อย่างย่ิง (Baskett, Sayre, Tomlinson and Mirachi, 1993) 

            van Rooij & Griffith (2013) รายงานว่า ความส าเร็จในการสืบพันธ์ุมีสัมพันธ์กับความสามารถของพ่อแม่ ในการ

ดูแลลูกในรัง ดังนั้น ในมหาวิทยาลัยนเรศวร ปัจจัยความส าเร็จของรังนกเขาไฟไม่ได้มาจากการให้อาหารแก่พ่อแม่นกตัว

เต็มวัย แตน่า่จะมสี่วนมาจากการดูแลรังของพอ่แมน่ก และปัจจัยของการล้มเหลวของรังไมม่สีาเหตุจากสัตว์เลีย้ง เชน่ แมว  

          การรอดของรังนกเขาไฟ จนสามารถให้ผลผลิตสูงระดับนี้ น่าจะเกี่ยวข้องกับการเลือกพื้นท่ีสร้างรังท่ีดีด้วย

ปัจจัยหนึ่ง โดยในมหาวิทยาลัยมีสถานท่ีวางรัง (nest placement) ท่ีให้ความเสี่ยงต่อการล้มเหลวต่างกันไป ต้นไม้ท่ี

ปลอดภัยจากพายุลมฝน จะให้โอกาสรอดจากภัยจากสภาพอากาศจนลูกนกบินออกจากรังได้มากกว่า ดังกรณีการ

รอดของรังในบริเวณตน้ไม้ท่ีมีอาคารเป็นแนวป้องกันลม  

การแบ่งหน้าท่ีของพ่อแม่นกในการดูแลรัง พบว่ามีประสิทธิภาพมาก ปัจจัยนี้น่าจะมีส่วนในความส าเร็จของ

รังนกเขาไฟ โดยพ่อแม่นกจะแบ่งช่วงเวลาการกกไข่และกกลูกนกอย่างชัดเจน และมีส่วนร่วมอย่างมากในการดูแลไข่

และลูกนก โดยพ่อหรือแมน่กจะออกหากินต่อเมื่อมกีารผลัดเปลี่ยนจากคู่ของมัน เป็นการดูแลรังตลอดเวลา ลดความ

เสี่ยงในการสูญเสียรังจากการถูกล่ารัง พอ่แม่นกจะปลอ่ยให้ลูกนกอยูใ่นรังล าพังเพียงระยะเวลาสั้น ๆ เมื่อลูกนกมีขน

ขึน้มากและอายุมากกวา่สิบวัน ปัจจัยน้ีนา่จะมีส่วนในความส าเร็จในการสืบพันธ์ุมากที่สุด 
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การล้มเหลวของรัง (Nest failure) 

นกเขาไฟในมหาวิยาลัยนเรศวรมีความส าเร็จ 51.79 % (n=112) อย่างไรก็ตาม การท ารังตามธรรมชาติมี

โอกาสเสี่ยงต่อการล้มเหลวของรังเสมอ โดยพบว่า นกเขาไฟ ท่ีท ารังระหว่างเดือนมีนาคม ถึงสิงหาคม 2560 มีความ

ล้มเหลว 48.21% สัดสว่นของความล้มเหลวของรังตัง้แตร่ะยะไข่จนถึงระยะลูกนกแสดงในรูปท่ี 7  

ในระยะการกกไข่ (incubation) เป็นระยะท่ีเกิดความล้มเหลวในการสืบพันธ์ุมากที่สุด ซึ่งสาเหตุหลัก มาจาก

พายุฤดูร้อนและฝนตกหนัก (n=25.5) รองลงมาเป็นการท้ิงรัง (n=13) การตัดต้นไม้เพื่อปรับทัศนียภาพในพื้นท่ี (n=4) 

และไข่ฝ่อ (n=2) ซึ่งท าใหม้กีารสูญเสียไข่ไปถึง 89 ฟอง  

ความล้มเหลวในการสืบพันธ์ุอันมีสาเหตุมาจากสภาพอากาศ เช่น ฝนตกหนัก และลมพายุ ส่งผลให้ลูกอ่อน 

หรือไข่ตกจากรัง เกิดขึ้นได้กับการสร้างรังของนกท่ัวโลก สภาพอากาศท่ีไม่เหมาะสมจึงมีอิทธพลท าให้ประชากรของ

นกลดลง โดยมีการศึกษาในนกหลายชนดิ (เชน่ Piha, Lindén, Pakkala and Tiaonen,2007; Fielder et al.,2012)  

           ในระยะเลี้ยงลูก  พบว่ามีความล้มเหลวของรัง จากปัจจัยธรรมชาติเช่นกัน โดยรังนกเสียหายจากสภาพอากาศ

พายุฤดูร้อน ฝนตกหนัก (n=3.5) การท้ิงรัง (n=2) และศัตรูธรรมชาติคือการล่ารังโดยนกเอี้ยงสาลิกาและมดแดง (n=3)   

          โดยการท้ิงรังนั้น ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดเนื่องจากไม่มีหลักฐานใดๆ ส าหรับงานวิจัยอื่นๆ สุรกานต์ พยัคฆบุตร 

(2557) รายงานว่า การท้ิงรังของพ่อและแม่นก อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การถูกคุกคามจากมนุษย์ การเข้ า

ส ารวจรังในระยะใกล้เกินไปอาจท าพ่อและแมน่กตกใจจนทิง้รังได้  แตก่ารวจิัยคร้ังน้ี ไมไ่ด้เกิดจากการรบกวนจากการ

ท าวิจัยเนื่องจาก การวจิัยได้วางแผนเลอืกรังท่ีมีความสามารถตรวจสอบตดิตามได้ดว้ยกลอ้งส่องทางไกล เพื่อลดการ

รบกวนแลว้นั่นเอง 

           อย่างไรก็ตาม การสูญเสียลูกนกจ านวน 19 ตัว ในจ านวนรัง 112 รัง นับเป็นการสูญเสียจ านวนน้อย อาจ

กล่าวได้วา่ การสร้างรังมคีวามส าเร็จสูง ซึ่งอาจมีสว่นมาจากมีพฤตกิรรมการดูแลรังท่ีดขีองพ่อแมน่กเขาไฟน่ันเอง 

 
 

ภาพที่ 7 สาเหตุท่ีท าให้นกเขาไฟเกิดความลม้เหลวในการสบืพนัธ์ุ 
 

  

ส าเร็จ

51.79%

สภาพอากาศ

25.89%

ทิ้งรัง 14.28%

ศัตรูธรรมชาติ 

2.68%

ตัดต้นไม้ 3.57%
ไข่ฝ่อ 1.79%

ล้มเหลว

48.21%
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สรุปผลการวิจัย 
การสร้างรังของนกเขาไฟ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร มีจ านวนรังสูงสุดในเดือนเมษายน ถึงเดือนกรกฏาคม 

พ.ศ.2560 จากการตดิตามการท ารังของนก 112 คู่ พบวา่มีขนาดครอกเท่ากับ 2 และจ านวนลูกนกต่อคู่สบืพันธ์ุเท่ากบั 

1.04 ตัว/คู่ โอกาสหรือความนา่จะเป็นท่ีลูกนกรอดจากระยะฟักจากไข่จนถึงบินออกจากรังเท่ากับ 88 %  ความส าเร็จ 

ในการผลิตลูกนกเท่ากับ 96.55 % และความส าเร็จในการสร้างรัง (breeding success) เท่ากับ 51.79 % โดยมีความ

ล้มเหลวของรังมสีาเหตุหลักมาจากภัยจากสภาพอากาศ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณโลหะหนักในดินบริเวณสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

เทศบาลต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม และเปรียบเทียบความแตกต่างของ ปริมาณโลหะหนัก 

ได้แก่ ตะกั่ว (Pb) แคดเมยีม (Cd) และแมงกานีส (Mn) ในดนิท่ี 2 ระดับความลึก โดยด าเนินการศึกษาดังนี้ ท าการเก็บ

ตัวอย่างดินท้ังหมด 10 จุด ท่ีระดับความลึก 20 และ 40 เซนติเมตร ท าการเก็บตัวอย่างท้ังหมด 3 คร้ัง แต่ละคร้ังท า

การวิเคราะห์ 3 ซ้ า การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในดิน ได้ใช้เคร่ืองอะตอมมิกแอบซอร์บชั่นสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบปริมาณโลหะหนักท่ี 2 ระดับ

ความลึกใช ้t-test ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 

ผลการศึกษา พบว่าดินในบริเวณสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเทศบาลต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน 

จังหวัดมหาสารคาม ท้ัง 10 จุดเก็บตัวอยา่ง ท่ีระดับความลึก 20 เซนติเมตร มปีริมาณตะกั่ว (Pb) แคดเมยีม (Cd) และ

แมงกานีส (Mn) เฉลี่ยอยู่ในช่วง 24.46 - 38.32, 0.11 – 0.35, และ 20.43 - 434.06 มลิลกิรัมตอ่กิโลกรัม ตามล าดับ 

และท่ีระดับความลึก 40 เซนติเมตร มีปริมาณตะกั่ว (Pb) แคดเมียม (Cd) และแมงกานีส (Mn) อยู่ในช่วง 25.93 – 

35.85, 0.13 – 0.29 และ 18.33 – 83.40มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าปริมาณตะกั่ว (Pb) 

แคดเมยีม (Cd) แมงกานีส (Mn) ท่ีระดับความลึก 20 และ 40 เซนติเมตร มคี่าแตกตา่งกันอย่างไม่มนีัยส าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 (P≥.05) 

เมื่อน าข้อมูลปริมาณโลหะหนักในดินจากพื้นท่ีศึกษา เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินท่ีใช้

ประโยชน์เพื่อการอื่นนอกเหนือจากท่ีอยู่อาศัยและเกษตรกรรมของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าปริมาณโลหะหนักท้ัง 3 

ชนิดและ 2 ระดับความลึกอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์มาตรฐานของ Pb, Cd และ Mn ไมเ่กิน 750, 810 และ 32,000 

มลิลกิรัมตอ่กิโลกรัม ตามล าดับ   
 

ค าส าคั::   โลหะหนัก, ดิน, สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล 
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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 40-

centimeter-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 
 

บทน า  
  นับตั้งแต่อดีตมาสู่ปัจจุบัน ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาส าคัญท่ีคู่กับประเทศไทยมานานและในอนาคตปริมาณขยะ

มูลฝอยมีแนวโน้มท่ีจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี สาเหตุมาจาการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของเศรษฐกิจ 

และพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงของการอุปโภคบริโภคของประชาชน จึงส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศมีการ

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 พบปริมาณขยะมูลฝอย มีมากถึง 26.85 ล้านตัน ในจ านวนนี้มีขยะปริมาณที่

สามารถก าจัดได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 8.34 ล้านตัน ปริมาณมูลฝอยท่ีสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์

ประมาณ 4.94 ล้านตัน และมูลฝอยสว่นท่ีเหลอืกวา่ 13.57 ล้านตัน ยังคงถูกก าจัดทิ้งอยา่งไมถู่กต้องตามหลักวชิาการ 

ด้วยวิธีการเทกองกลางแจ้ง และเผาในท่ีโล่ง และในปี พ.ศ. 2559 พบปริมาณขยะมูลฝอยมีมากขึน้ถึง 27.06 ล้านตัน 

ในจ านวนนี้มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการประมาณ 9.57 ล้านตัน ปริมาณมูลฝอยท่ี

ถูกน ากลับมาใชป้ระโยชนใ์หมป่ระมาณ 5.81 ล้านตัน และปริมาณมูลฝอยท่ีสว่นท่ีเหลอืกวา่ 11.69 ล้านตัน ถ้าไมไ่ด้รับ

การก าจัดอย่างถูกหลักการ อาจมีการแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนท่ีใช้พื้นท่ีใน  

การท าการเกษตรให้มกีารปนเป้ือนในพืช และหมุนเวยีนเข้าสูห่่วงโซ่อาหารสะสมในร่างกาย คาดการณว์า่ขยะมูลฝอย

ในอนาคตมแีนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมขึน้อีก [1] 

 ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองท่ีมีการขยายตัว

ของเมืองสูงอย่างจังหวัดมหาสารคามซึ่งมีจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้น โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณวันละ 

420 ตัน โดยเกิดขึ้นในเขตเทศบาลประมาณ 100 ตัน และนอกเทศบาลประมาณ 320 ตัน [2] ซึ่งขยะมูลฝอยส่วนใหญ่
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เป็นขยะท่ีเกิดจากกิจกรรมในครัวเรือน ซึ่งจะมีขยะอิเล็กทรอนิกส์รวมมาด้วย อาทิ ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ี แผงวงจร

ไฟฟ้าท่ีเสื่อมสภาพแล้ว กระป๋องบรรจุสี [3] ในการจัดการจัดการขยะมูลฝอยนั้นจะมีการก าจัดรวมท้ังขยะมูลฝอยท่ี

เกิดจากครัวเรือน และขยะอเิล็กทรอนกิส์รวมกัน ซึ่งสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดมหาสารคาม มเีพยีง 2 แห่ง 

คือ สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมอืงมหาสารคาม และสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลเชียงยนื ท้ังสอง

แห่งมีการก าจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) แต่เนื่องจากไม่มีการคัดแยกขยะมูล

ฝอยตามประเภท จึงอาจท าให้มีขยะมูลฝอยจ าพวก อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจมีโลหะหนักปนเป้ือนอยู่ เช่น แบตเตอร่ี 

สายไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย เป็นต้น และมีโอกาสแพร่กระจายในดิน และน้ าใต้ดิน รวมถึงสะสมในสิ่งมีชีวิต ผ่านทางการ

บริโภคอาหาร หรอืน้ าดื่มได้ 

 ปัจจุบันเทศบาลต าบลเชียงยืน มีสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย โดยการก าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบตาม

หลักสุขาภบิาล บนพืน้ท่ี 48 ไร่ ตัง้อยู่ท่ี บ้านหมากหญ้า หมูท่ี่ 1 ต าบลเชยีงยืน อ าเภอเชยีงยืน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่ง

หากจากชุมชนประมาณ 2 กิโลเมตร เพื่อรองรับปริมาณขยะมูลฝอยจ านวน 32.98 ตัน/วัน นอกจากนี้ขยะมูลฝอยท่ีถกู

น ามาก าจัด มีท้ังขยะมูลฝอยอินทรีย์ และอนินทรีย์ ซึ่งขยะมูลฝอยอนินทรีย์ส่วนใหญ่เป็นขยะท่ีเกิดจากซาก

อิเล็กทรอนิกส์   ท่ีมีโลหะหนักเป็นองค์ประกอบซึ่งหากมีการจัดการท่ีไม่ถูกต้อง จะท าให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และ

สิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มคนท่ีเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายมากท่ีสุด คือ เจ้าหน้าท่ีคัดแยกขยะมูลฝอยซึ่งมักสัมผัสกับขยะ

มูลฝอยโดยตรงเป็นเวลานานและส่วนใหญ่ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยทางปาก 

ทางระบบทางเดินหายใจ และทางผิวหนัง [4]  หากมีการแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อม อาจส่งผลต่อประชาชน

บริเวณโดยรอบสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพราะพื้นท่ีส่วนใหญ่ประชาชนใช้ประโยชน์โดยการท าการ

เกษตรกรรม เช่น การท านา และการเพาะปลูกพืชต่างๆ [5] อาจก่อให้เกิดการปนเป้ือนของน้ าชะขยะมูลฝอยในพื้นท่ี

การเกษตร โดยการปะปนและสะสมอยู่ในน้ า ดิน และส่วนต่าง ๆ ของพืช ซึ่งหมุนเวียนในห่วงโซ่อาหารของประชาชน

และเป็นอันตรายตอ่สุขภาพได้  

 ดังนัน้บริเวณสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล เทศบาลต าบลเชยีงยืน จึงมโีอกาสท่ีจะปนเป้ือนของโลหะ

หนักในดินบริเวณสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปริมาณโลหะหนักในดินบริเวณ

สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลต าบลเชียงยืน เพื่อหาปริมาณโลหะหนักในดิน และเพื่อ

เปรียบเทียบความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยของโลหะหนัก ตะกั่ว แคดเมยีม และแมงกานีสในดนิ ท่ีระดับความลึก 20 และ

40 เซนติเมตร ซึ่งข้อมูลนี้จะเป็นแนวทางการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการเกิดขึ้นจากการปนเป้ือนโลหะหนักในดิน 

โดยผลการศึกษาครัง้นี้สามารถน ามาเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีเป็นประโยชนใ์ห้กับประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตอ่ไป 
 

วิธีการศึกษา 

 1. พื้นทีท่ี่ใช้ในการศกึษา 

         พื้นท่ีท่ีใช้ในการศึกษา คือ สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน 

จังหวัดมหาสารคาม ตัง้อยูท่ี่ บ้านหมากหญ้า หมูท่ี่ 1 ต าบลเชยีงยนื อ าเภอเชยีงยนื จังหวัดมหาสารคาม มเีนื้อท่ีประมาณ 

48 ไร่ โดยมอีาณาเขตพื้นท่ีโดยรอบสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล ตดิกับพื้นท่ีท าการเกษตรท้ังหมด  
 2. การศึกษาปริมาณโลหะหนกัในดนิ 

            การศึกษาปริมาณโลหะหนักในดินบริเวณสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลต าบลเชียงยืน 

อ าเภอเชยีงยืน จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย ตะกั่ว (Pb) แคดเมยีม (Cd) และแมงกานีส (Mn) โดยเก็บตัวอยา่งดิน

ในบริเวณสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลต าบลเชียงยนื อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ก าหนด
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จุดเก็บตัวอย่างดินจ านวน 10 จุด โดยเก็บครอบคลุมพื้นท่ี แต่ละจุดเก็บท่ีระดับความลึก 20 และ 40 เซนติเมตร ท า

การเก็บตัวอยา่งทัง้หมด 3 ครัง้ แต่ละคร้ังท าการิเคราะห์ 3 ซ้ า มรีายละเอยีดต่างๆ ดังนี้ 

2.1 จุดเก็บตัวอย่างดนิ 

   การก าหนดจุดเก็บตัวอยา่งดิน โดยเก็บภายในสถานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกิูล เทศบาลต าบลเชยีง

ยืน ซึ่งมีจ านวนท้ังหมด 10 จุด ซึ่งแตล่ะจุดเก็บท่ีระดับความลึก 20 และ 40 เซนตเิมตร รายละเอยีดดังภาพท่ี 1 [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 จุดเก็บตัวอยา่งดิน 

 

2.2 วิธีเก็บตัวอย่างดิน 

การเก็บตัวอยา่งดินท่ีความลกึ 20 และ 40 เซนติเมตร ด าเนนิการโดยใชส้วา่นเจาะดิน (Soil Auger) [7] 

ดังภาพท่ี 2  
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 วธีิเก็บตัวอยา่งดิน 
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2.3 การเตรยีมตัวอย่างดนิ 

1. เก็บตัวอยา่งดินให้เพยีงพอต่อการวเิคราะห์ แลว้น ามาผึ่งดนิให้แห้งในท่ีร่มเกลี่ยให้มีความหนาเท่ากัน 

2. เมื่อแห้งแล้ว ท าการบดตัวอย่างดนิ โดยครกหิน รอ่นดินท่ีบดแลว้ผ่านตะแกรงขนาด 2 มลิลเิมตร แบง่

ส่วนท่ีร่อนมาบดซ้ าอกี ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 0.5 มลิลเิมตร เก็บตัวอยา่งดินท่ีร่อนผ่านตะแกรงไวใ้นถุงพลาสติกปดิ

ปากถุงให้สนทิอย่าให้อากาศเข้า 

3. น าตัวอยา่งดินท่ีแหง้และบดละเอยีดแล้วใส่ลงในถ้วยกระเบ้ือง แลว้น าเข้าตูอ้บอุณหภูมท่ีิ 105 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมงเพื่อไล่ความชืน้ 

4. เมื่อครบ 2 ชั่วโมงแลว้ น าถ้วยกระเบ้ืองออกจากตูอ้บ แล้วน าไปใสใ่น Desiccator ปล่อยท้ิงไวใ้ห้เย็น  

2.4 การวิเคราะหด์ินทางเคม ี

1. ชั่งตัวอยา่งดินจ านวน 0.500 กรัม เติมกรดไนตริกความเข้มขน้ จ านวน 5 มลิลลิิตร และกรดไฮโดคลอ

ริกเข้มข้น จ านวน 5 มลิลลิิตร ลงในขวดรูปชมพูท่ี่มีตัวอยา่งดิน 

2. น าตัวอยา่งไปยอ่ยบน Hot plate จนได้สารละลายใส ยกลงจาก Hot Plate แลว้ปล่อยไว้ในตูดู้ดควัน 

3. ท าการกรองตัวอยา่งที่ผ่านการย่อยดว้ยกระดาษกรองเบอร์ 42 ใส่ในขวดปริมาตรขนาด 50 มลิลลิิตร 

แลว้ท าการปรับปริมาตรด้วยกรดไนตริกความเข้มข้น 1% ให้ไดป้ริมาตร 50 มลิลลิิตร 

4. น าสารละลายตัวอย่างท่ีไดไ้ปตรวจวัดปริมาณโลหะหนัก ด้วยเครื่อง Atomic Absorption 

Spectrophotometer รุ่น PinAAcle 900F [8]  
 

 3. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลท่ีได้จะน ามาวิเคราะห์หาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซึ่งสถิตท่ีิใชใ้นการวเิคราะห์

ข้อมูลคร้ังนีไ้ด้แก่ สถิตพิรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test โดยใชโ้ปรแกรม

ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ [9] 
 

1. ค่าเฉลี่ย (Mean)   

 ค่าเฉลี่ย (Mean) หมายถงึ ผลลพัธ์ท่ีได้จากการน าเอาคา่ของข้อมูลทุกค่ามารวมกัน แลว้หารดว้ยจ านวน

ข้อมูลท้ังหมด เป็นสูตรและสัญลักษณไ์ด้ดังนี ้
 

สูตร x    = ∑ 𝑛 

                  N 

เมื่อ  x    = ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

                                  ∑ 𝑛   = ผลรวมของค่าท่ีท าการเิคราะห์ได้ในแตซ่้ า  

                                      N    = จ านวนท่ีท าการทดลอง 
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2. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.)  

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) หมายถงึ รากที่สองของผลบวกก าลังสองของผลตา่ง

ระหว่างข้อมูลแต่ละค่าเฉลี่ยหารด้วยจ านวนข้อมูลท้ังหมด เป็นสูตรและสัญลักษณไ์ด้ดังนี ้

   สูตร  S.D. = √(𝑥𝑖 − x ) 2 

              n-1 

 

         เมื่อ       S.D.  แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

               x   แทน ค่าเฉลี่ยของข้อมลู 

                  𝑥𝑖  แทน ผลการทดลองแตล่ะพื้นท่ีเก็บตัวอยา่ง 

                  n    แทน จ านวนคร้ังท่ีท าการทดลอง 
 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาปริมาณโลหะหนกัในดินบริเวณสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล เทศบาลต าบลเชยีงยืน 

อ าเภอเชยีงยืน จังหวัดมหาสารคาม ที่ระดับความลึก 20 และ 40 เซนติเมตร โดยเก็บตัวอยา่งดินมาวิเคราะห์โลหะ

หนัก ได้แก่ ตะกั่ว (Pb) แคดเมยีม (Cd) และแมงกานีส (Mn) วิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในดนิ โดยใชเ้ครื่อง Atomic 

Absorption Spectrophotometer รุ่น PinAAcle 900Fได้ผลการศึกษา ดังนี้ 

    1. ปริมาณของตะกั่วในดิน  

จากผลการวิเคราะห์ตะกั่วในดินบริเวณสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลต าบลเชียงยืน 

อ าเภอเชยีงยืน จังหวัดมหาสารคาม ท่ีระดับความลึก 20 และ 40 เซนติเมตร แสดงคา่เฉลี่ยของตะกั่วในดนิ ณ จุดเก็บ

ตา่ง ๆ รายละเอยีด ดังภาพท่ี 3 

 

 

          

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 3 ปริมาณของตะกั่วในดนิ 
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จุดเก็บตัวอย่างดิน

ปริมาณแคดเมียมในดิน

  ามลึก 20  ซนติ มตร

  ามลึก 40  ซนติ มตร

จากภาพท่ี 3 พบวา่ ปริมาณตะกั่วในดนิท่ีระดับความลึก 20 จดุท่ี 1-10 มดีังนี้ 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 มลิลกิรัมตอ่กิโลกรัม ตามล าดับ และปริมาณตะกั่วในดนิท่ีระดับความลึก 40 เซนติเมตร 

จุดที่ 1-10 มดีังนี้ 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 มลิลกิรัมตอ่กิโลกรัม ตามล าดับ 
 

2. ปริมาณของแคดเมียม(Cd)ในดิน  

จากผลการวิเคราะห์แคดเมียมในดินบริเวณสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลต าบลเชียงยืน 

อ าเภอเชยีงยนื จังหวัดมหาสารคาม ท่ีระดับความลึก 20 และ 40 เซนตเิมตร แสดงค่าเฉลี่ยของตะกั่วในดิน ณ จุดเก็บตา่ง ๆ 

รายละเอยีด ดังภาพท่ี 4 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4 ปริมาณของแคดเมยีมในดนิ 

 

 จากภาพท่ี  4 พบว่า  ป ริมาณแคดเมียมในดิน ท่ีระดับความลึก  20 เซนติ เมตร จุด ท่ี  1-10 มีดั งนี้

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 ตามล าดับ และปริมาณแคดเมียมในดินท่ีระดับความลึก 40 

เซนติ เมตร จุด ท่ี  1-10 มีดั งนี้  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 มลิลกิรัมตอ่กิโลกรัม ตามล าดับ  
 

3. ปริมาณของแมงกานีสในดิน (Mn) 

จากผลการวิเคราะห์แมงกานีสในบริเวณสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลต าบลเชียงยืน 

อ าเภอเชยีงยืน จังหวัดมหาสารคาม ท่ีระดับความลึก 20 และ 40 เซนติเมตร รายละเอยีดดังภาพท่ี 5 

 

 

  



 
 

Proceedings  
1478 

 

0

100

200

300

400

500

600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ป
ร
มิ

า
ณ

แ
ม

งก
า
นี

สใ
น

ด
นิ

 

(ม
ลิ

ล
กิ

ร
มั
/ก

โิล
ก

ร
มั
)

จุดเกบ็ตวัอยา่งดนิ

ปรมิาณแมงกานีส

ความลกึ 20

เซนตเิมตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ปริมาณแมงกานีสในดิน 
 

จากภาพท่ี 5 พบว่า ปริมาณแมงกานสีในดินท่ีระดับความลึก 20 เซนติเมตร จุดท่ี 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 ตามล าดับ และปริมาณแมงกานีสในดินท่ีระดับความลึก 

40 เซนติเมตร จุดที่ 1-10 มดีังนี้ 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 มลิลกิรัมตอ่กิโลกรัม ตามล าดับ 
 

สรุปและอภิปรายผล 

 สรุป 

1.  ปริมาณของ ตะกั่ว (Pb) แคดเมียม (Cd) และแมงกานีส (Mn) ในดินบริเวณสถานที่ก าจัดขยะ 

มูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลเทศบาลต าบลเชียงยืน อ าเภอเชยีงยืน  จังหวัดมหาสารคาม  

     จากการศึกษาปริมาณโลหะหนักในดินบริเวณสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลต าบลเชียงยืน  

ท่ีระดับความลึก 20 เซนติเมตร จุดท่ี 1-10 มีค่าเฉลี่ยของตะกั่ว (Pb) แคดเมียม (Cd) และแมงกานีส (Mn) อยู่ในช่วง 

24.46 - 38.32, 0.11 – 0.35, และ 20.43 - 434.06 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ และท่ีระดับความลึก 40 

เซนติเมตร มคี่าเฉลี่ยของตะกั่ว (Pb) แคดเมยีม (Cd) และแมงกานีส (Mn) อยู่ในช่วง 25.93 – 35.85, 0.13 – 0.29 และ 

18.33 – 83.40 มลิลกิรัมตอ่กิโลกรัม ตามล าดับ เมื่อน าข้อมูลปริมาณโลหะหนักในดินจากพื้นท่ีศกึษา เปรียบเทียบกับ

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินท่ีใชป้ระโยชนเ์พื่อการอ่ืนนอกเหนอืจากที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรมของกรมควบคุมมลพิษ 

พบว่าปริมาณโลหะหนักท้ัง 3 ชนิดและ 2 ระดับความลึกอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและเมื่อเปรียบเทียบค่าปริมาณตะกั่ว 

(Pb) แคดเมยีม (Cd) แมงกานีส (Mn) ท่ีระดับความลึก 20 และ 40 เซนติเมตร มคี่าแตกตา่งกันอย่างไม่มนีัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิระดับ .05 (P≥.05) 
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 อภปิรายผล 

ผลการศึกษาปริมาณโลหะหนักในดินบริเวณสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลต าบลเชียงยืน 

อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ท าการเก็บตัวอย่างท้ังหมด 10 จุด ท่ีระดับความลึก 20 และ 40 เซนติเมตร 

สามารถอภปิรายผลได้ ดังนี้ 

ปริมาณตะกั่วในดิน พบว่า จุดเก็บตัวอย่างดินท่ีพบปริมาณตะกั่วมากที่สุด คือ จุดท่ี 8 บริเวณท่ีติดกับบ่อน้ า

ผิวดิน ภายในสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมีปริมาณตะกั่วมากท่ีสุด ท้ังระดับความลึก 20 และ 40 

เซนติเมตรมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 38.32 และ 35.85 มลิลกิรัม/กโิลกรัม ตามล าดับ เนื่องจากบริเวณดังกลา่วเป็นท่ีรวมของ

น้ าชะขยะมูลฝอย ท าให้มีโอกาสปนเป้ือนตะกั่วมากกว่าบริเวณอื่น เมื่อน าค่าของปริมาณตะกั่วท่ีตรวจพบท้ัง 10 จุด

เก็บตัวอย่างมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพดินท่ีใช้ประโยชน์เพื่อการอื่นนอกเหนือจากการอยู่อาศัยและ

เกษตรกรรม พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คือมีค่าไม่เกิน 750 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และเมื่อน ามาเปรียบเทียบความ

แตกต่างของปริมาณตะกั่วโดยใช้สถิติ t- test (Independent Samples) พบว่าปริมาณตะกั่วท้ัง 2 ระดับความลึก  

มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05(P≥.05) คล้ายคลึงกับการศึกษาของ พีรพงษ์ สุทรเดชะ 

(2546)[3] ท่ีได้ท าการศกึษาเร่ืองการสะสมของโลหะหนักในดนิใตห้ลุมฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล วเิคราะห์หานิกเกล 

ทองแดง ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม และสังกะสี ท่ีระดับความลึก 13-22 เมตร ซึ่งพบปริมาณตะกั่วใต้หลุมฝังกลบ

ขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภบิาลมีคา่อยู่ระหว่าง 15-32 มลิลกิรัม/กิโลกรัม 

ปริมาณแคดเมียมในดิน พบว่า จุดเก็บตัวอยา่งดินท่ีพบปริมาณแคดเมียมมากที่สุด คือ จุดท่ี 1 ท่ีระดับความ

ลึก 20 เซนติเมตร เป็นพื้นท่ีบริเวณอาคารคัดแยกขยะมูลฝอยตรวจพบปริมาณแคดเมียม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.35 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นอาคารคัดแยะขยะมูลฝอยส่วนมากเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีรอการ

น าไปก าจัด จึงท าให้โลหะหนักแคดเมียมมีโอกาสปนเป้ือนในดินบริเวณนั้น ส าหรับท่ีความลึก 40 เซนติเมตร เป็นจุด

เก็บตัวอย่างท่ี 6 ซึ่งพบปริมาณแคดเมียมมากท่ีสุด เป็นบริเวณบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยท่ีท าการฝังกลบแล้ว พบว่ามี

ค่าเฉลี่ยของแคดเมียมเท่ากับ 0.29 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งอาจมีผลมาจากการสะสมของแคดเมียมหรือสารท่ีมี

แคดเมียมเป็นองค์ประกอบ เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ีในขยะมูลฝอยท่ีถูกน ามาฝังกลบ ณ บริเวณนี้ ดังนั้นท้ัง 2 จุด

เก็บตัวอย่างดิน ที่ระดับความลึก 20 และ 40 เซนติเมตร ในพื้นท่ีดังกล่าวจึงมีโอกาสปนเป้ือนแคดเมียมมากกว่า

บริเวณอื่นท่ีท าการเก็บตัวอยา่งดิน เมื่อน าค่าของปริมาณแคดเมียม ท่ีตรวจพบท้ัง 10 จุด มาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน

คุณภาพดนิท่ีใชป้ระโยชนเ์พื่อการอ่ืนนอกเหนอืจากการอยูอ่าศัยและเกษตรกรรม พบวา่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คือมคี่า

ไม่เกิน 810 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และเมื่อน ามาเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณแคดเมียมโดยใช้สถิติ  t- test 

(Independent Samples) พบวา่ ค่าเฉลี่ยของแคดเมียมท้ัง 10 จุด ท่ีระดับความลึก 20 และ 40 เซนติเมตร ท้ัง 2 ระดับ

ความลึก มีความแตกต่างกันอยา่งไมม่ีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 (P≥.05) ส าหรับการตรวจพบปริมาณแคดเมยีม

ในดนิบริเวณสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูลที่ท าการศกึษานัน้ คล้ายคลงึกับการศกึษาของ กนกวรรณ สุภธีระ 

และคณะ (2558)[10] ท่ีได้ท าการศึกษาการปนเป้ือนโลหะหนักในดินบริเวณสถานก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมือง

มหาสารคาม วเิคราะห์หาตะกั่ว แคดเมยีม และแมงกานสี ท่ีระดับความลึก 10, 20 และ 50 เซนติเมตร ซึ่งพบปริมาณ

แคดเมยีมในดนิบริเวณสถานก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมอืงมหาสารคาม มีค่าอยูร่ะหว่าง 0.1-0.4 มลิลกิรัม/กิโลกรัม   

ปริมาณแมงกานีสในดิน พบว่า ท่ีระดับความลึก 20 เซนติเมตร ซึ่งเป็นจุดเก็บตัวอย่างท่ี 4 เป็นบริเวณฝัง

กลบขยะมูลฝอยท่ีก าลังเปิดรับขยะมูลฝอยอยู่ในปัจจุบัน เป็นระดับความลึกท่ีพบปริมาณแมงกานีสมากท่ีสุด โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 470.52 มลิลกิรัม/กิโลกรัม ในพืน้ท่ีบริเวณดังกล่าวจะพบวา่มซีากขยะอิเล็กทรอนกิส์ เชน่ ถ่านไฟฉาย 

แบตเตอร่ีโทรศัพท์มือถือท่ีถูกน ามาก าจัด ณ บริเวณบ่อฝังกลบนี้ จึงท าให้แมงกานีสซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญใน
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ชิ้นส่วนของขยะอิเล็กทรอนกิส์มโีอกาสปนเป้ือนในดนิบริเวณดังกล่าว และท่ีระดับความลึก 40 เซนติเมตร เป็นจุดเก็บ

ตัวอย่างท่ี 10 ท่ีตรวจพบปริมาณแมงกานีสมากที่สุด เป็นบริเวณลานตากสิ่งปฏิกูล ซึ่งพบว่ามีค่าเฉลี่ยของแมงกานีส

เท่ากับ 83.04 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งบริเวณใกล้เคียงเป็นบ่อบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย ท าให้มีโอกาสการปนเป้ือน

แมงกานีสจากน้ าชะมูลฝอยท่ีซึมผ่านลงสู่ชั้นดิน อาจท าให้เกิดการสะสมของแมงกานีสหรือสารท่ีมีแมงกานีสเป็น

องค์ประกอบ ดังนั้นท้ัง 2 จุดเก็บตัวอย่างดิน ท่ีระดับความลึก 20 และ 40 เซนติเมตร จึงมีโอกาสปนเป้ือนแมงกานีส

มากกว่าบริเวณอื่น เมื่อน าค่าเฉลี่ยของปริมาณแมงกานีสท่ีตรวจพบท้ัง 10 จุดเก็บตัวอย่าง มาเปรียบเทียบกับ

มาตรฐานคุณภาพดินท่ีใช้ประโยชน์เพื่อการอื่นนอกเหนือจากการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม พบว่าอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน คือมีค่าไม่เกิน 32,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และเมื่อน ามาเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณแมงกานีส 

ท้ัง 10 จุด โดยใชส้ถิต ิt- test (Independent Samples) พบวา่ ปริมาณโลหะหนักท้ัง 2 ระดับความลึก มคีวามแตกต่าง

กันอย่างไม่มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05(P≥.05) คล้ายคลงึกับการศกึษาของ กนกวรรณ สุภธีระ และคณะ (2558) 

[10] ท่ีได้ท าการศึกษาการปนเป้ือนโลหะหนักในดินบริเวณสถานก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

วิเคราะห์หาตะกั่ว แคดเมียม และแมงกานีส ท่ีระดับความลึก 10, 20 และ 50 เซนติเมตร ซึ่งพบปริมาณแมงกานีสใน

ดินบริเวณสถานก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมอืงมหาสารคาม มีค่าอยูร่ะหว่าง 5.30-14.20 มลิลกิรัม/กิโลกรัม   
 

ข้อเสนอแนะ 
1. โลหะหนักท่ีตรวจพบในบริเวณสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยปฏิกูล เทศบาลต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน 
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การศกึษาลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของถ่านชีวภาพท่ีผลิตจากข้าวโพด 

The Chemical and Physical Characteristics of Biochar Derived from Maize 

วีระ พันอินทร1์* 

Weera Punin1* 
 

บทคัดย่อ 

 งานวจิัยนี้ศึกษาลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของถ่านชวีภาพจากซังข้าวโพดท่ีผ่านกระบวนไพโรไลซิสท่ี

อุณหภูมิ 400 ๐C 500 ๐C และ 600 ๐C ตามล าดับ จากผลการวิจัยพบว่า ค่าปริมาณเถ้า ความเป็นกรด-ด่าง การน า

ไฟฟา้ รวมท้ังปริมาณของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแคลเซียม มคี่าเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิไพโรไลซิสท่ีเพิ่ม

สูงขึ้น รวมท้ังขนาดรูพรุนท่ีผิวของถ่านชีวภาพมีขนาดกว้างขึ้นเมื่ออุณหภูมิไพโรไลซิสท่ีสูงขึ้น ซึ่งรูพรุนท่ีผิวของถ่าน

ชวีภาพมลีักษณะคลา้ยกับรังผึง้ท่ีสามารถกักเก็บน้ าและธาตุอาหารตา่ง ๆ ท่ีมีความจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

ได้ ดังนั้นถ่านชีวภาพท่ีผลิตด้วยอุณหภูมิไพโรไลซิสสูงจึงมีคุณสมบัติเหมาะสมส าหรับน าไปใช้ปรับปรุงโครงสร้างดิน

มากกวา่ถ่านชวีภาพท่ีผลิตด้วยอุณหภูมิไพโรไลซิสต่ า  

ค าส าคั:: ถ่านชีวภาพ,  ซังข้าวโพด,  องคป์ระกอบทางเคม,ี  อุณหภูมไิพโรไลซิส  
 

Abstract  

 This research is the studies of maize, it was pyrolysis at different temperatures there are 400๐C 500๐C 

and 600 ๐C, 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  
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บทน า 

ในปี 2559 จังหวัดล าปางมีพืน้ท่ีเพาะปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว ์205,722 ไร่ โดยมีผลผลิต 184,396 ตน้ มวีัสดุ

เหลือทิ้งข้าวโพดมากถึง 79,027 ตัน ซึ่งวัสดุเหลือท้ิงข้าวโพดเหล่านี้ส่วนมากจะถูกเผาท าลายในท่ีโล่งแจ้งจึงเป็น

ต้นเหตุหลักของการเกิดหมอกควันทางภาคเหนือและส่งผลกระทบต่อประชาชนดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้น [1] เทคโนโลยี 

“ถ่านชีวภาพ” จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหมท่ี่น่าสนใจเป็นอยา่งยิ่งในการแกปั้ญหาสิ่งแวดลอ้ม [2-4] ปัจจุบันมงีานวจิัย

เผยแพร่ท่ีเกี่ยวข้อง“ถ่านชีวภาพ” ไว้เป็นอย่างมากมาย อาทิ ทัพไท หน่อสุวรรณ (2554) [5] ได้ท าการศึกษาความ

เป็นไปได้ในการผลิตถ่านชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตในระบบการผลิตข้าวนาสวน การใส่ถ่านชีวภาพในอัตรา 2,560 

กิโลกรัมต่อไร่ สามารถเพิ่มจ านวนหน่อของข้าวได้ตั้งแต่ 15 วันหลังปักด า จนถึง 75 วันหลังปักด า เป็นผลท าให้มี

จ านวนรวงข้าวมากที่สุดแตกต่างกับการท่ีไมใ่ส่ถา่นชีวภาพ ขณะที่ Mukherjee (2014) [6] ได้ศึกษาผลกระทบระยะสั้น

และระยะยาวในการใช้ไบโอชาร์กับดินท่ีเสื่อมคุณภาพเพื่อลดค่าของสภาวะเรือนกระจกให้กับบรรยากาศและรักษา

คุณภาพของดิน เช่นเดียวกับ Rutigliano (2014) [7] ได้ศึกษาไบโอชาร์ในการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน และ

ผลกระทบตอ่ปริมาณจุลินทรียใ์นดินอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อระบบนเิวศคือ สามารถท าให้แร่ธาตุและสารอาหารของ

พชืท่ีมีอยูใ่นดนิมกีารเพิ่มหรือลดปริมาณลงได้ ก่อนหนา้นั้น Jyoti Saxena (2013) [8] ได้พสิูจน์ว่าใชปุ๋้ยเคมีในการปลูก

พืชนั้นน าไปสู่การเสื่อมสลายของแร่ธาตุและสารอาหารท่ีมีอยู่ในดินอีกท้ังยังอาจเพิ่มมลพิษให้กับธรรมชาติ การเพิ่ม

การเจริญเติบโตของพืชสามารถท าได้อีกวิธีคือการเพิ่มแบคทีเรียลงสู่ดินซึ่งสามารถลดการเสื่อมสลายของธาตุและ

สารอาหารท่ีมีอยู่ในดิน การประยุกต์ใช้ไบโอชาร์โดยการเพิ่มลงสู่ดินในการปลูกพืชจะช่วยให้พืชมีการเจริญเติบโตได้

เป็นอย่างดีและยังสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีรวมถึงการสูญสลายของแร่ธาตุและสารอาหารในดินตามธรรมชาติ  

Hidetosh (2009) [9] ใช้ไบโอชาร์ในการปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับข้าวไร่ทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศลาว และ Jingchun Tang (2013) [10] ได้ศึกษาเกี่ยวกับไบโอชาร์ท่ีเกิดจากการ

สลายตัวทางความรอ้นของชีวมวลโดยผ่านกระบวนการไพโรไลซิส มคีวามสามารถในการกักเก็บคารบ์อนในดนิไว้และ

ยังช่วยก าจัดของเสียรวมไปถึงการฟื้นฟูสภาพดิน ซึ่งถ่านชีวภาพนี้ท าจากของเสียจากสิ่งมีชีวิต (Organic waste) มี

ลักษณะเหมือนถ่านหินท่ีมีรูพรุน ซึ่งสสารเหล่านั้นอาจจะได้มาจากซากต้นไม้ การเพาะปลูกหรือมูลสัตว์ เช่น เศษไม้ 

วัสดุเหลือทิ้งข้าวโพด เปลือกถั่วลิสง หรือแม้แต่ปุ๋ยมูลสัตว์ท่ีได้จากสัตว์ มาผ่านกระบวนการเผาด้วยเตาเผาแบบ  

ไพโรไลซิส เพื่อน าถ่านท่ีได้มาใช้ในการบ ารุงดิน ประโยชน์ของถ่านชีวภาพ โดยหลัก ๆ แล้ว คือการช่วยสร้างความชุม่

ชื้นให้กับดินได้อย่างยาวนาน และช่วยดูดซับคาร์บอน ท่ีมีอยู่ตามชั้นบรรยากาศให้ลงมาสู่ดิน จึงลดการเกิดปัญหา

ภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ถ่านชีวภาพยังได้รับการพิจารณาจากนักวิทยาศาสตร์ให้เป็นเสมือนทองสีด าของชาว

เกษตรกรรม ด้วยคุณสมบัติท่ีมีสารคาร์บอนสูงและมีรูพรุนตามธรรมชาติช่วยให้ถ่านชีวภาพ สามารถอุ้มน้ าและธาตุ

ต่าง ๆ รวมถึงการป้องกันการเสื่อมสลายของจุลินทรีย์ท่ีอยู่ในดิน อีกท้ังยังเป็นการเพิ่มการย่อยสลายและแยกก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์เอาไวใ้นดิน ในขณะท่ีถ่านชีวภาพท าหน้าที่เสมือนกับอ่างคาร์บอนธรรมชาต ิเมื่อดินอุดมสมบูรณ์

จะส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้เทคโนโลยีถ่านชีวภาพจึงมีศักยภาพในการก าจัดของเสียจาก

สิ่งมีชีวิตท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม [11] 

ดังนั้นผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหาหมอกควันท่ีเกิดจากการเผาท าลายวัสดุเหลือท้ิงข้าวโพดในพื้นท่ีจังหวัด

ล าปาง จึงสนใจท่ีจะร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้ท าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและ

องค์ประกอบทางเคมีของถ่านชีวภาพท่ีผลิตจากวัสดุเหลือท้ิงข้าวโพดท่ีเหมาะสมกับองค์ประกอบของดินในพื้นท่ีท า

การเกษตร ซึ่งงานวิจัยนี้ผู้วิจัยคาดหวังว่าจะช่วยเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันท่ีเกิดจากการเผาท าลายวัสดุ

เหลอืท้ิงข้าวโพดและสร้างความยั่งยนืดา้นสิ่งแวดลอ้มได้ 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 1. การผลิตถ่านชีวภาพด้วยกระบวนการไพโรไลซิสแบบช้า 

กระบวนการไพโรไลซิสแบบช้าเป็นกระบวนการเผาไหม้โดยไม่ใช้ออกซิเจนเป็นการสลายชีวมวลท่ีมี

องค์ประกอบของคาร์บอนโดยใช้อุณหภูมิสูงระหว่าง 400 - 600 oC เกิดสารระเหยและควบแนน่รวมตัวกันกลายเป็น

ของเหลวและเช้ือเพลงิ นอกจากนี้ยังสามารถท าให้เกิดก๊าซ H2, CO, CH4, C2H2, C2H4 เมื่อเกิดกระบวนการเผาไหมข้อง

ก๊าซเหล่านี้แล้วก็สามารถกลายเป็นความร้อนท่ีให้แก่ระบบอีกต่อไปท่ีส าคัญคือได้ถ่านชีวภาพหรือไบโอชาร์ 

รายละเอยีดขัน้ตอนการด าเนนิงานในส่วนนีม้ดีังตอ่ไปน้ี 

 1.1 การหาค่าความช้ืนของวัสดุเหลือทิ้งจากข้าวโพด 

 ล าดับแรกท าการวัดความชื้นในวัสดุเหลือท้ิงจากข้าวโพด สามารถวัดได้ทางตรง (Direct method) ซึ่งให้

ความแม่นย าสูงแต่ต้องเสียเวลาในการปฏิบัตินานมีขั้นตอนมาก เป็นวิธีการวิเคราะห์ท่ีต้องท าในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมี

วธีิการท า ดังนี้ 

 1) น าถ้วยอบตัวอยา่งพร้อมฝาท่ีล้างน้ าสะอาดและเช็ดท าความสะอาดให้แห้งมาอบในตูอ้บท่ีอุณหภูมิ 

135 oC เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นน ามาใส่ในโถดูดความชื้น เป็นระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง แล้วน ามาชั่ง  

เพื่อบันทึกค่ามวลของถ้วยอบตัวอยา่งและฝาในหน่วยกรัม 

  2) ชั่งมวลวัสดุเหลอืท้ิงข้าวโพดท่ีบดละเอียด 20 g น าไปใส่ลงในถ้วยอบ บันทึกค่ามวลของวัสดุเหลอื

ทิ้งข้าวโพด จากนั้นเขย่าเล็กน้อยให้วัสดุเหลือท้ิงข้าวโพดกระจายเต็มพื้นท่ีอย่างสม่ าเสมอ แล้วน าไปอบในตู้อบท่ี

อุณหภูม ิ135 oC เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง หรอืจนมวลของวัสดุเหลอืท้ิงข้าวโพดมคี่าคงที่  

 3) เมื่อครบก าหนดเวลา น าถ้วยอบใส่ในโถดูดความชื้น เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง แล้วน ามาชั่งบันทึก

ค่ามวล เพื่อค านวณหาปริมาณความชื้นของตัวอยา่งวัสดุเหลือท้ิงข้าวโพดตามสมการการค านวณหาปริมาณความชื้น 

(Measurement of Moisture Content) ดังนี้ 
 

% ความชื้น (ตอ่น้ าหนักเปียก) = [(มวลวัตถุเร่ิมตน้-มวลวัตถุท่ีแหง้)/(มวลวัตถุเร่ิมตน้)] x 100                  (1) 
 

% ความชื้น (ตอ่น้ าหนักแหง้) = [(มวลวัตถุเร่ิมตน้-มวลวัตถุท่ีแหง้)/(มวลวัตถุแหง้)] x 100                     (2) 
 

 1.2 การหาอุณหภูมิไพโรไลซิสที่เหมาะสมต่อการผลิตถ่านชีวภาพ 

การหาอุณหภูมิไพโรไลซิสท่ีเหมาะสมต่อการผลิตถ่านชีวภาพเป็นการทดสอบหาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมใน

การผลิตถ่านชีวภาพให้มคีุณภาพ ซึ่งมีขัน้ตอนการหาอุณหภูมิไพโรไลซิสท่ีเหมาะสมดังนี้ 

 1) ก าหนดอุณหภูมิไพโรไลซิสส าหรับผลิตถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือท้ิงข้าวโพดดังนี้ 400 oC 500 oC 

และ 600 oC ตามล าดับ 

 2) ชั่งมวลวัสดุเหลือท้ิงข้าวโพด จ านวน 1 กิโลกรัม แล้วน าวัสดุเหลอืท้ิงข้าวโพดไปจัดวางในภาชนะที่

ใช้ส าหรับการเผาจากนั้นน าไปเผาในเตาเผา โดยท าการเผาตามเวลาและอุณหภูมิท่ีก าหนด  สังเกตและบันทึกการ

เปลี่ยนแปลงของวัสดุเหลอืท้ิงข้าวโพด 

 3) พจิารณาอุณหภูมใินการผลิตถ่านชีวภาพท่ีเหมาะสม เพื่อน าไปวเิคราะห์ลักษณะและองคป์ระกอบ

ทางเคมใีนขัน้ตอนตอ่ไป 
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 1.3 การหาความช้ืนของถ่านชีวภาพที่ผลิตจากวัสดุเหลือทิ้งข้าวโพด 

การหาความชื้นของถ่านชีวภาพท่ีผลิตจากวัสดุเหลือท้ิงข้าวโพดเป็นการบ่งชี้ถึงคุณสมบัติท่ีส าคัญ

ประการหนึ่งของถา่นชวีภาพท่ีผลิตจากวัสดุเหลอืท้ิงข้าวโพด ซึ่งจะเป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพของถ่านชวีภาพท่ีผลิตจากวัสดุ

เหลอืท้ิงข้าวโพด ซึ่งมีวิธีการหาค่าความชืน้ ดังนี้  

 1) น าถ้วยอบตัวอยา่งพร้อมฝาท่ีล้างน้ าสะอาดและเช็ดท าความสะอาดให้แห้งมาอบในตูอ้บท่ีอุณหภูมิ 

135 oC เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นน ามาใส่ในโถดูดความชื้น เป็นระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง แลว้น ามาช่ัง เพื่อ

บันทึกค่ามวลของถ้วยอบตัวอยา่งและฝาในหน่วยกรัม 

 2) ชั่งมวลของถ่านชีวภาพท่ีผลิตจากวัสดุเหลือท้ิงข้าวโพดท่ีบดละเอียด 20 g น าไปใส่ลงในถ้วยอบ 

บันทึกค่ามวลของวัสดุเหลือท้ิงข้าวโพด จากนั้นเขยา่เล็กน้อยให้วัสดุเหลอืท้ิงข้าวโพดกระจายเต็มพื้นท่ีอย่างสม่ าเสมอ 

แลว้น าไปอบในตู้อบท่ีอุณหภูมิ 135 oC เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง จนมวลของวัสดุเหลอืท้ิงข้าวโพดมคี่าคงที่  

 3) เมื่อครบก าหนดเวลา น าถ้วยอบใส่ในโถดูดความชื้น เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง แล้วน ามาชั่งบันทึก

ค่ามวล เพื่อค านวณหาปริมาณความชื้นของถ่านชวีภาพ 
 

2. การวิเคราะห์ลักษณะและองค์ประกอบทางเคมขีองถ่านชีวภาพ 

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของถ่านชีวภาพมีหลายวิธี แล้วแต่ชนิดขององค์ประกอบทางเคมีท่ีต้องการ

วเิคราะห์ นอกจากนี้ยังมเีคร่ืองมอืท่ีใชว้เิคราะห์ต่างกันมากมาย แต่มีวธีิการใชก้ันโดยท่ัวไป สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 2.1 การน าไฟฟ้า 

ค่าการน าไฟฟ้า หรือ ค่า EC (Electrical Conductivity) มีหน่วยเป็น µS/cm การวัดค่าการน าไฟฟ้าเป็นการ

วัดความสามารถของสารละลายท่ีจะให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ ซึ่งคุณสมบัตินี้จะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นชนิดของ

ไอออนท่ีมีอยู่ในสารละลายและอุณหภูมิของสารละลาย ซึ่งสามารถวัดค่าได้โดยใช้เคร่ือง Electrical Conductivity 

วธีิการวัดท าได ้ดังนี้ 

 1) เตรียมสารละลายตัวอย่างท่ีต้องการวัด ใช้อัตราส่วนถ่านชีวภาพต่อน้ า 1:50 โดยชั่งถ่านชีวภาพ

มวล 2 g ใส่ลงในบีกเกอร์ จากนั้นเติมน้ ากลั่นปริมาตร 100 ml น าแท่งแก้วมาคนให้สารละลายเข้ากัน คนให้บ่อยครัง้

ในระยะ 30 นาทแีรก หลังจากนัน้ต้ังท้ิงไวอ้กี 30 นาที 

 2) ล้างอิเล็กโทรดด้วยน้ าปราศจากไอออน (deionized water) หรือน้ ากลั่น (distilled water) แล้วซับ

ให้แห้ง จากนั้นจุ่มอิเล็กโทรดลงในสารละลายท่ีต้องการวัดและบันทึกผล 
 

 2.2 ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง หรือ pH (Potential of Hydrogen ion) เป็นค่าท่ีแสดงความเป็นกรด-ด่าง ของสาร

ท่ีอยูใ่นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยค่า pH จะอยู่ในช่วง 1 - 14 วธีิการวัดท าได้ดังนี้ 

 1) ปรับเทียบมาตรฐานของเครื่อง pH meter ก่อนการใช้งานโดยการปรับเทียบกับสารละลายบัฟเฟอร์

มาตรฐาน (pH 4, 7 และ 10) อยา่งน้อย 2 ค่า ที่มคี่าครอบคลุมในชว่งท่ีต้องการทดสอบ 

 2) เตรียมสารละลายตัวอย่างท่ีต้องการทดสอบ ใช้อัตราส่วนถ่านชีวภาพต่อน้ า 1:50 โดยชั่งถ่าน

ชีวภาพมวล 2 g ใส่ลงในบีกเกอร์ เติมน้ ากลั่นปริมาตร 100 ml น าแท่งแก้วมาคนให้สารละลายเข้ากัน คนให้บ่อยคร้ัง

ในระยะ 30 นาทแีรก หลังจากนัน้ต้ังท้ิงไวอ้กี 30 นาที    

 3) วัดค่า pH ของตัวอยา่งถ่านชีวภาพในส่วนท่ีเป็นน้ าใสด้วย เครื่อง pH meter แลว้บันทึกผล 
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 2.3 ปริมาณเถ้า 

 ปริมาณเถา้ คือ ส่วนของสารอนินทรีย์ (inorganic) ในถ่านชีวภาพ ซึ่งได้แก่แร่ธาตุตา่งๆ เมื่อน าตัวอยา่งไป

เผาที่อุณหภูมิไพโรไลซิส ส่วนท่ีเป็นสารอนิทรีย์จะถูกเผาไหมห้มดไป เหลอือยูแ่ตส่่วนของสารอนินทรีย์ ค่าของเถ้าที่หา

ได้สามารถบอกถึงคุณภาพของถ่านชีวภาพได้ โดยมีขัน้ตอนการหา ดังนี้ 

 1) น าถ้วยเปล่าไปอบท่ีอุณหภูมิ 100 oC เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นน าไปใส่ในโถดูดความชื้น  

แลว้ช่ังมวลในหน่วยกรัม 

 2) ชั่งมวลของถ่านชีวภาพ 2 g ใส่ลงในถ้วยท่ีอบและทราบมวลแล้ว จากนั้นน าไปเผาบนเตาไฟฟ้า  

จนหมดควัน 

 3) น าถ่านชีวภาพท่ีเผาไล่ควันเรียบร้อยแล้วไปเผาตอ่ในเตาเผา (Muffler furnace) ท่ีอุณหภูมิ 600 oC 

เป็นระยะ 2 ชั่วโมง แล้วปิดสวิทช์เตาเผารอจนอุณหภูมิภายในเตาลดเหลือประมาณ 100 oC เพื่อป้องกันไม่ให้ถ้วย

สัมผัสอากาศเย็นกะทันหัน ซึ่งอาจท าให้ถว้ยแตกได้ 

 4) น าถ้วยมาใส่ในโถดูดความชื้น แล้วชั่งมวลในหนว่ยกรัม จากนัน้ค านวณหาปริมาณเถ้าโดยใชสู้ตร ดังนี้ 

% เถ้า  =  [(น้ าหนักถ้วย+น้ าหนักถ่านชีวภาพหลังเผา)-(น้ าหนักถ้วย)/(น้ าหนักถา่นชีวภาพ)]x100           (3)      
    

 ส่วนปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic matter, OM) ค านวณได้จากผลต่างระหว่างน้ าหนักตัวอย่างกับ

น้ าหนักเถ้า ดังนี้ 

           %OM = [100 - (%ความชื้น) - (%เถ้า)]                                                                     (4) 
 

 2.4 ปริมาณโพแทสเซียม 

 โพแทสเซียมเป็นโลหะอัลคาไล ในธรรมชาติมักเป็นสารประกอบร่วมกับธาตุอื่นเพราะไวต่อปฏิกิริยาเคมี

มาก สามารถออกซิไดซ์ได้อยา่งรวดเร็วในอากาศ มสีมบัตทิางเคมใีกล้เคียงกับโซเดียม ซึ่งปริมาณโพแทสเซียมในถ่าน

ชวีภาพท่ีผลิตจากวัสดุเหลอืท้ิงข้าวโพดสามารถหาได้ ดังนี ้

 1) ชั่งมวลของถ่านชีวภาพ 0.5 g 

 2) เตมิน้ ากลั่นปริมาตร 100 ml และกรดซัลฟวิริก (H2SO4) ปริมาตร 10 ml 

 3) ย่อยถ่านชีวภาพในขวดปริมาตร (Flask) เป็นระยะเวลา 2 - 3 ชั่วโมง บนเตาไฟฟ้า (Hotplate) 

จนกระท่ังถ่านชีวภาพมีสใีส 

 4) น าถ่านชีวภาพท่ีย่อยเสร็จ มากรองด้วยกระดาษกรอง 

 5) น าถ่านชีวภาพท่ีผ่านการกรองมาปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่นมีปริมาตร 100 ml โดยใช้ขวดวัด

ปริมาตร (Volumetric flask) 100 ml 

 6) เตรียมสารละลายมาตรฐาน โดยใช้สารละลายโพแทสเซียม 1,000 mg/L ท่ีความเข้มข้น 0.2 0.4 

0.6 0.8 และ 1.0 mg/L 

 7) น าตัวอยา่งที่ได้มาท าการวเิคราะห์ด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) 
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2.5 ปริมาณแคลเซียม 

 แคลเซียม เป็นธาตุเคมีในตารางธาตุซึ่งมีสัญลักษณ์เป็น Ca มเีลขอะตอมเป็น 20 แคลเซียมเป็นธาตุโลหะ

หนักประเภทอัลคาไลท่ีมีสีเทาอ่อน แคลเซียมอยู่ในกลุ่ม 50 ธาตุท่ีมีมากท่ีสุดบนเปลือกโลก มีความส าคัญต่อ 

สิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะในระบบสรีระวิทยาของเซลล์และการยืดหดตัวของกล้ามเนือ้ ซึ่งปริมาณแคลเซียมในถ่านชีวภาพท่ี

ผลิตจากวัสดุเหลอืท้ิงข้าวโพดสามารถหาได้ ดังนี้ 

 1) ชั่งมวลของถ่านชีวภาพ 0.5 g 

 2) เตมิน้ ากลั่นปริมาตร 100 ml และกรดซัลฟวิริก (H2SO4) ปริมาตร 10 ml 

 3) ย่อยถ่านชีวภาพในขวดปริมาตร (Flask) เป็นระยะเวลา 2-3 ชั่วโมง บนเตาไฟฟ้า (Hotplate) 

จนกระท่ังถ่านชีวภาพมีสใีส 

 4) น าถ่านชีวภาพท่ีย่อยเสร็จ มากรองด้วยกระดาษกรอง 

 5) น าถ่านชีวภาพท่ีผ่านการกรองมาปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่น ให้เป็น มีปริมาตร 100 ml โดยใช้ขวด

วัดปริมาตร (Volumetric flask) 100 ml 

 6) เตรียมสารละลายมาตรฐาน โดยใช้สารละลายแคลเซียม 100 mg/L ท่ีความเข้มข้น 0.2 0.4 0.6 

0.8 และ 1.0 mg/L 

 7) น าตัวอย่างไปวเิคราะห์ด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) 
 

 2.6 ปริมาณไนโตรเจน 

 การวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน มีหลักการวิเคราะห์โดยตัวอย่างจะถูกย่อยด้วยกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 

(H2SO4) ในสภาพท่ีมีความร้อน และตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) จนสารละลายใสสารอินทรียวัตถุจะสลายไป 

สารประกอบไนโตรเจนท่ีอยู่ในรูปไนเตรท (Nitrate, NO3 ) ไนไตร (Nitrite, NO2 ) จะถูกเปลี่ยนเป็นแอมโมเนียมซัลเฟต 

เมื่อเตมิโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไป แลว้ไนโตรเจนจะอยู่ในรูปของแอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์แก๊สแอมโมเนียท่ีกลั่นได้โดย

ใช้กรดบอริกเป็นตัวดักจับ น าไปไตเตรทหาไนโตรเจนด้วยกรดไฮโดรคลอริก หรือกรดซัลฟิวริก เพื่อหาปริมาณกรดท่ี

ใชท้ าปฏิกิริยาก็จะสามารถค านวณหาปริมาณไนโตรเจนได้ ซึ่งมีขัน้ตอนการวเิคราะห์ ดังนี้ 

 1) ชั่งมวลถ่านชีวภาพ 0.5 g ใส่ลงใส่ลงในหลอดส าหรับยอ่ย (digestion tube)  

 2) เติมสารเร่งปฏิกิริยา ได้แก่ คอปเปอร์ซัลเฟต (CuSO4) หนัก 0.5 g โพแทสเซียมซัลเฟต (K2SO4) 

หนัก 10 g และกรดซัลฟวิริก (H2SO4) ปริมาตร 25 ml 

 3) ตัง้หลอดยอ่ยใน stand ปิด heat shield สวม exhaust manifold ลงบนสว่นบนของหลอดยอ่ย 

 4) ตั้ง stand หลอดย่อยและ exhaust ลงบนเคร่ืองย่อย เพื่อความปลอดภัยควรท าการย่อยภายในตู้

ดูดควัน เปิดเครื่องดูดไอกรด (scrubber) ท าการย่อยจนตัวอยา่งใส ใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 

 5) ยก stands พร้อมหลอดยอ่ยตัวอยา่งออกทิ้งไว้ให้เย็นเพื่อรอน าไปกลั่น 

 6) น า flask ซึ่งบรรจุกรดบอริกความเข้มข้นร้อยละ 2 ปริมาตร 50 ml ตั้งไว้บน platform ของเคร่ือง

กลั่นและยก platform ขึน้ ให้ปลายแท่งแกว้จุ่มอยูใ่ตก้รดบอริก  

 7) ใส่หลอดตัวอย่างท่ีผ่านการย่อยแล้ว (ข้อ 4) เข้ากับเคร่ืองกลั่น ปิด safety door เคร่ืองกลั่นจะเร่ิม

ท างาน เป็นระยะเวลา 5 นาที  

 8) เมื่อกลั่นครบตามเวลาท่ีก าหนด เครื่องจะหยุดท างาน น า flask และหลอดยอ่ยออกจากเคร่ืองกลัน่  
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 9) น า flask กรดบอริก ท่ีดักจับแก๊สแอมโมเนียท่ีถูกกลั่นออก ไปไตเตรทหาไนโตรเจนดว้ยสารละลาย

มาตรฐานกรดซัลฟิวริก ซึ่งค านวณหาปริมาณไนโตรเจนได้ ดังนี้ 
 

% ไนโตรเจน = [(1.4007xVx0.02)/(น้ าหนักตัวอยา่ง(กรัม))]                                           (5)  
 

 2.7 ปริมาณฟอสฟอรัส        

 การวิเคราะห์ความเข้มข้นของฟอสฟอรัสในปัจจุบันนิยมใช้วิธีวัดการดูดกลืนแสง Spectrophotometry) 

โดยจะต้องน าฟอสฟอรัสในสารละลายมาท าปฏิกิริยาให้เกิดเป็นสารดูดกลืนแสงก่อน แล้วจึงน าไปวัดค่าการดูดกลนื

แสงดว้ยเครื่อง UV-VIS Spectrophotometer 

 1) เตรียมสารละลายตัวอย่างและสารละลายมาตรฐาน (สารละลายใสไมม่ีตะกอน) 

 2) เปิดเครื่องท้ิงไวอ้ย่างนอ้ย 5 นาท ี(single beam) 

 3) เลื่อนความยาวเคลื่อนไปยังค่าท่ีต้องการวัด  

 4) ปรับค่า Absorbance เป็น 0 ด้วย reagent blank 

 5) อา่นค่า Absorbance ของสารละลายมาตรฐานและสารละลายตัวอย่าง 
   

 2.8 การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของถ่านชีวภาพด้วยการส่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

แบบส่องกราด สามารถสรุปได้ดังนี ้

 การส่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope, SEM) เคร่ือง SEM  

มีก าลังขยายสูงสุดประมาณ 10 nm การสร้างภาพโดยการตรวจวัดอเิล็กตรอนท่ีสะท้อนจากพื้นผิวหน้าของตัวอย่างท่ี

ท าการส ารวจ ซึ่งภาพท่ีได้จากเคร่ือง SEM นี้จะเป็นภาพลักษณะของ 3 มิติ ดังนั้นเคร่ือง SEM จึงถูกน ามาใช้ใน

การศึกษาสัณฐานและรายละเอยีดของลักษณะพื้นผิวของถ่านชีวภาพ 
 

ผลการศึกษา 

 งานวิจัยในส่วนนี้ เป็นการผลิตถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพดด้วยกระบวนการไพโรไลซิสแบบช้าใน

ห้องปฏิบัติการท่ีอุณหภูมิ 400 oC 500 oC และ 600 oC ตามล าดับ เพื่อวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทางเคมขีอง

ถ่านชีวภาพท่ีผลิตได้ให้มีความเหมาะสมในการใช้ปรับปรุงโครงสร้างของดินบนพื้น ท่ีวิจัย ก่อนน าไปใช้ปรับปรุง

คุณภาพของดินในพืน้ท่ีวิจัยจริงตอ่ไป ซึ่งมีรายละเอยีดของผลการวจิัยดังต่อไปนี้ 

 1. การผลิตถ่านชีวภาพด้วยกระบวนการไพโรไลซิสแบบช้า 

 1.1 ผลการหาค่าความชื้นของซังข้าวโพด 

 จากการศึกษาวัดค่าความชื้นของซังข้าวโพด ซึ่งได้เลือกการหาค่าความชื้นโดยวิธีการวัดทางตรง (Direct 

method) พบว่าค่าความชื้นของซังข้าวโพดท่ีน ามาศึกษา มีเปอร์เซ็นต์ค่าความชื้น (ต่อน้ าหนักเปียก) เท่ากับ 14±0.27 

เปอร์เซ็นต์ และมีเปอร์เซ็นต์คา่ความชื้น (ตอ่น้ าหนักแหง้) เท่ากับ 16.0±0.25 เปอร์เซ็นต ์(ตารางท่ี 1) 

 1.2 ผลการหาความชืน้ของถ่านชีวภาพท่ีผลิตจากซังข้าวโพด 

 จากการศึกษาวัดค่าความชื้นของถ่านชีวภาพท่ีผลิตซังข้าวโพด ซึ่งได้เลือกการหาค่าความชื้นโดยวิธีการ

วัดทางตรง (Direct method) ถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพดท่ีผลิตด้วยกระบวนการไพโรไลซิสแบบช้าในห้องปฏิบัติการท่ี

อุณหภูมิ 400 oC 500 oC และ 600 oC ตามล าดับ พบว่าค่าความชื้นของถ่านชีวภาพท่ีผลิตจากซังข้าวโพดท่ีอุณหภูมิ

ไพโรไลซิสเท่ากับ 400 oC 500 oC และ 600 oC ตามล าดับ มีร้อยละของค่าความชื้น (ตอ่น้ าหนักเปียก) เท่ากับร้อยละ 
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6.9±0.31, 6.8±0.29, และ 6.4±0.30 ตามล าดับ และมีร้อยละของค่าความชื้น (ต่อน้ าหนักแห้ง) เท่ากับร้อยละ 

7.5±0.30, 7.3±0.27, และ 7.1±0.29 ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) 

   

ตารางที ่1 ผลการหาค่าความชื้นของซังข้าวโพด 

 

 1.3 ผลของอุณหภูมิไพโรไลซิสท่ีมีผลต่อลักษณะทางกายภาพของถ่านชีวภาพ 

จากการศึกษาหาอุณหภูมิไพโรไลซิสท่ีเหมาะสมต่อการผลิตถ่านชีวภาพ โดยการทดสอบหาอุณหภูมิท่ี

เหมาะสมในการผลิตถ่านชีวภาพให้มีคุณภาพ ซึ่งทดสอบโดยใช้อุณหภูมิ 400  oC 500 oC และ 600 oC ตามล าดับ 

ลักษณะทางกายภาพของถ่านชวีภาพจากซังข้าวโพดแสดงดังภาพท่ี 1 

 

   
(a) ถ่านชีวภาพ (400 oC) (b) ถ่านชีวภาพ (500 oC) (c) ถ่านชีวภาพ (600 oC) 

ภาพที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของถ่านชวีภาพจากซังข้าวโพด 
   

  จากภาพท่ี 1 ซังข้าวโพดท่ีใช้ส าหรับผลิตถ่านชีวภาพเมื่อน าไปเผาท่ีอุณหภูมิไพโรไลซิสจะเปลี่ยน

สภาพกลายเป็นถ่านถ่านชีวภาพสีด าเข้ม แข็งแต่เปราะหักได้ง่าย ซังข้าวโพดเป็นวัสดุชีวมวลประกอบไปด้วย

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทคาร์บอนิล (carbonyl group) ไฮดรอกซิล (hydroxyl) และอะโรมาติก (aromatic 

compound) เมื่อผ่านกระบวนการไพโรไลซิสแบบชา้ท่ีอุณหภูมิตา่งกัน จะท าให้ลักษณะผิวของชีวมวลเปลี่ยนไปมีรูพรุน 

และมีสีเป็นสีด าเข้มตากต่างกันไปด้วย จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพดท่ีอุณหภูม ิ

400 oC ถ่านชีวภาพท่ีผลิตขึ้นมสีีด าเข้ม แข็ง คงรูปได้ดีท่ีสุด ส่วนถ่านชีวภาพผลิตท่ีอุณหภูม ิ500 oC และ 600 oC เป็น

อุหภูมิไพโรไลซิสสูงจึงท าให้ถ่านชีวภาพท่ีผลิตได้มปีริมาณเถ้าปะปนออกมา ซึ่งยิ่งอุณหภูมไิพโรไลซิสสูงมากขึ้นจะท า

ให้มีปริมาณเถา้ปะปนออกมามากเท่านัน้จึงสง่ผลท าให้ถา่นชีวภาพท่ีผลิตได้มีปริมาณน้อยลง 

 1.4 ผลของอุณหภูมิไพโรไลซิสท่ีมีผลต่อปริมาณถ่านชวีภาพและปริมาณเถา้ 

 ปริมาณถ่านชีวภาพคือ ปริมาณซังข้าวโพดท้ังหมดท่ีผ่านกระบวนการไพโรไลซิส ส่วนปริมาณเถ้าคือ  

ส่วนของสารอนนิทรีย์ (Inorganic) ในถ่านชวีภาพ ซึ่งได้แก่ แร่ธาตุต่าง ๆ เมื่อน าตัวอยา่งไปเผาท่ีอุณหภูมิไพโรไลซิส ส่วนท่ี

ตัวอยา่งที ่
ค่าความชื้น  

% w.b. % d.b. 

1. ซังข้าวโพด 14.0±0.27 16.0±0.25 

2. ถ่านชีวภาพ (400 oC) 6.9±0.31 7.5±0.30 

3. ถ่านชีวภาพ (500 oC) 6.8±0.29 7.3±0.27 

4. ถ่านชีวภาพ (600 oC) 6.4±0.30 7.1±0.29 
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เป็นสารอนิทรีย์จะถูกเผาไหมห้มดไปเหลอือยู่แตส่่วนของสารอนนิทรีย์ ค่าของเถ้าท่ีหาได้สามารถบอกถึงคุณภาพของถ่าน

ชวีภาพได้ โดยปริมาณถ่านชวีภาพและปริมาณเถ้าของถ่านชีวภาพท่ีผลิตจากซังข้าวโพด แสดงดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 ผลของอุณหภูมิไพโรไลซิสท่ีมีผลต่อปริมาณถ่านชวีภาพและปริมาณเถา้ 

ค่าพารามิเตอร์ 
อุณหภูมไิพโรไลซิส (oC) 

400 500 600 

1. ปริมาณถ่านชวีภาพ (%) 15.6±0.17 12.85±0.19 10.34±0.12 

2. ปริมาณเถา้ (%) 0.31±0.19 0.40±0.17 0.67±0.19 

   

 จากตารางที ่2 จะพบวา่ปริมาณของถ่านชีวภาพจะลดลงเมื่ออุณหภูมิไพโรไลซิสเพิ่มขึ้นต้ังแตท่ี่อุณหภูม ิ400  

oC 500  oC และ 500 oC มปีริมาณถ่านชวีภาพเท่ากับร้อยละ 15.6±0.17 ร้อยละ 12.85±0.19 และร้อยละ 10.34±0.12 

ตามล าดับ การลดลงของผลผลิตเนื่องจากการท าลายของสารประกอบบางชนิด เช่น เซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส 

เช่นเดียวกับการเผาไหม้ของวัสดุอินทรีย์สารท่ีมีอุณหภูมิไพโรไลซิสท่ีเพิ่มขึ้น การลดลงของปริมาณถ่านชีวภาพใน

ขณะท่ีอุณหภูมิไพโรไลซิสเพิ่มขึ้น โดยตรงกันข้ามกับปริมาณเถ้าของถ่านชีวภาพนั่นคือปริมาณเถ้าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่ม

อุณหภูมิไพโรไลซิส ปริมาณเถ้ามีค่าเท่ากับร้อยละ 0.31±0.19 ร้อยละ 0.40±0.17 และร้อยละ 0.67±0.19ตามล าดับ 

โดยท่ัวไปปริมาณเถา้มแีนวโนม้ต่ าลงเนื่องจากปริมาณซิลกิาที่สะสมอยู่ในซังข้าวโพดมคี่าต่ า  
 

2. ผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมขีองถ่านชีวภาพ 

จากการศกึษาองค์ประกอบทางเคมเีบือ้งต้นของถ่านชวีภาพสามารถท าให้ทราบถึงคุณภาพของถ่านชวีภาพท่ี

ผลิตจากซังข้าวโพดได้ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 

 2.1 ผลวเิคราะห์องค์ประกอบทางเคมขีองถ่านชวีภาพ 
 

ตารางที่ 3 ผลวเิคราะห์องค์ประกอบทางเคมขีองถ่านชวีภาพ 

ค่าพารามิเตอร์ 
อุณหภูมไิพโรไลซิส (oC) 

400 500 600 

1. การน าไฟฟ้า (EC) (µS/cm) 712±0.27 958±0.25 1,023±0.27 

2. กรด-ด่าง (pH) 7.28±0.25 8.45±0.27 10.12±0.25 

3. ปริมาณแคลเซียม (Ca) (mg/L) 75.2±0.25 80.5±0.27 84.9±0.27 

4. ปริมาณโพแทสเซียม (K) (mg/L) 10.45±0.29 15.22±0.30 21.41±0.29 

5. ปริมาณไนโตรเจน (N) (%) 0.15±0.23 0.17±0.25 0.24±0.25 

6. ปริมาณฟอสฟอรัส (P) (%) 7.58±0.27 9.74±0.25 12.46±0.27 

   

 จากตารางท่ี 3 ค่าการน าไฟฟ้า (EC) น ามาใช้เพื่อบ่งบอกระดับความเค็ม ค่าการน าไฟฟ้า (EC) ของถ่าน

ชีวภาพท่ีผลิตจากซังข้าวโพดมีค่าการน าไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นตามอุณหภูมิไพโรไลซิส  400 oC 500 oC และ 600 oC  

ตามล าดับ พบว่าค่าการน าไฟฟ้า 712±0.27 µS/cm 958±0.25 µS/cm และ 1,023±0.27 µS/cm ตามล าดับ ซึ่งแสดง

ให้เห็นว่าถ่านชีวภาพท่ีผลิตท่ีอุณหภูมิไพโรไลซิสสูงเมื่อน าไปใชก้ับดนิอาจเพิ่มความเค็มของดินและมีผลกระทบตอ่การ

เจริญเติบโตของพืชได้ ค่าความเป็นกรด-ด่างหรือ Potential of Hydrogen ion (pH) เป็นค่าท่ีแสดงความเป็นกรด-ด่าง 
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ของสารท่ีอยูใ่นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยค่า pH จะอยู่ในช่วง 1-14 มคี่า pH ท่ีเป็นดา่ง (ในอัตราส่วน 1:50 ของถ่านชวีภาพ

กับน้ า) ถ่านชีวภาพท่ีผลิตจากซังข้าวโพดอยู่ในช่วงด่างและขึ้นอยู่กับอุณหภูมไิพโรไลซิส ค่า pH ต่ าสุดมคี่า 7.28±0.25 

ท่ีอุณหภูมิต่ าสุด 400 oC ค่าจะสูงขึ้นเท่ากับ 8.45±0.27 ท่ีอุณหภูมิ 500 oC และ 10.12±0.25 ท่ีอุณหภูมิ 600 oC โดย

ค่าความเป็นดา่งจะมคี่าเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิไพโรไลซิสสูงขึ้น 

 จากการศึกษาแคลเซียมเป็นธาตุโลหะหนักประเภทอัลคาไลท่ีมีสีเทาอ่อน มีความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิต

โดยเฉพาะในระบบสรีรวทิยาของเซลล์และการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อ โพแทสเซียมเป็นโลหะอัลคาไล ในธรรมชาติมัก

เป็นสารประกอบร่วมกับธาตุอื่นเพราะไวต่อปฏิกิริยาเคมีมาก สามารถออกซิไดซ์ได้อย่างรวดเร็วในอากาศ มีสมบัติ

ทางเคมีใกล้เคียงกับโซเดียม โดยปริมาณแคลเซียมและโพแทสเซียมในถ่านชีวภาพท่ีผลิตจากซังข้าวโพด  จากผล

การศึกษาพบว่า ปริมาณแคลเซียมของถ่านชีวภาพท่ีผลิตจากซังข้าวโพดมีค่ าเพิ่มขึ้นจาก 75.2±0.25 mg/L 

80.5±0.27 mg/L และ 84.9±0.27 mg/L ตามล าดับ และปริมาณโพแทสเซียมของถ่านชีวภาพท่ีผลิตจากซังข้าวโพดมี

ค่าเพิ่มขึ้นจาก 10.45±0.29 mg/L 15.22±0.30 mg/L และ 21.41±0.29 mg/L ตามล าดับ ท่ีอุณหภูมิ 400 oC 500 oC 

และ 600 oC ตามล าดับ ปริมาณแคลเซียมและโพแทสเซียมมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิไพโรไลซิสท่ีเพิ่มขึ้น  ขณะท่ี

ปริมาณไนโตรเจนของถ่านชีวภาพท่ีผลิตจากซังข้าวโพดมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิไพโรไลซิสเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ ร้อยละ 

0.15±0.23 ร้อยละ 0.17±0.25 และร้อยละ 0.24±0.25 ตามล าดับ การเพิ่มขึ้นของปริมาณไนโตรเจนมคี่าตามอุณหภูมิ

ไพโรไลซิสท่ีเพิ่มขึ้น และปริมาณฟอสฟอรัสของถ่านชีวภาพท่ีผลิตจากซังข้าวโพดมีค่าเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.58±0.27 

ร้อยละ 9.74±0.25 และร้อยละ 12.46±0.27 ท่ีอุณหภูมิ 400 oC 500 oC และ 600 oC ตามล าดับ ดังนั้นปริมาณ

ฟอสฟอรัสมคี่าเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิไพโรไลซิสท่ีเพิ่มขึ้น  

   

 2.2 ผลวเิคราะหล์ักษณะของถ่านชวีภาพ 

 การถ่ายภาพของถ่านชีวภาพโดยใช้เคร่ืองกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด Scanning Electron 

Microscope (SEM) ท่ีก าลังขยาย 500 เท่า เป็นการศึกษาลักษณะของถ่านชีวภาพเพื่อน าผลท่ีได้มาเปรียบเทียบขนาด

ของรูพรุนของถ่านชีวภาพท่ีอุณหภูมิไพโรไลซิสท่ีแตกต่างกันแสดงดังภาพตอ่ไปนี้ 

 

   
ถ่านชีวภาพอุณหภูมิไพโรไลซิสท่ี 

400 oC ท่ีก าลังขยาย 500 เท่า 

ถ่านชีวภาพอุณหภูมิไพโรไลซิสท่ี 

500 oC ท่ีก าลังขยาย 500 เท่า 

ถ่านชีวภาพอุณหภูมิไพโรไลซิสท่ี 

600 oC ท่ีก าลังขาย 500 เท่า 

ภาพที่ 2 ลักษณะของถ่านชวีภาพจากซังข้าวโพด 
 

 จากภาพท่ี 2 แสดงถึงขนาดของรูพรุนของถ่านชีวภาพซังข้าวโพดผลิตท่ีอุณหภูมิ ไพโรไลซิสแตกต่างกัน ท่ี

ก าลังขยาย 500 เท่า พบว่าขนาดของรูพรุนของถ่านชีวภาพจะมีขนาดใหญ่ขึ้นตามอุณหภูมิไพโรไลซิสท่ีสูงขึ้น เนื่องจาก

กระบวนการไพโรไลซิสท าให้เกิดการท าลายสารประกอบบางชนดิในซังข้าวโพด เชน่ เซลลูโลส ท าให้ซังข้าวโพดถูกท าลาย

ด้วยความร้อน เช่นเดียวกับการเผาไหม้ของวัสดุอินทรีย์สารท่ีมีอุณหภูมิท่ีเพิ่มขึ้น และรูพรุนของถ่านชีวภาพมีลักษณะ

คล้ายกับรังผึง้ ซึ่งท าหนา้ท่ีดูดซับปริมาณน้ าและธาตุอาหารต่าง ๆ ท่ีอยูภ่ายให้ดินเพื่อประโยชนก์ับพชืต่อไป 
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 2.3 ผลการวเิคราะห์ธาตุเชงิปริมาณด้วยเครื่อง Energy Dispersive X-Ray Spectrometer 

 การวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ คือ การหาปริมาณร้อยละ (%) ธาตุในถ่านชีวภาพท่ีผลิตจากซังข้าวโพด ผล

การศึกษาในส่วนนี้แสดงปริมาณธาตุของถ่านชีวภาพท่ีผลิตด้วยอุณหภูมิไพโรไลซิส 400 oC 500 oC และ 600 oC 

ตามล าดับ ส าหรับการวเิคราะห์การกักเก็บคาร์บอนของถ่านชวีภาพจากซังข้าวโพดในพื้นท่ีวิจัย แสดงรายละเอยีดดังนี้ 

 

ตารางที่ 4 ผลวเิคราะห์ธาตุคารบ์อนของถ่านชวีภาพจากซังข้าวโพด 

ค่าพารามิเตอร์ 
อุณหภูมไิพโรไลซิส (oC) 

400 500 600 

1. คารบ์อน (C) (%) 92.15±0.21 90.02±0.23 85.27±0.21 

2. ออกซิเจน (O) (%) 6.28±0.25 8.75±0.25 9.58±0.21 

3. โพแทสเซียม (K) (%) 1.02±0.21 1.07±0.23 1.12±0.23 

 

 จากตารางท่ี 4 จะพบว่าถ่านชีวภาพท่ีมีองค์ประกอบของธาตุคาร์บอนเฉลี่ย (C) สูงสุดผลิตด้วยอุณหภูมิไพ

โรไลซิสท่ี 400 oC ประกอบด้วยธาตุคาร์บอนเท่ากับร้อยละ 95.15±0.21 รองลงมาคืออุณหภูมิไพโรไลซิสท่ี 500 oC 

และ 600 oC ตามล าดับ ประกอบด้วยธาตุคาร์บอนเท่ากับร้อยละ 90.02±0.23 และร้อยละ 85.27±0.21 ตามล าดับ 

จากผลการวิจัยในส่วนนี้ได้แสดงให้เห็นว่าการผลิตถ่านชีวภาพด้วยกระบวนการไพโรไลซิสสามารถกักเก็บคาร์บอน

จากวัสดุเหลอืท้ิงซังข้าวโพดได้ ซึ่งคารบ์อนจากถ่านชวีภาพจะถูกน าไปใช้ปรับปรุงดินท าให้ลดการปลดปล่อยคาร์บอน

ขึน้ไปสูช่ัน้บรรยากาศได้ 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากผลงานวิจัยข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าอุณหภูมิไพโรไลซิสส่งผลต่อลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบ

ทางเคมีของถ่านชีวภาพท่ีผลิตจากซังข้าวโพด โดยพบว่า ปริมาณเถ้า ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าการน าไฟฟา้ รวมท้ัง

ปริมาณของไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) และแคลเซียม (Ca) มปีริมาณเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิไพโรไล

ซิสท่ีเพิ่มสูงขึ้น ขณะท่ีปริมาณของถ่านชีวภาพจะมีแนวโน้มท่ีลดลง ผลการวเิคราะห์ลักษณะโครงสร้างของถา่นชีวภาพ

จากการถ่ายภาพโดยใช ้Scanning Electron Microscope พบวา่ขนาดของรูพรุนของถ่านชีวภาพท่ีจะมีขนาดใหญ่ขึ้นตาม

อุณหภูมิไพโรไลซิสท่ีสูงขึ้นตามไปด้วย ท้ังนี้เนื่องจากกระบวนการไพโรไลซิสท าให้เกิดการท าลายสารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอนประเภทคาร์บอนิล ไฮดรอกซิน และอะโรมาติก ในซังข้าวโพดท าให้ผิวของซังข้าวโพดเปลี่ยนไปคือมรูี

พรุน และรูพรุนของถ่านชีวภาพมีลักษณะคล้ายกับรังผึ้งซึ่งสามารถดูดซับปริมาณน้ าและธาตุอาหารต่างๆ ท่ีจ าเป็น

ส าหรับพืช ดังนั้นการพจิารณาเลอืกน าถ่านชีวภาพไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงโครงสร้างของดินสามารถท าได้ดังนี้ 

กรณีดินท่ีมีความเค็มสูงควรเลือกใช้ถ่านชีวภาพท่ีอุณหภูมิไพโรไลซิสต่ าเพื่อให้พืชสามารถดูดซับน้ าไปใช้ได้ กรณีดิน

เปรี้ยวหรือมีฤทธ์ิเป็นกรด ควรน าถ่านชีวภาพท่ีอุณหภูมิไพโลไรซิสสูงมาปรับปรุงคุณภาพดิน เพราะถ่านชีวภาพ

ดังกล่าวมคี่าความเป็นด่างสูง ส าหรับพืชท่ีขาดแคลเซียมซึ่งมีผลตอ่การเจริญเติบโตของใบ ควรเลือกใช้ถ่านชีวภาพท่ี

อุณหภูมิไพโรไลซิสสูงมาปรับปรุงคุณภาพดิน พืชท่ีขาดโพแทสเซียม ฟอสฟอรัส ควรเลือกใช้ถ่านชีวภาพท่ีอุณหภูมิ  

ไพโรไลซิสสูงมาปรับปรุงคุณภาพดนิเพื่อบ ารุงการเจรญิเตบิโตของรากและล าต้น  
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ศกึษารูปแบบการบริหารจัดการฟาร์มเห็ด ด้วยเทคโนโลยพีลังงานแสงอาทิตย์ 

Study model the mushroom farm management with solar energy technology 

ชัยวิทย์  ถิระวณัฐพงศ์1* และศักดิ์ดา  อ่างวัฒนกิจ1 

Chaiwit Thirawanutpong1* and Sakda  Angwattanakit1 
 

บทคัดย่อ 

 ปัจจุบันการรดน้ าในโรงเรือนเห็ดเพื่อควบคุมอุณหภูมใินโรงเรือนเห็ดโดยท่ัวไป ใช้ป๊ัมน้ าท่ีใช้พลังงานไฟฟ้า ไม่มี

การตรวจวัดอุณหภูมิ เนื่องจากบางวันอากาศร้อนภายโรงเรือนเห็ดตอ้งการน้ ามากกวา่ปกต ิอีกท้ังยังขาดอุปกรณ์เข้ามา

ควบคุมการบริหารจัดการน้ าตามต้องการในแต่ละวัน ทางคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ

ฟาร์มเห็ด ด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ป๊ัมน้ าดึงน้ าจากแหล่งน้ าเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ระบบแบ่งออกเป็นสอง

ส่วนคือ ส่วนท่ีหนึ่งเป็นส่วนของอุปกรณ์ควบคุมการรดน้ า ประกอบไปด้วยสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถควบคุมได้ผ่าน

ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิในโรงเรือน ช่วยในการตรวจสอบอุณหภูมิในในโรงเรือน โดยพัฒนาระบบ

ในส่วนท่ีสองคือ ส่วนของเว็บไซต์เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงป๊ัมน้ าเพ่ือสั่งการเปิดปิดป๊ัมน้ าผ่านเว็บไซต์ได้ทันทีเพื่อ

ป้องกันกรณีลืมปิดน้ าในโรงเรือน อีกท้ังระบบสามารถวิเคราะห์อุณหภูมิและแสดงค าแนะน าในการเปิดปิดน้ าในโรงเรือน 

เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการให้น้ าในโรงเรือนเห็ดแต่ละวัน นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถดูรายงานการใช้ป๊ัมน้ า และรายงาน

การวัดอุณหภูมิในดินแบบวันตอ่วัน หรือดูย้อนหลังได้ ผลจากการน าระบบไปทดสอบการใช้งานโดยได้ท าการส ารวจจาก

กลุ่มผู้ใชง้าน จ านวน 15 คน พบวา่ความพงึพอใจอยูใ่นระดับ ดี ค่าเฉลี่ยอยูท่ี่ 4.28 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.45 

ซึ่งคณะผู้วิจัยหวังเป็นอยา่งยิ่งวา่ระบบนี้จะเป็นประโยชนต์่อผู้ท่ีสนใจในพลังงานแสงอาทิตย ์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ค าส าคั:: พลังงานแสงอาทติย์, เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ, เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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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 

 

บทน า 

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันของมนุษย์มาก

ยิ่งขึน้จนกลายเป็นปัจจัยอีก 1 ปัจจัยท่ีขาดไมไ่ด้เลยก็วา่ได้ โดยได้น าเอาคอมพวิเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามา

ชว่ยอ านวยความสะดวกในการท างาน การตดิตอ่สื่อสาร การโทรคมนาคมมากยิ่งขึ้นท้ังภายในส่วนขององค์กรภาครัฐ

และเอกชนรวมถึง องค์กรท่ีท าหน้าท่ีในด้านของการค้าและบริการได้น าเอาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลตา่ง ๆ ขององค์กรอกีด้วย ไมว่า่จะเป็นการเก็บ รวบรวมขอ้มูล 

การค านวณรายได้รายจ่ายของหนว่ยงาน รวมไปถึงการควบคุมการตรวจสอบ กระบวนการในการท างานให้ทราบว่า

พัสดุในคลังมีจ านวนเท่าใดและข้อมูลรายงานต่าง ๆ เป็นต้น นับว่าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามี

บทบาทในการประกอบธุรกิจหรือการด าเนินงานของหน่วยงานท้ังหน่วยงานของรัฐและเอกชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ 

ท่ัวไปเป็นอย่างมาก สามารถสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ท่ีใช้งานและยังช่วยให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องแม่นยาอีกด้วย

ปัจจุบันจึงมีการน าเอาคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาใชก้ันอย่างแพร่หลาย 

พลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีส าคัญ ในการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน ของประชาชน และเป็น

ปัจจัยพื้นฐานการผลิต ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงต้องมีการจัดหาพลังงาน ให้มีปริมาณท่ีเพียงพอ  

มรีาคาท่ีเหมาะสม และมีคุณภาพท่ีด ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช ้เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการขั้น

พื้นฐานของประชาชน และสามารถตอบสนอง ความตอ้งการใชใ้นกิจกรรมการผลิตต่าง ๆ ได้อย่างเพยีงพอปัญหาการ

ใช้พลังงานเกินความจ าเป็นในปัจจุบัน เป็นปัญหาใหญ่ท่ีส่งผลระดับประเทศ เนื่องมาจากพฤติกรรมการใช้พลังงาน

ของคนไทยในยุคท่ีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจ าวัน ท าให้ปริมาณการใช้พลังงานภายในประเทศสูงขึน้

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งท าให้ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนพลังงานท่ีจะน ามาใชภ้ายในประเทศ ปัจจุบันประเทศ

ไทยมีการสั่งซื้อพลังงานจากต่างประเทศมากขึ้น อันเนื่องมาจากความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศ  

ท่ีต้องการใช้พลังงานท่ีเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงโรงงานผลิตไฟฟ้าและเขื่อนต่าง ๆ ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าให้สามารถ

เพยีงพอต่อความตอ้งการของคนในประเทศได้ 
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ส าหรับอาชีพเพาะเห็ด การวางแผนการผลิตเห็ด ถือว่าเป็นเร่ืองท่ีส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอุณหภูมิและ

ความชื้น อุณหภูมิภายในโรงเรือนเปิดดอกท่ีเหมาะสม คืออุณหภูมิประมาณ 20 – 30 องศาเซลเซียส ดอกเห็ดจะ

เจริญได้ดีท่ีสุด ความชื้นภายในโรงเรือนไม่ควรต่ ากวา่ 80 % ถ้าไม่ช านาญในการสังเกต ควรใช้เคร่ืองมือวัดความชื้น 

คือ ไฮโดรมิเตอร์แล้วน าค่าตัวเลขไปเทียบกับตาราง ดังนั้นจึงไม่ควรปล่อยให้ชื้นหรือแห้งเกินไป ซึ่งมีผลต่อการเกิด

ดอกเห็ดการถ่ายเทอากาศเห็ดทุกชนดิขณะก าลังสร้างเส้นใยและเกิดดอก เห็ดตอ้งการออกซิเจนสูงมาก แตใ่นระยะท่ี

สร้างเส้นใยจะทนต่อการขาดออกซิเจนได้ดีกว่าระยะท่ีเกิดดอกเห็ด โรงเรือนท่ีดีจะต้องจัดให้อากาศถ่ายเทได้ดี 

โดยเฉพาะโรงเรือนขนาดใหญ่ ถ้าการระบายอากาศไม่ดี ภายในโรงเรือนจะสะสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้มาก 

สังเกตท่ีล าต้นจะยืดยาว ดอกจะหุบไม่บานแสงเห็ดหลายชนิดไม่จ าเป็นต้องรับแสงเลย เพราะเห็ดไม่มีการสังเคราะห์

แสงเองได้แต่แสงมีความจ าเป็นต่อการท าให้ดอกเห็ดสมบูรณ์ หรือเพื่อให้เห็ดออกดอกเร็วขึ้น เห็ดนางฟ้า เมื่อได้รับ

แสงจะปลอ่ยสปอร์จากดอกเห็ดได้ด ีแต่ถ้าไม่ได้รับแสง ก้านดอกจะยาวออก ดอกเล็กและผลผลิตต่ า 

จากประเด็นเทคโนโลยสีารสนเทศ การประหยัดพลังงานในการเกษตรโดยให้ความส าคัญของการน าพลังงาน

แสงอาทิตย์มาใช้ในด้านเกษตรกรรมอย่างประหยัดและคุ้มค่าซึ่งจะท าให้ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร โดย

อาศัยความรู้ และภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์กับเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีทรงได้

วางรากฐานแนวคิดในการบริหารจัดการน้ าในการเกษตร โดยท าการพัฒนาระบบการบริหารจัดการฟาร์มเห็ดด้วย

ระบบการจัดการพลังงานร่วมกับเทคโนโลยสีารนเทศ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาระบบควบคุมการให้น้ าฟารม์เห็ดโดยใช้พลังงานแสงอาทติย์ ผ่านอินเทอร์เน็ต 

2. เพื่อให้ประเมินความพงึพอใจการใชร้ะบบควบคุมการให้น้ าฟารม์เห็ดโดยใช้พลังงานแสงอาทติย์ 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา  

ในการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการฟาร์มเห็ด ด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์คณะผู้วิจัยได้

ท าการศกึษาค้นคว้าทฤษฎี และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 

1. ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับระบบงาน ได้แก่ พลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ ทฤษฎีขบวนการท างานของ

น้ ากับโรงเรือนเห็ด ทฤษฎพีื้นฐานของแสง และทฤษฎกีารเกิดลม 

2. เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการด าเนินงาน ได้แก่ เทคโนโลยพีลังงานแสงอาทิตย ์ระบบฐานขอ้มูล และระบบจัดการ

ฐานขอ้มูล 

3. เครื่องมือท่ีใชใ้นการพัฒนาระบบงาน ได้แก่ แผงโซล่าเซลล ์แบตเตอร่ี ไมโครคอนโทรเลอร์ เจนนาเรเตอร์ 

(Generator) กังหันลม โปรแกรม (Apache) โปรแกรมภาษา PHP โปรแกรม MySQL และโปรแกรม phpMyAdmin 

ในการด าเนินงานศึกษารูปแบบการบริหารจัดการฟาร์มเห็ด ด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีวิธีการ

ด าเนนิการวิจัย ดังนี ้

1. รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 

ศกึษาข้อมูลเบื้องตน้จากหนังสอื บทความ เอกสาร เว็บไซต์ และตัวอยา่งการบริหารจัดการโรงเรือนโดย

ข้อมูลเบือ้งต้นท่ีต้องศกึษาและรวบรวมได้แก่  

1.1 ข้อมูลพืน้ฐานในการบริหารจัดการฟาร์มเห็ด การควบคุมความชื้น และอุณหภูมิภายในโรงเรือน 

1.2 องคป์ระกอบของสารสนเทศท่ีดี  

1.3 ข้อมูลเบือ้งตน้ท่ี เหมาะในการจัดท าการบริหารจัดการฟาร์มเห็ด ด้วยเทคโนโลยพีลังงานแสงอาทิตย์ 
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จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นสามารถสรุปได้ว่าควรมี การศึกษากลุ่มเกษตรกรในท่ีนี้ คือผู้ปลูกเห็ด และ

ผู้บริโภคผักปลอดสารพิษ ในเร่ืองความต้องการสารสนเทศเป็นอันดับแรก และหากจะออกแบบสารสนเทศเพื่อสร้าง

ทัศนคติท่ีดี และสร้างความพึงพอใจให้ ผู้ใช้อาจใช้ทฤษฎี ความหลากหลายของสื่อเข้ามาพิจารณาตามสมควร อีกท้ัง

การออกแบบสารสนเทศส าหรับศึกษารูปแบบการบริหารจัดการฟาร์มเห็ด ด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ต้อง

ค านึงถึงปัจจัยดังนี้ คือ ความมั่นใจในการเตรียมสารสนเทศ ส าหรับการควบคุมบริหารจัดการน้ าในโรงเรือนเห็ด 

2. เก็บรวบรวมข้อมูล 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาความต้องการสารสนเทศในการการบริหารจัดการฟาร์มเห็ด ด้วยเทคโนโลยี

พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นจ านวน 5 คน ในอ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างส าหรับการค้นคว้าวิจัยนี้

ก าหนดด้วยวธีิสุม่สมบูรณ์ โดยบริเวณท่ีด าเนนิการสอบถามผู้เพาะปลูกเห็ด ปัจจุบันการรดน้ าในโรงเรือนเห็ดท่ัว ๆ ไป

จะเป็นการรดน้ าผ่านระบบให้น้ าแบบสปริงเกอร์ฉีดพน่น้ าไปในอากาศหรือระบบน้ าหยดแบบท่อร้อยไปตามโรงเรือนไม้ 

ท้ังสองระบบนี้ไม่สามารถที่จะวัดประสิทธิภาพการได้รับน้ าของในโรงเรือนเห็ดหรือการสูญเสียน้ าในการรดน้ าในแต่ละ

ครัง้อกีทัง้ยังไม่มีอุปกรณเ์ข้ามาควบคุมการรดน้ าในโรงเรือนเห็ดท าให้การรดน้ าในโรงเรือนเห็ดไม่สามารถตั้งเวลาการ

รดน้ าในโรงเรือนเห็ดในแต่ละคร้ังได้ท าให้ผู้ใช้งานต้องเปิดระบบรดน้ าเองอุณหภูมิในโรงเรือนท่ีมีความร้อนสูงอาจท า

ให้ในโรงเรือนเห็ดขาดน้ าหรือบางวันอากาศร้อนมากกว่าปกติในโรงเรือนเห็ดจะต้องการน้ ามากกว่าปกติในด้านของ

พลังงานท่ีน ามาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าตามบ้านเรือนท่ัวไปท่ีต้องมีการจ่ายค่าไฟฟ้าและค่าน้ าซึ่งท าให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง

และเป็นการใชพ้ลังงานอยา่งสิน้เปลอืง 

3. สร้างต้นแบบรูปแบบการบริหารจัดการฟาร์มเห็ด ด้วยเทคโนโลยพีลังงานแสงอาทิตย์ 

การสร้างต้นแบบระบบการบริหารจัดการฟาร์มเห็ด ด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ก าหนดให้ เป็น

รูปแบบโปรแกรมประยุกต ์บนเว็บ (web-based application) โดยมี เครื่องมอื ดังนี ้

1. คอมพวิเตอร์  Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU  1.59GHz, 2.72GB of RAM 

2. โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการออกแบบ เชน Adobe Photoshop  Adobe Illustrator  

3. โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการเขียนเว็บเพจ เชน Adobe Dreamweaver Notepad  

4. ภาษาที่ ใชเ้ขียน เชน่  html css php Java Script เป็นต้น 

5. โปรแกรมสร้างเซิร์ฟเวอร์ จ าลอง คือ Apache  

6. ภาษาที่ ใชจ้ัดท าฐานข้อมูล คือ SQL 

การจัดท าโปรแกรมประยุกต์ บนเว็บ ในการบริหารจัดการฟาร์มเห็ด ด้วยเทคโนโลยพีลังงานแสงอาทิตย์

ด าเนนิตามกระบวนการในการพัฒนาเว็บไซต์ 5 ขั้นตอนคือ 

ขั้นตอนท่ี 1 ส ารวจปัจจัยส าคัญของการบริหารจัดการ 

ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนาเนื้อหาที่ตอ้งใชใ้นการประกอบการควบคุมโรงเรือนเห็ด 

ขั้นตอนท่ี 3 พัฒนาโครงสร้างเว็บไซต์ เพื่อการควบคุมอุปกรณ ์

ขั้นตอนท่ี 4 ออกแบบและพัฒนาหน้าเว็บ 

ขั้นตอนท่ี 5 พัฒนาและด าเนนิการทดสอบการท างาน และประเมินประสิทธิภาพการท างาน 
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4. ทดสอบการท างาน 

ในการทดสอบการท างานของระบบ โดยการน ากล่องชุดควบคุมแสงอาทิตย์เชื่อมไปยังหน้าเว็บเพจท่ี

จัดท าขึ้นเพื่อการการบริหารจัดการฟาร์มเห็ด ด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ และท าการติดตั้งกล่องชุดควบคุม

แสงอาทิตย์ ในแปลงของกลุ่มตัวอย่าง ใน พื้นท่ี หมู่ 2 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี เพื่อทดสอบการ

ท างานของระบบ  

5. วเิคราะห์ข้อมูลและสรุปผลความพึงพอใจ ประเมนิประสิทธิภาพระบบ 

ส าหรับการประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมการให้น้ าโรงเรือนเห็ดโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใน

ด้านความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบนัน้ มวีัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นโดยอาศัยแบบสอบถาม ในการช้ีวัดปัจจัยท่ี

จะส่งผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในการใช้งานและระบบมีความ

สอดคล้องตอ่ความต้องการของผู้ใช้ภายในองค์กรเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

และการแปลความหมาย จึงก าหนดสัญลักษณ์และอักษรยอ่สถติท่ีิใชด้ังนี้ 

 สัญลักษณ์และอักษรยอ่ทางสถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 ตัวเลข หมายถึง ความถี่ หรอื ค่าร้อยละ 

( X )  หมายถงึ ค่าเฉลี่ย 

SD   หมายถงึ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  

   เกณฑ์การแปลความหมายคา่เฉลี่ยใชเ้กณฑ์ ดังนี้ 

   ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1.00 – 1.49 มคีวามคิดเห็นระดับน้อยท่ีสุด 

1.50 – 2.49 มคีวามคิดเห็นระดับน้อย 

2.50 – 3.49 มคีวามคิดเห็นระดับปานกลาง 

3.50 – 4.49 มคีวามคิดเห็นระดับมาก 

4.50 – 5.00 มคีวามคิดเห็นระดับมากที่สุด 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมการให้น้ าพันธ์ุพืชโดยใช้พลังงาน

แสงอาทติย์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1 วเิคราะห์ขอ้มูลท่ัวไป 

 ส่วนท่ี 2 ประสิทธิภาพของระบบงานในด้านความพงึพอใจของผู้ใชง้าน 
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ผลการศึกษา 

 1. โครงสรา้งของระบบ 
 

 
 

ภาพที ่1  แสดงโครงสร้างของระบบ 

การท างานภาพรวมของระบบมขีั้นตอนดังน้ี 

 1. เกษตรกรสมัครสมาชกิบนหน้าเว็บไซต์ 

 2. เกษตรกรสมัครบริการ DNS Server 

 3. เกษตรกรสามารถติดตามข่าวสารและประเมินความพงึพอใจการใชง้านได้ท่ีหน้าเว็บไซต์ 

 4. เกษตรกรควบคุมป๊ัมน้ าผ่านเครอืขา่ยได้ผ่าน DNS Server 

 5. เกษตรกรเข้าสูห่นา้จอใชง้านของอุปกรณไ์ด้จาก IP Address ของอุปกรณ ์

 6. เกษตรกรเรียกดูรายงานบันทึกการใช้ป๊ัมน้ า 

2. โครงสรา้งทางฮารด์แวร์ของระบบ 

ในสว่นของฮาร์ดแวร์จะแบง่หลกั ๆ ออกเป็น 6 ส่วนคอื 

1. วงจรควบคุม Net Control NC-800 

2. วงจรแหลง่จ่ายไฟ  
3. วงจรรีเลย์ 

4. วงจรอุณหภูม ิNet DAQ ND-100 

5. การออกแบบโปรแกรมในสว่นควบคุม NC-800 และ ND-100 

6. การออกแบบชุดพลังงานแสงอาทติย์ 
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 ซึ่งวงจรท้ัง 6 วงจรจะมีรายละเอยีดดังนี้  

 1. วงจรควบคุม Net Control NC-800 และ ND-100 
 

1.1 วงจรสั่งงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  แสดงการเชื่อมตอ่กันระหว่าง Net Control NC-800 และ ND-100 
 

จากภาพท่ี 2 เป็นการเชื่อมตอ่กันระหวา่ง NC-800, ND-100 เข้ากับ Switch / Hub โดยเร่ิมดังนี้ 

- ตอ่สาย LAN เข้ากับหัว RJ45 ท่ีตัวบอร์ด NC-800 และ ND-100 จากนั้น น ามาเสยีบเข้าท่ีตัว Switch / Hub   
- น าตัววัดอุณหภูมิมาเสียบเข้าท่ีช่องของบอร์ด T1-T4ND-100 

- จากนั้นน าอุปกรณ์ท่ีต้องทดลองสั่งงานมาต่อเข้าท่ีบอร์ด NC-800 ในท่ีนี้จะใช้เป็นหลอดไฟขนาด 12Vdc 

เพื่อต่อทดลอง   
- จากนัน้ตอ่สัญญาณป้อนกลับท่ีต้องการเข้าท่ีช่อง  V1-V4 ของบอร์ด ND-100 (แรงดัน 0-30Vdc)   
- จากจ่ายไฟเข้าท่ีตัวบอร์ด NC-800 , ND-100 และ Switch / Hub  

บอร์ด Net Control NC-800 นี้เปรียบเสมอืนสวติช์อิเล็กทรอนิกส์8ชอ่งท่ีสามารถ ควบคุมผ่านระบบเครอืขา่ย 

ท้ัง LAN และ Internet โดยไม่ต้องอาศัยคอมพวิเตอร์มาต่ออยู่ท่ี บอร์ด NC-800 เนื่องจากมีเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวดังนัน้

จึงตอ้งการเพยีงเว็บบราวเซอร์ เชน่ Firefox, Internet Explorer เพื่อใชใ้นการควบคุม  

นอกจากควบคุมผ่านเว็บบราวเซอร์แล้วเกษตรกรยังสามารถ Command Line ผ่านทางโปรโตคอล UDP ได้เชน่กัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  แสดงวงจรการใชง้าน NC-800 
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2. วงจรแหล่งจ่ายไฟ 

เป็นส่วนท่ีจ่ายไฟเลี้ยงให้อุปกรณ์ท้ังหมด เช่น ENC28J60ULN2803ATMega168 DS1621 Relay การท างาน

ของวงจรคือรับไฟจากแหล่งจ่ายกระแสสลับท่ีมาจากหม้อแปลงเป็น 9VAC แล้วมาแปลงเป็นกระแสตรงโดยผ่าน IC 

Bridge Rectifier จากนั้นไปผ่าน IC LM317T ซึ่ง เป็นตัว Regulator ให้แรงดันคงท่ีแล้วน าไปใช้ในอุปกรณ์ต่าง  ๆ  

ส่วนแหล่งจ่าย 12Vdc ก็เหมอืนกันแตเ่ปลี่ยน ICRegulator เป็นเบอร์ 7812 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4  แสดงวงจรพืน้ฐานของการท าแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง 

3. วงจรรเีลย ์

เป็นวงจรท่ีรับค่ามาจากบอร์ดควบคุมโดยมีหลักการการท างานคือใช ้IC เบอร์ULN2803 เป็นตัวขับให้ Relay 

ท างานเมื่อ ATMega168 ได้รับค าสั่งมาจาก ENC28 J60 ก็จะสั่ง ให้ Relay ท างาน โดยขา 1-8 จะเป็น Input และ  

ขา 11-18 จะเป็น Output 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5  แสดงวงจรรีเลยพ์ื้นฐาน 
 

4. วงจรตรวจวัดอุณหภูม ิNet DAQ ND-100 

บอร์ด NetDAQ.ND-100 เป็นบอร์ดอ่านค่าอินพุต 8 ช่องผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยสามารถวัดค่า

อุณหภูมิได้ -55 ถึง 125 องศาเซลเซียส ได้ 4 ช่อง และแสดงค่า 0-30 Volt ได้อีก 4 ช่องโดยอุณหภูมินั้นจะวัดผ่าน 

Digital sensor Model DTS18B20 ให้ความละเอียด 0.1 องศาใน ขณะที่แรงดันน้ันวัดได้สูงสุด 30Volt มคีวามผิดพลาด

ไมเ่กิน 100Mv ซึ่งเกษตรกรสามารถสอบ เทียบระบบได้ด้วยตัวเอง 

เนื่องจาก Net DAQ. NC-100 มีเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว จึงสามารถควบคุมผ่านระบบ เครือข่ายท้ัง LAN และ 

Internet โดยท่ีไม่ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์มาต่อท่ีบอร์ดแต่อย่างใด การ ตรวจสอบค่าจึงต้องการเพียงเว็บบราวเซอร์ 

Firefox เชน่ Internet Explorer มาเพื่อควบคุม 
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ภาพที ่6  แสดงวงจรอ่านคา่อุณหภูม ิ

 

5. การออกแบบโปรแกรมในส่วนควบคุม NC-800 และ ND-100 

ในส่วนนี้จะใช้ภาษา PHP ในการเขียนเนื่องด้วยส่วนนี้จะเป็นส่วนท่ีคอยรับค่าต่าง  ๆ มา ประมวลผลและ

แสดงผลเนื่องจากการควบคุมอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้านั้นท าได้โดยการส่งค่า Logic ไปควบคุมฮาร์ดแวร์ท่ีควบคุม

อุปกรณน์ัน้ ๆ  

6. การออกแบบชุดพลังงานแสงอาทิตย์ 

ในส่วนของการออกแบบชุดพลังงานแสงอาทิตย์ได้ใช้แผงโซล่าร์เซลล์ 40 วัตต์ 1 แผง ชาร์จเจอร์ 3 แอมป์ 1 ตัว 

แบตเตอร่ี 35 แอมป์ 1 ลูก และป้ัมน้ า SEAFLO21 แรงดัน 12 โวลท์ 1 ตัว  

โดยท าหน้าท่ีเป็นแหล่งพลังงาน และปั้มน้ าพ่นหมอก จ านวน 20 หัว ให้กับโรง 4 X 8 เมตร 

 
ภาพที ่7 แสดงวงจรการต่อแผงโซล่ารเ์ซล 
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ผลการทดสอบ 

 ส่วนท่ี 1 วเิคราะห์ขอ้มูลท่ัวไป 
 

ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตัวแปร จ านวนคน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 10 66.67 

หญิง 5 33.33 

อายุ 

นอ้ยกว่า 20 ปี - 0 

21 - 25 ป ี 1 6.67 

26 - 30 ป ี 8 53.33 

31 - 35 ป ี 1 6.67 

36 - 40 ป ี 4 26.67 

อื่น ๆ 1 6.67 

 ต่ ากว่าปริญญาตรี 8 53.33 

ระดับการศกึษา ปริญญาตรี 6 40.00 

 ปริญญาโท 1 6.67 

 ปริญญาเอก - 0 

 อื่น ๆ (ระบุ) - 0 

บุคคล ผู้ดูแลระบบ 2 13.33 

 เกษตรกร 6 40.00 

 บุคคลทั่วไป 3 20.00 

 อาจารย์ 3 20.00 

 

 จากตารางท่ี 5.3 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 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 ระดับการศกึษาสว่นใหญ่ต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 53.33 ปริญญาตรี ร้อย

ละ 40.00 และ ปริญญาโท ร้อยละ 6.67 อาชีพผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 40.00 

บุคคลทั่วไป รอ้ยละ 20.00 อาจารย์ ร้อยละ 20.00 ผู้ดูแลระบบร้อยละ 13.33 และ ผู้บริหาร รอ้ยละ 6.67 
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 ส่วนที่ 2 ประสิทธภิาพของระบบงานในด้านความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบควบคุมการให้น้ าฟาร์มเห็ด

โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย ์

ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานประสิทธิภาพของระบบงานในด้านความพงึพอใจของผู้ใชง้านระบบ 

รายละเอียด ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

1. ด้านการประเมินดา้นความต้องการในการใช้ระบบ (Functional Requirement Test) 

    1.1 ความสามารถของระบบในดา้น 

     1.1.1 การเพิ่มขอ้มูลสมาชิก 4.27 0.20 

     1.1.2 การก าหนดสทิธิการเข้าใช้ระบบ 4..33 0.62 

     1.1.3 การจัดการข้อมูลสมาชกิ 4.00 0.53 

     1.1.4 การแสดงรายงาน 4.40 0.37 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.25 0.43 

2. การประเมินดา้นประสทิธภิาพการท างานของระบบ (Functional Test) 

     2.1 ความถูกต้องในการจัดเก็บขอ้มูลข่าวสาร 4.40 0.51 

     2.2 ความถูกต้องในการจัดเก็บขอ้มูลฟาร์มเห็ด 4.40 0.37 

     2.3 ความถูกต้องในการจัดเก็บขอ้มูลป้ัมน้ า 3.93 0.33 

     2.4 ความถูกต้องในการลบข้อมูล 4.53 0.38 

     2.5 ความถูกต้องของแบบสอบถามความพึงพอใจ 4.20 0.43 

     2.6 ความถูกต้องของผลลพัธ์ในรูปแบบรายงาน 4.47 0.54 

     2.7 ความรวดเร็วในการประมวลผล 4.47 0.56 

     2.8 ความนา่เช่ือถือได้ของระบบ 4.07 0.46 

     2.9 ความครอบคลุมของระบบท่ีพัฒนากับระบบจรงิ 4.27 0.33 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.24 0.43 

3. การประเมินด้านลักษณะการออกแบบระบบ (Usability Test) 

     3.1 ความง่ายต่อการใชง้าน 4.33 0.36 

     3.2 ความเหมาะสมในการเลอืกใช้ชนดิและตัวอักษรบนจอภาพ 4.20 0.43 

     3.3 ความเหมาะสมในการเลอืกใช้ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ 3.80 0.43 

     3.4 ความเหมาะสมในการใชส้ีของตัวอักษรและรูปภาพ 4.20 0.56 

     3.5 ความเหมาะสมในการใชข้้อความเพื่ออธิบายสื่อความหมาย 4.27 0.46 

     3.6 ความเหมาะสมในการใชส้ัญลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อความหมาย 4.20 0.43 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.17 0.45 

4. การประเมินด้านลักษณะการออกแบบอุปกรณ์ (Hardware Test) 

     4.1 ความเป็นมาตรฐานของอุปกรณ์ 4.33 0.49 

     4.2 ความแมน่ย าการควบคมุสวทิซ์ 4.53 0.25 

     4.3 ความแมน่ย าการวัดอุณหภูมิของเซ็นเซอร์ดจิิตอล 4.47 0.40 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานประสิทธิภาพของระบบงานในด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ (ตอ่) 

รายละเอียด ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

     4.4 การตดิตัง้ใชง้านได้งา่ย 4.60 0.37 

ค่าเฉลี่ยรวม 4,48 0.38 

5. การประเมินด้านความปลอดภัยของระบบ (Security Test) 

     5.1 การก าหนดรหัสผู้ใช ้และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้เขา้ใชร้ะบบ 4.13 0.42 

     5.2 การตรวจสอบสิทธ์ิก่อนการใชง้านของผูใ้ชร้ะบบในระดับตา่ง ๆ 4.33 0.53 

     5.3 การควบคุมใหใ้ชง้านตามสทิธ์ิผู้ใช้ได้อยา่งถกูต้อง 4.33 0.69 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.26 0.56 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.28 0.45 

 

วิจารณ์และสรุปผล 
ทางผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นว่า การประหยัดพลังงานในการเกษตรโดยให้ความส าคัญของการน าพลังงานแสงอาทิตย์

มาใชใ้นด้านเกษตรกรรมอยา่งประหยัดและคุ้มค่าซึ่งจะท าให้ลดค่าใชจ้่ายเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโดยอาศัยความรู้ และภูมิ

ปัญญาชาวบ้านมาประยุกตก์ับเกษตรกรรมตามทฤษฎใีหมข่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว ท่ีทรงได้วางรากฐานแนวคิด

ในการบริหารจัดการน้ าในการเกษตร และการประหยัดพลังงานในระดับประเทศเอาไว้ ทางผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการ

พัฒนาการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการฟาร์มเห็ด ด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ และจากการทดสอบ

ประสิทธิภาพสามารถสรุปผลการวจิัยดังนี้ 

ผลการประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบในแต่ละด้าน โดยค านวณจากผู้ประเมินท้ังสิ้น 15 คน 

พบว่าประสิทธิภาพการท างานของระบบด้าน Functional Requirement Test ได้แก่ความสามารถในด้านการเพิ่มข้อมูล

สมาชิก การก าหนดสิทธิการเข้าใช้ระบบ การจัดการข้อมูลสมาชิกและการแสดงรายงาน มีค่าเฉลี่ย 4.25 ซึ่งอยู่ใน

ระดับ ดี การประเมินระบบด้าน Functional Test ได้แก่ ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารความถูกต้องในการ

จัดเก็บข้อมูลฟาร์มเห็ดความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลป้ัมน้ าความถูกต้องในการลบข้อมูลความถูกต้องของ

แบบสอบถามความพึงพอใจความถูกต้องของผลลัพธ์ในรูปแบบรายงานความรวดเร็วในการประมวลผลความ

น่าเชื่อถือได้ของระบบ และความครอบคลุมของระบบท่ีพัฒนากับระบบจริง มีค่าเฉลี่ย 4.24 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี การ

ประเมินระบบในด้าน Usability Test ได้แก่ ความความง่ายต่อการใช้งานความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดและตัว

อักษรบนจอภาพความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษร

และรูปภาพความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพื่ออธิบายสื่อความหมายและความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือ

รูปภาพในการสื่อความหมาย มีค่าเฉลี่ย 4.17 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี การประเมินด้านลักษณะการออกแบบอุปกรณ์ 

Hardware Testได้แก่ ความเป็นมาตรฐานของอุปกรณ์ ความแม่นย าการควบคุมสวิทซ์ความแม่นย าการวัดอุณหภูมิ

ของเซ็นเซอร์ดิจิตอล และการติดตั้งใช้งานได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.48 ซึ่งอยู่ในระดับ ดีการประเมินระบบด้าน Security 

Test ได้แก่ การก าหนดรหัสผู้ใช ้และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้เข้าใช้ระบบการตรวจสอบสิทธ์ิก่อนการใชง้านของผู้ใช้

ระบบในระดับต่าง ๆ และการควบคุมให้ใช้งานตามสิทธ์ิผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย 4.26 ซึ่งอยู่ในระดับ ดีและ

ภาพรวมของระบบมปีระสิทธิภาพการท างานของระบบท้ัง 5 ด้านมคี่าเฉลี่ย 4.28 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี 
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ปั:หาและอุปสรรค 

1. การพัฒนาระบบมีการเชื่อมต่อกับสวิทซ์ไฟฟ้าหากมีการสั่งงาน เปิด ปิด สวิทซ์อย่างรวดเร็วอาจท าให้

อุปกรณค์วบคุมสวทิซ์ไมท่ างาน 

2. การพัฒนาระบบมกีารเชื่อมตอ่ขอ้มูลกับกรมอุตุนิยมวทิยา ซึ่งจะตอ้งมีการเชื่อมตอ่ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต 

3. อินเทอร์เน็ตในชุมชนยังไม่ท่ัวถึง ท าให้การใช้งานยังไมส่มบูรณ์ ท้ังระบบ จึงต้องปรับปรุงให้มีการทดลอง

ควบคุมผ่านโทรศัพท์ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ในการจัดท ารายงานควรเพิ่มเตมิการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของรายงานให้มอียู่ในรูปแบบของกราฟ  

2. มกีารพัฒนารูปแบบของหน้าจอสามารถปรับให้เข้ากับองค์กรท่ีน าระบบไปใชง้าน 

3. สามารถเพิ่มเตมิในส่วนของการโต้ตอบกับผู้ใช้เพือ่ให้ผู้ใชส้ามารถเข้าใจง่าย เช่นส่ังงานด้วยเสียงเป็นต้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ พัฒนาระบบการบริหารจัดการฟาร์มเห็ด ด้วยเทคโนโลยีพลังงาน

แสงอาทิตย์ ให้สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งาน ผู้วิจัยขอขอบคุณ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  

ท่ีได้สนับสนุนทุนการวิจัยคร้ังน้ี  

การด าเนินการวิจัยมิอาจส าเร็จลุล่วงไปได้หากปราศจากความร่วมมือของคณาจารย์ในคณะวิทยาการ

จัดการ และกลุ่มเกษตรกรปลูกเห็ดแก่งหางแมว ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ท่ีให้การสนับสนุนการ

ใช้อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบ รวมถึงสถานท่ีในการด าเนินการจัดท าวิจัย  

จนโครงการนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ท้ายนี้ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีให้การอุปการะอบรมเลี้ยงดู ตลอดจนส่งเสริมการศึกษา 

และให้ก าลังใจเป็นอยา่งดี อกีทัง้ขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสารและงานวจิัยทุกทา่น  ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้น ามาอ้างอิง

ในการท าวิจัย จนกระท่ังงานวจิัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ 
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การลดของเสยีในกระบวนการสวมถุงใน กรณีศกึษา โรงงานกระสอบพลาสติกทอสาน 

Waste reduction in bag-packing process: The case study of weaving sack factory 

พันธพงษ์ วงศส์นิท1 ยศธร จอมสูงเนิน1 ณพิตร วัฒนวีรพงษ์1* กัณฑเ์อนก ส่งศักดิเ์สรี1 สุกัญญา เพ็งอารีย์1 

และ ชลธิสา วงษ์ค านา1  

Puntapong Wongsanit1, Yossathon Jomsungnoen1, Napit Wattanaweerapong1*, Kan-anek Songsakseree1, 

Sugunya Pengaree 1 and Chonthisa Wongkamna1 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้น าเสนอแนวทางการลดของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการสวมถุงในพลาสติก ในโรงงานผลิต

กระสอบพลาสติกทอสาน  พบว่าสาเหตุท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการสวมถุงในพลาสติก คือ ปัญหามุมของถุงในยับไมช่น

มุมกับกระสอบพลาสติกทอสานท าให้กระสอบเอียง เย็บปากกระสอบไม่ได้และน้ าหนักของผลิตภัณฑ์เมื่อบรรจุไมไ่ด้

มาตรฐาน เมื่อได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ได้น าหลักการศึกษาการท างาน (Work study) และแผนผังเหตุและผลมา

วเิคราะห์สาเหตุท่ีแท้จริงพบวา่ รูปแบบการสวมถุงในพลาสตกิ ขนาดของเสาสวมถุงในมีระยะห่างกับมุมของถุงในมาก

เกินไป เมื่อสวมกระสอบตามลงไปจึงท าให้เกิดการยับของมุมถุงในพลาสติก เมื่อน ากระสอบพลาสติกไปบรรจุสินค้า 

จะเกิดปัญหาท าให้สินค้าลงไม่สุดมุมกระสอบ กระสอบเอียง เย็บปากกระสอบไมไ่ด้ น้ าหนักไม่ได้ตามมาตรฐาน จาก

ปัญหาข้างต้นจึงได้ศึกษาหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา โดยท าการออกแบบอุปกรณ์ ให้มีความกว้างเพิ่มขึ้น เพื่ อให้มุม

ถุงในพลาสติกเข้ากับมุมของกระสอบพลาสติกทอสาน ผลการปรับปรุง สามารถลดของเสียจากการสวมถุงใน จาก

เดิมเฉลี่ยร้อยละ 50.80 หลังการปรับปรุงไม่พบของเสีย และส่งผลให้พนักงานท างานดีขึน้จากเดิมก่อนปรับปรุงเฉลี่ย 

11.46 วนิาที หลังการปรับปรุงเฉลี่ย 10.57 วินาที  
 

ค าส าคั:: การลดของเสีย, การปรับปรุงกระบวนการผลิต, การศึกษาการท างาน  
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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 50 .80%  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  
 

บทน า 

อุตสาหกรรมกระสอบพลาสตกิในประเทศไทยมคีวามส าคัญต่อการผลิตสินค้าด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสินค้า

ทางด้านเกษตรกรรม เนื่องจากกระสอบพลาสติกทอสานมักจะนิยมใช้ในการบรรจุผลผลิตทางเกษตร เช่น ข้าวสาร ปุ๋ยเคมี 

น้ าตาล อาหารสัตว์ และอื่น ๆ ส่งผลท าให้มีความต้องการกระสอบพลาสติกทอสานเพื่อน าไปบรรจุผลิตผลต่าง ๆ จ านวน

มาก ดังนั้นในการผลิตกระสอบผู้ผลิตจึงต้องพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตกระสอบพลาสติกทอสานอยู่ตลอดเวลา 

เพื่อเพิ่มผลผลิตและปัจจัยตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึน้และสามารถแข่งขันในตลาดได้ 

โรงงานกรณีศึกษาเป็นโรงงานผลิตกระสอบพลาสติกทอสานซึ่งมีก าลังการผลิตเท่ากับ 192,000 ใบ/วัน จาก

การศกึษาข้อมูลการผลิตโรงงานได้แบ่งกระบวนการเป็นหน่วยงานผลิตดังนี้ หนว่ยงานผลิตเส้นด้าย หนว่ยงานทอกระสอบ 

หนว่ยงานพมิพ ์หนว่ยงานตัดเย็บ หนว่ยเย็บก้น/ซีลปาก หนว่ยงานสวมถุงใน และหนว่ยงานบรรจุหีบห่อ ตามล าดับ โดยใน

การผลิตใช้เครื่องจักรอุปกรณ์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอาศัยคนเป็นผู้ควบคุมการท างาน และในแต่ละกระบวนการจะอาศัย

พนักงานเป็นผู้ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในหนว่ยงาน 

ในงานวิจัยน้ีได้ท าการศึกษาปัญหาผลิตภัณฑ์ประเภทกระสอบพลาสติกทอสานแบบมีถุงใน โดยลักษณะของ

ผลิตภัณฑ์เป็นกระสอบทอสานท่ีมีถุงพลาสติกซ้อนอยู่ข้างในกระสอบเพื่อป้องกันความชื้น แมลงและฝุ่นตามความ

ต้องการของลูกค้า จากการส ารวจปัญหาพบว่ามีปัญหามุมของถุงในยับไม่ชนมุมกับกระสอบพลาสติกและเกิดการยับไม่

เข้ารูปกับมุมกระสอบ ซึ่งเมื่อลูกค้าน ากระสอบไปใช้จะเกิดปัญหาที่ท าให้สินค้าบรรจุลงไม่สุดมุมกระสอบ เกิดกระสอบ

เอียงและเย็บปากกระสอบไม่ได้ ส่งผลให้น้ าหนักของสินค้าไม่ได้ตามมาตรฐานตามท่ีลูกค้าต้องการ จากปัญหาดังกล่าว

ท าให้ลูกค้ามขี้อร้องเรียนกลับมายังโรงงานกรณีศึกษาให้ด าเนนิการแก้ไข  
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จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าปัญหาถุงในไมช่นมุมกระสอบทอสานเกิดขึ้นในกระบวนการสวมถุงใน ดังนั้นใน

งานวิจัยนี้จะท าการแก้ปัญหาถุงในไม่ชนมุมกระสอบทอสานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ถุงในกระสอบพลาสติกทอสาน

ตรงตามความต้องการของลูกค้าโดยใช้เทคนิคและความรู้ด้านการจัดการอุตสาหกรรมมาใช้ในการปรับปรุงอุปกรณ์

สวมถุงในและกระสอบพลาสตกิทอสานให้มคีุณภาพมากยิ่งขึน้ 
 

ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและวิธีการด าเนินการ 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาถุงในไม่ชนมุมกระสอบทอสานในงานวิจัยน้ี มีดังนี้ 

1. การศึกษาการท างาน (Work Study) เป็นเทคนิคท่ีไช้ในการศึกษาวิธีการและเวลาในการท างานเพื่อน ามา

วิเคราะห์และปรับปรุงขั้นตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น [1, 2] โดยในงานวิจัยนี้ได้ใช้เทคนิคการศึกษาการ

ท างานมาเป็นแนวทางในการศึกษาขั้นตอนการท างานของแผนกสวมถุงในพลาสติก ในการด าเนินงานมี วิธีการ

ประกอบด้วย การศึกษาวิธีการท างาน (Method Study) และการวัดผลงาน (Work Measurement) ซึ่งใชใ้นการศึกษา

อย่างมีระเบียบถึงการท างานของคน และพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพและเศรษฐภาวะ

ของการท างานเพ่ือการปรับปรุงการท างานนั้นๆ ให้ดีขึ้น 

2. ความสูญเสีย 7 ประการ (7 Waste) เป็นแนวคิดก าจัดความสูญเสียและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องใน

กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกิจกรรมหรืองานท่ีด าเนินการและหาความสูญเสียต่างๆ ท่ีซ่อนเร้นอยู่

ในกระบวนการผลิตเป็นสาเหตุให้ประสิทธิภาพ และรอบเวลาการผลิตลดลง [3] ในงานวิจัยนี้พบว่าปัญหาถุงในไม่

ชนมุมกระสอบซึ่งเป็นของเสียท่ีจัดเป็นความสูญเสียชนิดหนึ่งในความสูญเสีย 7 ประการ คือ  ความสูญเสียเนื่องจาก

การผลิตของเสีย (Defects ) ซึ่งของเสียชนิดน้ีเกิดจากความผิดพลาดหรือมีข้อบกพร่องของการควบคุมกระบวนการ 

มักจะท าให้เกิดของเสีย และต้องน าของเสียนั้นกลับเข้าสู่กระบวนการซ้ าอกีคร้ังหรือแก้ไขนอกสายการผลิต ในการ

ปรับปรุงและขจัดผลิตภัณฑ์บกพร่อง ต้องสร้างมาตรฐานการท างานท่ีถูกต้อง ใช้อุปกรณ์ท่ีสามารถป้องกันความ

ผิดพลาด ฝึกฝนทักษะของพนักงานรวมถึงจิตส านึกทางด้านคุณภาพ  

3. การเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement) เป็นหลักการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง

จ ากัดให้คุม้ค่า ชว่ยลดตน้ทุน เพื่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุดและสูญเสียน้อยท่ีสุดท่ียังคงไวซ้ึ่งคุณภาพของสินค้า ในการ

วัดผลการเพิ่มผลผลิตจะวิเคราะห์จากปัจจัยน าเข้า (Input) และปัจจัยน าออก (Output) โดยปัจจัยน าเข้า (Input) 

หมายถึงทรัพยากรท่ีองค์กรใช้ในประกอบกิจการ ส่วนปัจจัยน าออก  (Output) ได้แก่สินค้าหรือบริการท่ีสามารถ

ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้ [4] ในงานวิจัยน้ีได้น าหลักการเพิ่มผลผลิตมาใชใ้นการลดตน้ทุนอันเนื่องมาจากของเสียซึ่งถือ

เป็นปัจจัยน าเขา้ของโรงงานซึ่งผลการแก้ปัญหาจะชว่ยเพิ่มผลผลิตให้กับโรงงานได้  

4. เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง (7 QC Tools) เป็นเทคนิคการสร้างคุณภาพในการผลิตให้กับสินค้า 

โดย เคร่ืองมือคุณภาพ 7 อย่างประกอบด้วย 1 ผังแสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram) หรือผังก้างปลา 

(Fishbone Diagram) 2 แผนภูมพิาเรโต (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) หรือแผนภูมกิ้างปลาได้ถูกน ามาใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล

สาเหตุของการเกิดปัญหาถุงในไมช่นมุมกระสอบทอสาน โดยการพจิารณาสาเหตุ (Causes) ท่ีมีผล (Effect) โดยตรง

กับลักษณะคุณภาพ (Quality Characteristic) ของปัญหา 
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นอกจากทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ในงานวิจัยน้ีได้ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

สุนันท์ ฤกษ์ศิระทัย [6] ได้ท าการศึกษาการท างานเพื่อการเพิ่มผลผลิตส าหรับเคร่ืองจักรทดสอบหัวอ่าน

ฮาร์ดดิสก์ ซึ่งพบว่าเคร่ืองจักรมีเวลาสูญเปล่าจากการรอคอยในขณะท่ีพนักงานท าการตรวจสอบชิ้นงาน จากนั้น 

จึงประยกุต์ใช้แผนภูมิคนและเคร่ืองจักรพร้อมกับหลักการขจัดความสูญเปล่าของลีนและวธีิการระดมสมองเพื่อลดความ

สูญเปล่าเพื่อลดเวลาการท างานของพนักงานประจ าเคร่ืองจักร จากการด าเนินงานพบว่าการแก้ปัญหาส่งผลให้

เคร่ืองจักรท างานอย่างต่อเนื่องและได้อัตราการผลิตมากขึ้น โดยกระบวนการทดสอบหัวอ่านฮาร์ดดิสก์มีอัตราการผลิต

เพิ่มขึน้ร้อยละ 33.6 

พชรพรรณ พาสระนอ้ย และคณะ [7] ได้ท าการศกึษาการปรับปรุงประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิตในหน่วยงาน

สวมถุงในกระสอบพลาสติกทอสาน โดยท าการศึกษาลักษณะการท างานของพนักงานในหน่วยงานสวมถุงใน เนื่องจากการ

เคลื่อนไหวของพนักงานมีมากเกินไป และสูญเสียเวลาการท างานในขณะท่ีพนักงานปฏิบัติงาน ผู้ศึกษาได้น าทฤษฎี

การศกึษาการท างาน ทฤษฎกีารออกแบบการท างาน หลักการ Why Why Analysis และใชผ้ังก้างปลาวเิคราะห์หาสาเหตุของ

ปัญหาท่ีแท้จริง ผลการปรับปรุงพบวา่สามารถลดเวลาการท างานของพนักงานในระหวา่งปฏิบัตงิานลงได้ร้อยละ 15.71 ของ

เวลาการท างานเดิม 

เอกรัฐชัย ยวดยิ่ง [8]  ได้ใช้เทคนิคการศึกษางานส าหรับการเพิ่มผลผลิตการผลิตพาเลทเหล็ก แนวทางใน 

การปรับปรุงได้ใช้การจับเวลาท างานโดยตรงเพื่อหาเวลามาตรฐานของแต่ละกระบวนการท่ีมีเวลามาตรฐานการท างาน

มากที่สุดหรือเป็นจุดคอขวดในกระบวนการผลิต หลังจากนั้นจึงค้นหาปัญหาและท าการปรับปรุงแก้ไขด้วยการก าจัด

ความสูญเปล่าเพื่อลดเวลามาตรฐานการผลิตในกระบวนการเชื่อมเต็มแนว โดยมีการเพิ่มอุปกรณ์จับชิ้นงานขณะท่ี

พนักงานปฏิบัติงานเชื่อมเต็มแนว ผลจากการปรับปรุงสามารถลดเวลามาตรฐานการผลิตพาเลทต่อชิ้นลงจากเดิมร้อยละ 

10.95 และสามารถเพิ่มผลิตภาพกระบวนการผลิตขึ้นเท่ากับ 28.77 เปอร์เซ็นต ์ 

วรรณา พิศดวงดาว [9]  ได้ท าการศึกษาการลดความสูญเสียขวดพีอีทีในสายการผลิตชาเขียวโดยประยุกต์ 

ใช้เคร่ืองมือทางคุณภาพ โดยได้ท าการศึกษากับองค์กรกรณีศกึษา ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารญี่ปุ่นและผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มชา

เขียว ผู้ศึกษาได้ใช้เคร่ืองมือคุณภาพและทฤษฎีการวิเคราะห์ผลกระทบต่อความล้มเหลว (Failure Modes and Effects 

Analysis, FMEA) มาประใช้เพื่อมุ่งหาโอกาสการเกิดความผิดพลาดของกระบวนการ ผลการศึกษาเห็นว่าการน าเคร่ืองมอื

คุณภาพมาประยุกต์ใช้สามารถช่วยลดปริมาณการสูญเสียของขวดพีอีทีโดยพิจารณาได้จากค่าปริมาณการสูญเสียขวด 

พีอีทีท่ีลดลงจาก 4.5 ขวดต่อจ านวนการผลิตหนึ่งพันขวด เหลือ 1.4 ขวดต่อจ านวนการผลิตหนึ่งพันขวด ในช่วงระยะ 

เวลา 10 เดอืน 

ไชยา วรสิงห์ [10]  ได้ท าการศึกษาการเพิ่มผลิตภาพการผลิตโดยการศึกษาการท างานกรณีศึกษาโรงงานผลิต

ชิ้นส่วนและอะไหล่เคร่ืองจักร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาในการผลิตสินค้าโดยศึกษาวิธีการท างานและกิจกรรมกลุ่ม

คุณภาพ การด าเนินงานได้ท าการเก็บข้อมูลและจัดประชุมหาสาเหตุของปัญหาโดยการระดมสมองและใช้เทคนิคท าไม 

ท าไม (Why - Why Analysis) จากนัน้ออกแบบแนวทางแก้ไขกระบวนการผลิต โดยทางกลุ่มได้ออกแบบอุปกรณ์จับยึดใหม่

โดยเน้นการใช้งานท่ีสะดวก หลังการปรับปรุงพบว่าประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.28 และของเสียใน

กระบวนการผลิตลงได้จากเดิมร้อยละ 3 เหลอืร้อยละ 0.5  

รัฐพล เอกลักษณานันท์ [11]  ได้ท าการศึกษาการประยุกต์การศึกษาการท างานเพื่อลดความสูญเปล่าของ

โรงงานผลิตเลนส์ส่งออกให้ตอบสนองทันความต้องการของตลาดเลนส์มัลติโค๊ด โดยปกติแล้วจะต้องลงทุนติดตั้ง

เคร่ืองจักรเป็นจ านวนเงิน 40 ล้านบาท แต่ยังพบว่ายังมีการเพิ่มผลผลิตได้อีกทางหนึ่งคือการลดความสูญเปล่าจากการ

รอคอยในการผลิต จากการศึกษาจากโรงงานผู้ผลิตตัวอย่างเลนส์ส่งออกนั้นพบว่าการท างานระหว่างคนกับเครื่องจักร
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นั้นท าให้เกิด การรอคอยท่ีไม่เกิดคุณค่า จากนั้นก็จัดล าดับการท างานระหว่างคนและเคร่ืองจักร ผลการศึกษาพบว่า

สามารถลดเวลาการรอคอยท่ีไม่ท าให้เกิดมูลค่าลดลงถึง 718 วินาที ซึ่งสามารถเพิ่มผลผลิตได้ จากเดิม 87 เลนส์ เป็น 

100 เลนส์ ตอ่ชั่วโมง โดยท่ีไมต่อ้งลงทุนตดิตัง้เคร่ืองจักร 

จากทฤษฎีและงานวิจัยท่ีได้กล่าวมาคณะวิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินงานเพื่อแก้ปัญหาถุงในไม่ชนมุม

กระสอบทอสานในงานวิจัยน้ี มีดังนี้ 

1. ศกึษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นของโรงงานกรณศีกึษา 

 การศึกษาสภาพปัญหาในงานวจิัยน้ีคณะวิจัยมีเป้าหมายเพื่อศกึษาว่าปัญหาถุงในไมช่นมุมกระสอบทอสานท่ี

เกิดขึ้นมีความรุนแรงมากแค่ไหน นอกจากนั้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหา ในการศึกษาสภาพ

ปัญหาคณะวิจัยจะเก็บข้อมูลโดยทดลองการผลิตจากพนักงานจ านวน 5 คน  โดยให้ทดลองสวมถุงคนละ 50 ใบ 

จากนั้นจะท าการเก็บขอ้มูลของเสียและหาสัดส่วนของเสียท่ีเกิดขึ้น 

 นอกจากการศึกษาจ านวนของท่ีเกิดขึ้นในงานวิจัยนี้คณะวิจัยจะท าการศกึษาขั้นตอนและกระบวนการท างาน

ในกระบวนการสวมถุงในเพื่อศึกษาแนวทางหรือสาเหตุท่ีมคีวามเป็นไปได้ท่ีท าให้เกิดของเสีย นอกจากนั้นเพื่อน าเวลา

มาเป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลการแก้ปัญหาเนื่องจากในการแก้ปัญหาของโรงงานจะต้องไม่ท าให้เวลาในการ

ท างานเพิ่มขึ้น โดยในการศึกษาคณะวิจัยจะใช้การสังเกตุและจดบันทึกวิธีการท างาน จากนั้นจะน าวิธีการท างานมา

สร้างแผนภูมิกระบวนการท างานและท าการศึกษาเวลาในแต่ละขั้นตอน โดยในการศึกษาเวลาจะท าการศึกษาเวลา

จากพนักงานจ านวน 3 คน คนละ 30 ครัง้การท างาน  

2. วเิคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหา 

   ในขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเพื่อหาสาเหตุของปัญหา ส าหรับการด าเนินงานคณะวิจัยจะใช้

แนวทางการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram) หรือแผนภูมิก้างปลา  

ในการวิเคราะห์จะใช้เทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming)  ระหว่างคณะวิจัย พนักงาน และผู้ควบคุมกระบวนการ

สวมถุงในตลอดจนผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง จากนั้นคณะวิจัยจะท าการคัดเลือกสาเหตุของปัญหาท่ีเป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้

ถุงในไม่ชนมุมกระสอบทอสาน 

3. แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

 หลังจากท่ีทราบสาเหตุของปัญหาแล้ว ในขั้นตอนต่อมาจะท าการก าหนดวิธีการแก้ไขและปรับปรุง

กระบวนการสวมถุงในโดยเร่ิมจากศึกษาข้อจ ากัดในการแก้ปัญหา วิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเป็นไปได้ 

เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาแก่โรงงานและน าวธีิการแก้ปัญหาไปทดลอง 

4. การทดลองและเปรียบเทียบผลการแก้ปัญหา 

     การออกแบบการทดลองในงานวิจัยนี้คณะวิจัยจะน าแนวทางการแก้ไขปัญหาในการผลิตจริง จากนั้น

คณะวิจัยจะท าการศึกษาปริมาณของเสียและเวลาท่ีใช่ในการผลิต โดยการศึกษาปริมาณของเสียคณะวิจัยจะเก็บ

ข้อมูลโดยทดลองการผลิตจากพนักงานจ านวน 5 คน โดยให้ทดลองสวมถุงคนละ 50 ใบ ซึ่งพนักงาน 5 คน จะเป็น

พนักงานชุดเดียวกับพนักงานท่ีเก็บข้อมูลก่อนการแก้ปัญหา นอกจากนั้นคณะวิจัยได้ท าการศึกษาเวลาการท างาน 

โดยศึกษาเวลาจากพนักงานจ านวน 3 คน คนละ 30 ครัง้การท างานและเป็นพนักงานชุดเดียวกับพนักงานท่ีเก็บข้อมูล 

เพื่อศึกษาว่าแนวทางการแก้ปัญหาท าให้เวลาการท างานเพ่ิมขึน้หรือไม่ 

5. สรุปและวิจารณ์ผลการด าเนนิการ 
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ผลการศึกษา 

1. ศึกษาสภาพปั:หาที่เกดิขึ้นของโรงงานกรณีศกึษา 

    ในการศึกษาสภาพปัญหามุมถุงในไม่ชนมุมกระสอบทอสาน คณะวิจัยได้ท าการศึกษาลักษณะของปัญหา 

จ านวนกระสอบเสีย ขั้นตอนและเวลาในการท างาน โดยลักษณะของปัญหาแสดงดังภาพท่ี 1 ซึ่งแสดงขัน้ตอนการสวม

ถุงในเข้าไปในกระสอบ โดยจะเห็นได้ว่าในขณะท่ีท าการสวมมุมถุงพลาสติกมีลักษณะของการพับ เมื่อพนักงานสวม

กระสอบลงไปจนสุดจะท าให้เกิดของเสียท่ีได้กล่าวมาข้างต้น  

 ในการศึกษาปริมาณของเสียคณะวิจัยได้ใช้แนวทางการเก็บข้อมูลและศึกษาปริมาณกระสอบเสียท่ีเกิดขึ้น

ตามวิธีการศึกษาท่ีได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ โดยคณะวิจัยได้ท าการส ารวจข้อมูลจากพนักงาน 5 คน คนละ 50 คร้ัง 

พบวา่มีกระสอบท่ีประสบปัญหามุมของถุงในพลาสตกิที่ยับแสดงดังตารางท่ี 1 

 
 

ภาพที่ 1 ลักษณะปัญหามุมถุงในยับไมช่นมุมกระสอบ 
 

ตารางที ่1 ผลการศึกษาปริมาณของเสีย (มุมของถุงในยับ) 

คนที ่ จ านวนทีท่ดสอบ(ใบ) จ านวนทีไ่ม่ผ่าน (ใบ) ร้อยละของเสีย 

1 50 23 46. 00 

2 50 21 42. 00 

3 50 27 54. 00 

4 50 27 54.00 

5 50 29 58. 00 

เฉลี่ย 50 25.40 50.80 
 

 จากตารางท่ี 1 พบว่าจากการส ารวจกระสอบท่ีท าการผลิต 250 ใบ จากพนักงาน 5 คน คนละ 50 คร้ัง  

พบจ านวนกระสอบเสียเฉลี่ยอยู่ท่ี 25.40 ใบ หรอืคดิเป็นร้อยละ 50.80 ของจ านวนถุงในท่ีท าการผลิต 

 ในดา้นการศึกษาขั้นตอนและเวลาการท างานคณะวจิัยได้สังเกตุวิธีการท างานและจดบันทึกเพื่อสร้างแผนภูมิ

กระบวนการท างานและท าการจับเวลาการสวมถุงในพลาสตกิของพนักงานท้ังหมด 3 คน คนละ 30 คร้ัง โดยผลการ

ด าเนนิงานและเวลาเฉลี่ยของพนักงานแตล่ะคนแสดงดังตารางท่ี 2 และภาพท่ี 2 
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ตารางที่ 2 การจับเวลาการสวมถุงในพลาสตกิของพนักงานทัง้หมด 3 คน คนละ 30 ครัง้ 

ล าดับขั้นตอน 
เวลาเฉลี่ยแตล่ะขัน้ตอน (วินาท)ี 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. ยื่นมอืจับถุงในพลาสตกิ 0.63 0.46 0.51 

2. ดึงถุงในพลาสตกิ 2.69 1.36 0.89 

3. สวมถุงในพลาสตกิ 1.97 2.01 1.95 

4. ยื่นมอืจับถุงกระสอบ 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. น ามาวางบนโตะ๊ 1.69 1.94 1.8 

เวลาเฉลี่ยรวม 12.51 11.37 10.51 

 

ผังการไหลของกระบวนการท างานสวมถุงใน 

สัญลักษณแ์ละความหมาย 

การ

ปฏิบัติงาน 

การ

เคลื่อนย้าย 
การรอ 

การ

ตรวจสอบ 

การเก็บ

ถาวร 

แผนภูมิกระบวนการท างาน Flow Process Chart      

ชื่อกระบวนการ การสวมถงุในพลาสติก บรษิัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จ ากดั 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
ระยะทาง 

(เมตร) 

เวลาเฉลี่ย 

(วินาที) 

ล าดับกระบวนการ 

     

1.ย่ืนมือจับถุงในพลาสติก 0 0.54      

2.ดึงถุงในพลาสติก 0 1.65      

3.สวมถุงในพลาสติก 0 1.98      

4.ย่ืนมือจับถุงกระสอบ 0 0.86      

5.ดึงถงุกระสอบ 0 1.29      

6.สวมถงุกระสอบ 0 2.07      

7.ดึงถุงกระสอบขึน้ 0 1.27      

8.น ามาวางบนโตะ๊ 0 1.81      

รวม 0 11.46 7 1    
 

ภาพที่ 2 แผนภูมกิระบวนการไหลส าหรับขั้นตอนการสวมถุงใน 
 

 จากภาพท่ี 2 แสดงขั้นตอนการกระบวนการสวมถุงในพบวา่ขั้นตอนการสวมถุงในม ี8 ขั้นตอน และมีเวลา

ในการผลิตเฉลี่ย 11.46 วินทีต่อกระสอบ โดยเวลาในการสวมถุงในได้จากการจับเวลาพนักงาน 3 คน ซึ่งแสดงใน

ตารางท่ี 2 โดยเวลาของพนักงานคนท่ี 1 มีเวลาเฉลี่ยในการสวมถุงในพลาสติกอยู่ท่ี 12.51 วินาที/กระสอบ เวลาของ

พนักงานคนท่ี 2 มเีวลาเฉลี่ยอยู่ท่ี 11.37 วนิาที/กระสอบ และเวลาของพนักงานคนท่ี 3 มเีวลาเฉลี่ยอยูท่ี่ 10.51 วนิาที/

ตอ่กระสอบ 
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2. วิเคราะห์ปั:หาที่เกดิขึ้นและหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปั:หา 

 การวเิคราะห์สาเหตุปัญหาโดยแผนภูมิเหตุและผล คณะวิจัยได้แบ่งสาเหตุการเกิดปัญหาเป็น 4 ปัจจัย ได้แก่ 

คน (Man) วิธีการ (Method) วัตถุดิบ (Material) และเคร่ืองจักร (Machine) โดยวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิค ท าไม - ท าไม 

(Why-Why analysis) ซึ่งเป็นเทคนิคท่ีใชค้้นหาสาเหตุปัญหา  

   ในการสร้างแผนผังแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) พบว่าปัจจัยด้านคน (Man) ท่ีเป็นสาเหตุให้

เกิดปัญหา คือ ส่วนสูงของพนักงานต่างกัน  พนักงานใหม่ยังไม่มีประสบการณ์ และพนักงานมีความเมื่อยล้าท าให้

ท างานชา้ลง ปัจจัยดา้นวธีิการ (Method) คือ พนักงานมีการท างานด้วยวธีิการท่ีต่างกัน   ปัจจัยดา้นวัตถุดิบ (Material)  

คือถุงมีความบางมากท าให้ขาดได้งา่ย ปัจจัยดา้นเครื่องจักรและอุปกรณ ์(Machine) มปัีญหา คือ เสาสวมถุงในมีขนาด

แคบเกินไปท าให้มุมถุงในยับ โดยแผนผังแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) แสดงดังภาพท่ี 3 

 ในการหาสาเหตุหลักคณะวิจัยได้ระดมสมองกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยหลักท่ีท าให้เกิด

ของเสีย คือ ปัจจัยดา้นเครื่องจักรและอุปกรณ ์(Machine) เนื่องจากเสาสวมถุงในมขีนาดแคปเกินไป โดยขนาดเสาสวม

ถุงในมีขนาดความกวาง 19 นิ้ว แต่ขนาดถุงในพลาสตกิมคีวามกวา้ง 23-25 นิ้ว ท าให้เมื่อสวมถุงใน มุมถุงในจึงไม่ชน

มุมกระสอบและเกิดการพับ โดยลักษณะของปัญหาแสดงดังภาพท่ี 4 

 

 
 

ภาพที่ 3 แผนผังแสดงเหตุและผลวเิคราะห์สาเหตุท่ีท าให้ถุงในไมช่นมุมกระสอบทอสาน 
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ภาพที่ 4 มุมเสาสวมถุงในมขีนาดความกว้างไมเ่ข้ากับมุมถุงในพลาสตกิ 
 

3. แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

 การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหามุมถุงในเนื่องจากขนาดเสาสวมถุงมีขนาดความกว้างท่ีไม่เหมาะสม 

ส่งผลให้เมื่อสวมถุงในพลาสติกลงไปแล้วมุมของถุงในพลาสตกิจะไมเ่ข้ากับมุมของกระสอบพลาสติกทอสาน ดังนัน้ใน

การแก้ปัญหาจึงจ าเป็นต้องท าการปรับขนาดความกว้างขนาดเสาสวมถุงให้มีขนาดท่ี เหมาะสม ในการแก้ปัญหา

คณะวิจัยได้ร่วมประชุมกับตัวแทนของโรงงานเพื่อพิจารณาทางเป็นไปได้และข้อจ ากัดของการแก้ปัญหา จากผลการ

ประชุมพบว่าในการแก้ปัญหามีข้อจ ากัด คือ ในการแก้ปัญหาจะต้องไม่เป็นการสร้างเสาสวมใหม่ท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น

เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มต้นทุนและต้องหาท่ีจัดเก็บเสาใหม่เพิ่ม นอกจากนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องท าให้สามารถ

ปรับเปลี่ยนขนาดของเสาให้มีความเหมาะสมได้ง่าย  

 จากผลการประชุมและข้อก าหนดต่าง ๆ จึงสามารถสรุปวิธีการแก้ปัญหา คือ ในการแก้ปัญหาจะเพิ่มขนาด

ความกว้างของเสาให้เหมาะสมกับขนาดของกระสอบท่ีจะท าการสวม ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้หาแนวทางการปรับปรุง

โดยการติดตัง้สายรัดเคเบ้ิลไทร์ไปในต าแหน่งด้านบนของเสาสวมท้ังสองด้าน เช่น ในการติดตั้งสายเคเบ้ิลไทร์ส าหรับ

กระสอบขนาด 23 นิ้ว จะท าการติดตั้งสายรัดเคเบ้ิลไทร์ให้มีความยาวเพิ่มขึ้นข้างละ 1.5 นิ้ว ซึ่งจะท าให้เสาสวมถุงมี

ขนาดความกว้างจากเดิม 19 นิ้ว เป็น 22 นิ้ว ซึ่งจะท าให้เหลือระยะระหว่างเสาและกระสอบข้างละ 0.5 นิ้ว เป็นต้น 

โดยตัวอยา่งขั้นตอนการตดิตัง้สายเคเบ้ิลไทร์แสดงดังภาพท่ี 5 
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ภาพที่ 5 การตดิตัง้สายรัดเคเบ้ิลไทร์เข้ากับเสาสวมถุงใน 
 

 จากภาพท่ี 5 เนื่องจากกระสอบพลาสติกทอสานมีขนาดความกว้าง 23 – 25 นิ้ว จึงได้ท าการติดตั้งสายรัด

เคเบิ้ลไทร์เข้ากับเสาสวมถุงในแบบเดิมโดยท่ีมีความยาว ซ้าย - ขวาข้างละ 1.5 นิ้ว และมีความยาวท้ังหมด 22 นิ้ว 

เพื่อให้มรีะยะห่างระหว่างถุงในพลาสตกิและกระสอบพลาสตกิทอสานกับเสาสวมถุงในพลาสตกิ โดยระยะห่างจะอยูท่ี่ 

1 – 2 นิ้ว เมื่อพนักงานสวมถุงในพลาสติกและสวมกระสอบพลาสติกทอสานลงตามไปแล้ว จะได้ไม่เกิดการชนกัน

ระหว่างมอืของพนักงานกับเสา 

 หลังจากได้แนวทางการแก้ปัญหาในเบือ้งต้นคณะวิจัยได้น ากระสอบพลาสติกทอสานมาทดลองสวมทับถุงใน 

จากนั้นจึงน ามาตรวจสอบมุมของถุงใน โดยมีวิธีการตรวจสอบ คือ น ากระสอบพลาสติกทอสานท่ีได้ท าการสวมถุงใน

กับเสาสวมแบบใหม่แล้วมาตัดด้ายท่ีก้นกระสอบออกเพื่อตรวจสอบมุมของถุงใน ซึ่งพบว่าเมื่อได้ท าติดตั้งสายรัด

เคเบิ้ลไทร์และท าการสวมถุงในแล้ว มุมของถุงในพลาสติกไม่ได้เกิดการยับ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามท่ีลูกค้า

ตอ้งการ โดยภาพตัวอยา่งตรวจสอบแสดงดังภาพท่ี 6 
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ภาพที่ 6 ถุงในพลาสตกิหลังจากการปรับปรุง 
 

4. การทดลองและเปรียบเทียบผลการแก้ปั:หา 

 หลังจากท่ีได้ท าการแก้ไขปัญหามุมของถุงในพลาสติกยับ ในการด าเนินงานวิจัยทางคณะผู้วิจัยได้ท าการ

ทดลอง โดยการน าเสาสวมถุงในพลาสติกแบบใหม่ไปใช้กับพนักงานชุดเดิม ท่ีได้ท าการเก็บข้อมูลก่อนหน้านี้กับ

พนักงาน การเก็บข้อมูลและเปรียบเทียบปริมาณกระสอบเสียท่ีเกิดขึ้นก่อนและหลัง จากเสาสวมถุงในโดยการส ารวจ 

5 คน คนละ 50 ครัง้ พบวา่มุมของถุงในพลาสตกิที่ยับก่อนและหลังการปรับปรุงแสดงดังตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการทดลองและปริมาณกระสอบเสียท่ีเกิดขึ้นก่อนและหลังการปรับปรุง 

คนที ่

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ความแตกต่าง 

จ านวนที่

ทดสอบ

(ใบ) 

จ านวนที่

ไม่ผ่าน 

(ใบ) 

ร้อยละ

ของเสีย 

จ านวนที่

ทดสอบ

(ใบ) 

จ านวนที่

ไม่ผ่าน 

(ใบ) 

ร้อยละ

ของเสีย 

จ านวน

กระสอบ 

(ใบ) 

ร้อยละ 

1 50 23 46 50 0 0 23 46 

2 50 21 42 50 0 0 21 42 

3 50 27 54 50 0 0 27 54 

4 50 27 54 50 0 0 27 54 

5 50 29 58 50 0 0 29 58 

เฉลี่ย 50 25.4 50.8 50 0 0 24.4 50.8 
 

 จากตารางท่ี 3  แสดงผลการนับจ านวนทดสอบท่ีเกิดปัญหาก่อนและหลังการปรับปรุงซึ่งเห็นได้ว่าก่อน

ปรับปรุงมีจ านวนกระสอบเสียเฉลี่ย 25.4 ใบจากกระสอบ 50 ใบ คิดเป็นร้อยละ 50.8 ของกระสอบท้ังหมด หลัง

ปรับปรุงมีจ านวนกระสอบเสียเฉลี่ย 0 ใบจากกระสอบ 50 ใบ คิดเป็นร้อยละ 0 ของกระสอบท้ังหมด คิดเป็นสัดส่วน

ของเสียลดลงเหลอืร้อยละ 0 ของจ านวนกระสอบท้ังหมด 
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 หลังจากการปรับปรุงอุปกรณ์ท าให้สามารถลดของเสียได้ แต่อย่างไรก็ตามในการแก้ปัญหาจะต้องไม่ท าให้

เวลาการท างานลดลง ดังนั้นคณะวิจัยจึงได้ท าการเก็บข้อมูลเวลาการท างานของพนักงานหลังการปรับปรุง โดยเก็บ

ข้อมูลจากพนักงาน 3 คน คนละ 30 ครัง้ ซึ่งผลการด าเนนิงานสามารถเปรียบเทียบเวลาการท างานก่อนปรับปรุงและ

หลังปรับปรุงได้ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที ่4 ผลการจับเวลากระบวนการสวมถุงก่อน – หลังการปรับปรุง 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
เวลาการท างาน (วินาท)ี 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

1 ยื่นมอืจับถุงในพลาสตกิ 0.54 วนิาที 0.49 วนิาที 

2 ดึงถุงในพลาสตกิ 1.64 วนิาที 1.03 วนิาที 

3 สวมถุงในพลาสตกิ 1.98 วนิาที 2.14 วนิาที 

4 ยื่นมอืจับถุงกระสอบ 0.86 วนิาที 0.66 วนิาที 

5 ดึงถุงกระสอบ 1.29 วนิาที 1.08 วนิาที 

6 สวมถุงกระสอบ 2.07 วนิาที 2.42 วนิาที 

7 ดึงถุงกระสอบขึน้ 1.27 วนิาที 1.24 วนิาที 

8 น ามาวางบนโต๊ะ 1.81 วนิาที 1.52 วนิาที 

รวม 11.46 วินาท ี 10.57 วินาท ี
 

จากตารางท่ี 4 พบวา่เวลาในการสวมถุงในพลาสตกิของพนักงานจากเดิมก่อนปรับปรุงอยูท่ี่ 11.46 วนิาที/กระสอบ 

และเวลาหลังการปรับปรุงอยูท่ี่ 10.57 วนิาที/กระสอบ นั่นคือการปรับปรุงการท างานไมท่ าให้เวลาการท างานลดลง 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากการศึกษาคณะผู้วิจัยได้พบปัญหาถุงในไม่ชนมุมกระสอบพลาสติกทอสาน จึงท าให้เกิดปัญหากระสอบ

พลาสติกทอสานเอียง ท าให้สินค้าลงไม่สุดมุมกระสอบ เย็บปากกระสอบไม่ได้และน้ าหนักของผลิตภัณฑ์ไม่ได้

มาตรฐาน ทางคณะผู้วิจัยจึงแก้ไขและได้ท าการติดตั้งสายรัดเคเบ้ิลไทร์เข้ากับเสาสวมถุงใน เพื่อให้ผลลัพธ์ของ  

การทดลองเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้และเพื่อเป็นการลดปริมาณของเสียในหน่วยงานสวมถุงใน 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะด าเนินการศึกษาหาสาเหตุของการเกิดปัญหาถุงในไม่ชนมุมกระสอบพลาสติกทอสาน ท า

การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้แผนผังเหตุและผลวิเคราะห์ปัญหา พบว่าสาเหตุท่ีท าให้มุมถุงในไม่ชนมุมกระสอบเกิดจากเสา

สวมถุงในมีขนาดเล็กกว่ากระสอบมากเกินไป ส่งผลให้เมื่อท าการสวมกระสอบทับถุงในกระสอบแล้ว มุมของถุงในจะมีการ

พับไมเ่ข้าไปชนมุมกระสอบ ในการแก้ปัญหาคณะวจิัยได้ใชแ้นวทางเพิ่มความกวา้งของเสาสวมถุงในโดยใชส้ายเคเบื้ลไทร์  

หลังจากการเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการปรับปรุงเสาสวมถุงใน พบว่าจ านวนของมุมถุงในพลาสติกไม่

ชนมุมกระสอบก่อนปรับปรุงมีร้อยละ 50.80 ของจ านวนกระสอบท้ังหมด และหลังปรับปรุงมีจ านวนของมุมถุงใน

พลาสตกิไม่ชนมุมกระสอบร้อยละ 0 ของจ านวนกระสอบท้ังหมด นั่นแสดงวา่วธีิการแก้ปัญหาสามารถก าจัดปัญหาถุงใน

ไม่ชนมุมกระสอบพลาสติกทอสานได้ ในด้านเวลาการท างานของพนักงานระหว่างการสวมจากเดิมก่อนปรับปรุงใช้เวลา 

11.46 วนิาที หลังการปรับปรุงลดลงเหลอื 10.57 วนิาที นั่นคือการปรังปรุงไมไ่ด้ท าให้เวลาการท างานเพิ่มขึ้น ดังนัน้วธีิการ

แก้ปัญหาในงานวจิัยนี้จึงมคีวามเหมาะสมท่ีจะน าไปใชใ้นการลดของเสียท่ีมีประสิทธิภาพ 
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การเพิ่มการยึดเกาะของจุลินทรีย์และการส่งผ่านอิเล็กตรอนโดยการดัดแปลง

อเิล็กโทรดในเซลล์เชื้อเพลิงแบคทีเรีย 

Enhanced biofilm attachment and electron transfer by modified electrode in 

the microbial fuel cell 

น้ าฝน เอกตาแสง1* 

Numfon Eaktasang1* 
 

บทคัดย่อ 

 การเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นผิวอิเล็กโทรดโดยการกระตุ้นด้วยกรด เป็นวิธีท่ีสะดวกและมีประสิทธิภาพ

ส าหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบคทีเรีย การกระตุ้นแผ่นแกรไฟต์อิเล็กโทรดด้วยกรดเข้มข้นเป็นการเพิ่มพื้นท่ีผิวและหมู่

ฟังก์ชันซึ่งช่วยในการยึดเกาะของจุลินทรีย์ ประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงแบคทีเรียก่อนและหลังการกระตุ้นด้วย

กรด พบวา่ การกระตุ้นด้วยกรดของแอโนดอิเล็กโทรดมปีระสิทธิภาพมากกว่าการไมก่ระตุน้ด้วยกรด โดยการกระตุ้น

ด้วยกรดมคี่าการผลิตกระแสไฟฟา้สูงสุดเท่ากับ 233±24.2 มลิลแิอมแปร์/ตารางเมตร และท่ีไม่มกีารกระตุ้นด้วยกรด

มีค่าเท่ากับ 165±16.8 มิลลิแอมแปร์/ตารางเมตร ซึ่งท่ีกระตุ้นด้วยกรดมีค่าสูงกว่าท่ีไม่มีการกระตุ้นสูงถึง 41% และ

ประสิทธิภาพของคูลอมบ์เพิ่มขึ้นจาก 90±4% (กระตุ้น) เป็น 97±2.5% (ไม่กระตุ้น) ในรอบสุดท้ายของการทดลอง

แบบแบทซ์ หมู่ฟังก์ชันคาร์บอกซิลบนพื้นผิวของแอโนดอิเล็กโทรดสามารถเพิ่มการส่งผ่านอิเล็กตรอนได้มากขึ้นโดย

การสร้างพันธะไฮโดรเจนกับพันธะเพปไทด์ของไซโตโครมซีหรือนาโนพิไลของแบคทีเรีย ในการส่งผ่านอิเล็กตรอนไป

ยังอิเล็กโทรด ซึ่งยืนยันได้ว่าการกระตุ้นแอโนดอิเล็กโทรดด้วยกรดสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติบนพื้นผิวอิเล็กโทรดได้ 

เช่น ความขุรขระ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการยึดเกาะของจุลินทรีย์และการส่งผ่านอิเล็กตรอนมายังอิเล็กโทรด และเป็น

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟา้จากเซลล์เชื้อเพลงิได้ 
 

ค าส าคั::  การยึดเกาะของจุลนิทรีย์, การดัดแปลงอิเล็กโทรด, เซลล์เชื้อเพลงิแบคทเีรีย, ซัลเฟตรีดวิซิงก์แบคทเีรีย  
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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 SO4
2- 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. 

 
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.  

 

 
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.  

1µm

b

a

1µm



 
 

Proceedings  
1530 

 

Acknowledgement  
This study was supported by the Brain Korea 21 (BK21) Program funded by the Korea Ministry of 

Education, Science, and Technology. 
 

References 
1. Bond DR, Lovley DR. Electricity production by Geobacter sulfurreducens attached to electrodes. Applied and 

environmental microbiology. 2003; 69(3): 1548-55. 

2. Reguera G, Nevin KP, Nicoll JS, Covalla SF, Woodard TL, Lovley DR. Biofilm and nanowire production leads to 

increased current in Geobacter sulfurreducens fuel cells. Applied and environmental microbiology. 2006; 72(11): 

7345-8. 

3. Richter H, McCarthy K, Nevin KP, Johnson JP, Rotello VM, Lovley DR. Electricity generation by Geobacter 

sulfurreducens attached to gold electrodes. Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids. 2008; 24(8): 

4376-9. 

4. Zhao F, Rahunen N, Varcoe JR, Chandra A, Avignone-Rossa C, Thumser AE, et al. Activated carbon cloth as 

anode for sulfate removal in a microbial fuel cell. Environmental science & technology. 2008; 42(13): 4971-6. 

5. Devereux R, Delaney M, Widdel F, Stahl D. Natural relationships among sulfate-reducing eubacteria. Journal 

of Bacteriology. 1989; 171(12): 6689-95. 

6. Rabaey K, Boon N, Hofte M, Verstraete W. Microbial phenazine production enhances electron transfer in biofuel 

cells. Environ Sci Technol. 2005; 39(9): 3401-8. 

7. Yue Z, Jiang W, Wang L, Gardner S, Pittman CU. Surface characterization of electrochemically oxidized carbon 

fibers. Carbon. 1999; 37(11): 1785-96. 

8. Crittenden SR, Sund CJ, Sumner JJ. Mediating electron transfer from bacteria to a gold electrode via a self-

assembled monolayer. Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids. 2006;22(23):9473-6. 

9. Lowy DA, Tender LM, Zeikus JG, Park DH, Lovley DR. Harvesting energy from the marine sediment–water 

interface II: kinetic activity of anode materials. Biosensors and Bioelectronics. 2006;21(11):2058-63. 

10. Claesceri L, Greenberg A, Trussel R. Standard methods for examinations of water and waste water. Publ APHA, 

AWWA, WPCF, Washington DC; 1996. 

11. Ahn Y, Logan BE. Effectiveness of domestic wastewater treatment using microbial fuel cells at ambient and 

mesophilic temperatures. Bioresource technology. 2010; 101(2): 469-75. 

12. Dewan A, Donovan C, Heo D, Beyenal H. Evaluating the performance of microbial fuel cells powering electronic 

devices. Journal of Power Sources. 2010; 195(1): 90-6. 

13. Mohan Y, Kumar SMM, Das D. Electricity generation using microbial fuel cells. International Journal of Hydrogen 

Energy. 2008; 33(1): 423-6. 

14. Qiao Y, Li CM, Bao S-J, Bao Q-L. Carbon nanotube/polyaniline composite as anode material for microbial fuel 

cells. Journal of Power Sources. 2007; 170(1): 79-84. 



 
 

Proceedings  
1531 

 

15. Liu JL, Lowy DA, Baumann RG, Tender LM. Influence of anode pretreatment on its microbial colonization. 

Journal of applied microbiology. 2007; 102(1): 177-83. 

16. Liu Y, Harnisch F, Fricke K, Sietmann R, Schroder U. Improvement of the anodic bioelectrocatalytic activity of 

mixed culture biofilms by a simple consecutive electrochemical selection procedure. Biosensors & bioelectronics. 

2008; 24(4): 1012-7. 

17. Reguera G, McCarthy KD, Mehta T, Nicoll JS, Tuominen MT, Lovley DR. Extracellular electron transfer via 

microbial nanowires. Nature. 2005; 435(7045): 1098-101. 

18. Gorby YA, Yanina S, McLean JS, Rosso KM, Moyles D, Dohnalkova A, et al. Electrically conductive bacterial 

nanowires produced by Shewanella oneidensis strain MR-1 and other microorganisms. Proceedings of the 

National Academy of Sciences. 2006; 103(30): 11358-63. 

19. El-Naggar MY, Gorby YA, Xia W, Nealson KH. The molecular density of states in bacterial nanowires. Biophysical 

journal. 2008; 95(1): L10-2. 

20. El-Naggar MY, Wanger G, Leung KM, Yuzvinsky TD, Southam G, Yang J, et al. Electrical transport along 

bacterial nanowires from Shewanella oneidensis MR-1. Proceedings of the National Academy of Sciences of 

the United States of America. 2010; 107(42): 18127-31. 

  

 
 



 
 

Proceedings  
1532 

 

การศกึษาปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลในจังหวัดล าปาง 

Study on factors influencing the purchase price of biomass in Lampang province 

ชลิตา เครอืแหยม1 ปรมาภรณ์ มะโนตัน1 และวีระ พันอินทร์1* 

Chalita Krue-yeam1, Praramaporn Manoton1 and Weera Punin1*  

บทคัดย่อ 
 งานวจิัยนี้เป็นการศกึษาปัจจัยท่ีมีผลตอ่ราคาการรับซื้อเชื้อเพลิงชวีมวลในจังหวัดล าปาง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ

ด าเนินกิจการของผู้ประกอบการและผู้ท่ีสนใจลงทุนทางด้านกิจการท่ีมีการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวล โดยการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูล

จากกิจการท่ีมีการรับซื้อเชื้อเพลิงชวีมวลในพื้นท่ีจังหวัดล าปางท้ังหมด 6 กิจการ โดยมปีริมาณรับซื้อรวมมากกวา่ร้อยละ 60 

ของพื้นท่ี โดยผลการวิจัยพบว่า กิจการท่ีมีก าไรจากการประกอบกิจการสูงท่ีสุด คือ กิจการ A ซึ่งได้ก าไรหลังจากหักลบ

ต้นทุนแล้วท้ังหมด 32,501,000 บาท ท้ังนี้เป็นเพราะกิจการ A มีปริมาณการขายเชื้อเพลิงชวีมวลมากท่ีสุด และขายชวีมวลท่ี

ความชื้นต่ าร้อยละ3.92 – 16.29 ท าให้กจิการขายชวีมวลได้ในราคาท่ีสูงกวา่ชวีมวลท่ีมีความชื้นสูง ในขณะเดียวกันกิจการท่ีมี

ก าไรจากการประกอบกิจการต่ าท่ีสุด คือ กิจการ E ซึ่งได้ก าไรหลังจากหักลบต้นทุนแล้ว 1,272,857.2 บาท  ท้ังนี้เนื่องจาก

กิจการ E มปีริมาณการขายชวีมวลท่ีน้อย และระยะทางในการขนส่งไกลท าให้มีต้นทุนในการประกอบกิจการสูง ปัจจัยในเร่ือง

ปริมาณการขาย ความชื้น และการขนส่งนี้จะเป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินกิจการของผู้ประกอบการเพื่อให้ได้รับ

ผลตอบแทนอยา่งคุ้มค่า อกีท้ังยังเป็นทางเลอืกส าหรับผู้ประกอบการใหมท่ี่คดิจะลงทุนทางด้านกิจการชวีมวล 
 

ค าส าคั::  เชื้อเพลงิชีวมวล, กิจการรับซื้อเพลงิชีวมวล, ความชื้น, ตน้ทุนและการขนส่ง 
 

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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บทน า 
ปัจจุบันในพื้นท่ีจังหวัดล าปางมีการลงทุนในด้านกิจการเกี่ยวกับพลังงานทดแทนจ านวนมาก หนึ่งในกิจการท่ี

น่าสนใจมากท่ีสุดคือกิจการซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวล เนื่องจากกิจการทางภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการใช้เชื้อเพลิง 

ชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานในการทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิลมากขึ้น โดยในพื้นท่ีจังหวัดล าปางมีก าลังการผลิตชีวมวล

หลากหลายชนิด อย่างไรก็ตามแม้เชื้อเพลิงชีวมวลจะเป็นท่ีต้องการของภาคอุตสาหกรรม แต่ปัจจัยเสี่ยงทางด้าน 

การลงทุนทางด้านกิจการยังมคีวามเสี่ยงอยูม่าก เนื่องจากปริมาณชวีมวลในแตล่ะปีขึน้อยูก่ับผลผลิตทางการเกษตรจึงท า

ให้บางชว่งมปีริมาณชีวมวลไม่เพยีงพอตอ่ความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม อกีท้ังในเร่ืองของการจัดเก็บชีวมวลยังเป็น

เร่ืองท่ีท าได้ยากเพราะชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงท่ีติดไฟได้ง่าย หากมีการจัดเก็บท่ีไม่ดีก็จะส่งผลท าให้เกิดไฟไหม้สร้างความ

เสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพยส์ิน นอกจากนี้ยังมปัีจจัยทางด้านความชื้น ความร้อนท่ีสง่ผลกระทบต่อราคา ชวีมวลโดยตรง

หากความชื้นมากราคาชีวมวลจะลดลงท าให้ไม่คุ้มแก่การลงทุน ดังนั้นการท่ีจะลงทุนทางด้านกิจการซื้อขายเชื้อเพลิง 

ชวีมวลจึงมคีวามจ าเป็นท่ีต้องมแีนวทางการจัดการท่ีด ีเพื่อให้เกิดผลตอบแทนทางธุรกิจอยา่งคุ้มค่า 

ในสหภาพยุโรปมีการผลิตชีวมวลท่ีเป็นของแข็งจ านวนมากใช้ส าหรับการซื้อขายและใช้เป็นพลังงาน แต่การ

ซื้อขายจะไม่อยู่แค่ในพื้นท่ี การน าเข้าเชื้อเพลิงชีวมวลจากประเทศท่ีอยู่นอกสหภาพยุโรปมีปริมาณเพิ่มมากขึน้ ถึงแม้

ปริมาณการซื้อขายมีแนวโนม้มากท่ีสุดแต่ก็ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการผลิตและการใช้ การซื้อขายชีวมวลได้แสดง

ให้เห็นการเจรญิเตบิโตย่ิงขึ้นไปในปีท่ีผ่านมาและเป็นเหตุผลท่ีดท่ีีจะมีการด าเนินการตอ่ไปโดยเฉพาะอยา่งยิ่งประเทศท่ี

มีแหล่งชีวมวลซึ่งมีเป้าหมายในการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าและผลิตพลังงานความร้อน อย่างไรก็ตาม

ตลาดการซื้อขายชีวมวลท่ีเกิดขึ้นใหม่ยังเปราะบางและมักจะมีปัญหาอุปสรรคจ านวนมาก หนึ่งในจุดมุ่งหมายของ

โครงการ EUBIONET III คือ การระบุเส้นทางการซื้อขาย ปริมาณการซื้อ อุปสรรคและโอกาส นอกจากนี้ยังมี 

การประเมินทางเศรษฐกิจและปริมาณการใช้เชื้อเพลงิชีวมวล [1-2] 

สืบเนื่องจากจังหวัดล าปางมีพื้นท่ีในการท าการเกษตร 1,086,818 ไร่ เป็นการท าเกษตรกรรมหมุนเวียน

ตลอดท้ังปี ซึ่งเนื้อท่ีส าหรับท านามีจ านวนมากที่สุดคือ 558,344 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 51 ของพื้นท่ีการเกษตรท้ังหมดใน

จังหวัด [3] อีกท้ังได้มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง อ้อย และยางพารา พบว่าใน

ปี พ.ศ. 2559 มีผลผลิตจากข้าวนาปีมากท่ีสุดเป็นจ านวนท้ังหมด 224,353 ตัน ส่วนผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   

มันส าปะหลัง ออ้ย และยางพารา มจี านวน 169,986 ตัน 88,725 ตัน 83,522 ตัน 2,731 ตัน ตามล าดับ [4] นอกจากนี้

ในพื้นท่ีจังหวัดล าปางยังมีวิสาหกิจชุมชนท่ีท าเฟอร์นิเจอร์จากไม้อีกหลายแห่ง จึงท าให้ในพื้นท่ีมีชีวมวลท่ีหลากหลาย

เป็นท่ีต้องการของกิจการอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ถึงอย่างไรกิจการทางภาคอุตสาหกรรมท่ีรับซื้อเชื้อเพลิง  

ชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานยังมคีวามได้เปรียบในเร่ืองการก าหนดราคาอยู่ {5} การจัดตั้งกิจการด้านการรับซื้อเชื้อเพลงิ

ชวีมวลจึงจ าเป็นต้องใชต้น้ทุนท่ีสูง  ดังนั้นผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการควรศกึษาในเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาการ

รับซื้อเชื้อเพลงิชีวมวล [6] เพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดผลตอบแทนทางธุรกิจอย่างคุ้มคา่ 

งานวจิัยนี้เป็นการศกึษาปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลในจังหวัดล าปาง เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง

ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการด าเนินกิจการของผู้ประกอบการ เพิ่มผลตอบแทนทางธุรกิจท าให้ลดต้นทุน และใช้

เป็นทางเลือกส าหรับผู้ท่ีสนใจลงทุนทางด้านกิจการท่ีมีการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวล การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อราคา 

การรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานภายในจังหวัดล าปางนี้ เป็นการช่วยสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลมา

เป็นพลังงานทดแทนท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดความสูญเสียทางด้านพลังงาน และเพื่อเป็นการส่งเสริม

กิจการทางด้านพลังงานให้ผู้ประกอบการเกิดผลตอบแทนทางธุรกิจอย่างคุ้มคา่ 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
งานวิจัยนี้เป็นศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลในจังหวัดล าปาง เพื่อเป็นข้อมูล

สนับสนุนให้กับผู้ประกอบกิจการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวล และผู้สนใจลงทุนทางด้านพลังงานทดแทน โดยเร่ิมจาก

การศึกษาข้อมูล ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จากนั้นลงพื้นท่ีท าการเก็บข้อมูลและเก็บตัวอย่างชีวมวลจากกิจการท่ีมี

การรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวล เพื่อน ามาทดสอบหาค่าความร้อน และค่าความชื้น จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ทาง

เศรษฐศาสตร์ โดยค านวณหาต้นทุน ก าไร และประเมินความคุ้มค่าในการประกอบกิจการ ท้ังนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม

การใช้พลังงานทดแทนจากชีวมวล แทนการใชพ้ลังงานจากเชื้อเพลงิฟอสซิล 

วธีิการศึกษา มขีั้นตอนดังน้ี 

1. ศึกษาข้อมูลและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน โดยเน้นกิจการท่ีมีการ รับซื้อ

เชื้อเพลงิชีวมวลในพื้นท่ีจังหวัดล าปาง แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาวเิคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

2. ศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณของเชื้อเพลิงชีวมวลในจังหวัดล าปาง โดยศึกษาปริมาณชีวมวลท่ีเกิดขึ้น และ

ปริมาณการรับซื้อเชื้อเพลงิชีวมวลของกิจการต่างๆโดยมีปริมาณการรับซื้อรวมมากกวา่รอ้ยละ 60 

      2.1 ด าเนินการหาปริมาณชีวมวลท่ีเกิดขึน้ในพื้นท่ีจังหวัดล าปาง โดยขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหนา้ที่

ของส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นท่ีท าการเกษตรและปริมาณผลผลิต ทางการเกษตรท่ี

เกิดขึ้นในพืน้ท่ีจังหวัดล าปาง 

 1) ปริมาณชวีมวลท่ีเกิดขึ้น (ตัน) สามารถค านวณโดยใช้สมการคอื 

ปริมาณชีวมวลท่ีเกิด (ตัน/ปี) = ปริมาณผลผลิต (ตัน/ปี) x สัดส่วนชีวมวลต่อปริมาณผลผลิต (ตันชีวมวล/ตัน

ผลผลิต)  

ปริมาณชวีมวลท่ีเกิด (ตัน/ปี) = ปริมาณพื้นท่ีโค่น (ไร/่ปี) x สัดสว่นชีวมวลต่อพื้นท่ีโค่น (ตันชวีมวล/ไร่) 
 

ตารางที ่1  แสดงรายละเอยีดชนดิของชีวมวล ผลผลิตตอ่ปี (ตัน) และอัตราส่วนชวีมวล (ต่อผลผลิต) 

ชนิด ผลผลิตต่อปี (ตัน) ชวีมวล อัตราส่วนชีวมวล (ต่อผลผลติ) 

ออ้ยโรงงาน 28,964.1 
ชานออ้ย 0.28 

ยอดและใบ 0.17 

มันส าปะหลัง 88,725.050 
ล าต้น 0.09 

เหง้า 0.20 

ข้าวโพด 169,986.411 
ซัง 0.24 

ล าต้น 0.82 

ไมย้าง 

 
ND. 

ขีเ้ลื่อย 3 

ปีกไม/้เศษไม้ 12 

รากไม ้ 5 

ข้าว 2243,53.869 
แกลบ 0.21 

ฟาง 0.49 

แหลง่ที่มา: จาก “สถานการณก์ารผลิตพืชท่ีส าคัญของจังหวัดล าปาง ป ี2559,” โดย ส านกังานเกษตรจังหวัดล าปาง
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  2) ด าเนนิการหาปริมาณการรับซื้อเชื้อเพลงิชีวมวลของกิจการตา่ง ๆ ในจังหวัดล าปาง โดยมี

ปริมาณการรับซื้อรวมมากกวา่ร้อยละ 60   

3. เก็บขอ้มูลราคาท่ีมีการรับซื้อเชื้อเพลงิชีวมวลจริงจากกิจการท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในพืน้ท่ีจังหวัด

ล าปาง โดยอาศัยปริมาณการรับซื้อเชื้อเพลงิชีวมวลในการแยกขนาดของกิจการ 

4. ด าเนินการเก็บตัวอย่างเชื้อเพลิงชีวมวลจากกิจการ A, B, C, D, E, และกิจการ F แล้วด าเนินการหาค่า

ปริมาณความร้อน, ความชื้นของตัวอย่างชีวมวล เพื่อใช้เป็นตัวแปรในการวิเคราะห์ต้นทุน ก าไร และความคุ้มค่าใน

การประกอบกจิการ 

 4.1 ลงพื้นท่ีเก็บตัวอย่างเชื้อเพลิงชีวมวลจากกิจการ A, B, C, D, E, และกิจการ F โดยมปีริมาณการรับซื้อรวม

มากกวา่ร้อยละ 60 ของพื้นท่ีจังหวัดล าปาง โดยเก็บตัวอยา่งเชื้อเพลิงชวีมวลจากกิจการแตล่ะแห่ง ตัวอยา่งละ 5 กิโลกรัม   

 4.2 น าตัวอย่างเชื้อเพลิงชีวมวลมาหาค่าความร้อน ความชื้น เพื่อใช้เป็นตัวแปรในการวิเคราะห์ต้นทุน 

ก าไร และความคุ้มคา่ในการประกอบกจิการ 

 4.3 หาค่าความรอ้นของเชื้อเพลงิชีวมวล โดยใชเ้ครื่อง Bomb calorimeter โดยมีขัน้ตอนดังนี้ 

 1) น าตัวอย่างเชื้อเพลิงชีวมวลมาท าการผสม (น ามาตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ขนาดประมาณไม่เกิน 1 cm. 

เพื่อง่ายตอ่การ Bomb) 

 2) ใส่ตัวอยา่งเชื้อเพลงิชีวมวลหลังจากท่ีท าการผสมแลว้ลงถ้วย Bomb น้ าหนักไมเ่กิน 0.1000 g 

 3) ผูกด้ายจุดไฟกับขาเหล็กของชุด Bomb แล้วใส่ถ้วย Bomb ท่ีใส่ตัวอย่างลงกับชุด Bomb โดย

ให้ด้ายจุดไฟย่ืนลงไปในถ้วย Bomb แลว้น าท้ังชุดใส่ลงในแก้ว Bomb 

 4) ป้อนน้ าหนักของตัวอยา่งที่อยู่ในถ้วย Bomb ลงในโปรแกรมของเครื่อง Bomb Calorimeter  

 5) น าแก้ว Bomb ใส่ลงในเครื่อง Bomb Calorimeter 

 6) เมื่อท าการ Bomb เสร็จแล้วจะมีสัญญาณเตือนพร้อมแสดงค่าความร้อนของตัวอย่าง

เชื้อเพลงิชีวมวลนัน้ ๆ 

 7) ท าการบันทึกผล และน าแก้ว Bomb ออกจากเคร่ือง Bomb Calorimeter  

 4.4 หาค่าความชื้นของเชื้อเพลงิชีวมวลโดยตรง ด้วยการใช้ตู้อบลมร้อน (Hot Air Oven) เนื่องจากเป็นวธีิท่ี

ได้รับการนยิม อกีทัง้ไมม่คีวามซับซ้อน โดยมีขัน้ตอนดังนี้ 

 1) น าตัวอย่างเชื้อเพลิงชีวมวลมาท าการชั่งน้ าหนักโดยใช้เคร่ืองชั่งดิจิตอล แล้วบันทึกน้ าหนัก

ก่อนน าเข้าตูอ้บลมร้อน     

 2) น าตัวอย่างชีวมวลแต่ละชนิดเข้าตู้อบลมร้อน โดยตั้งอุณหภูมิในการอบท่ี 60 ◦Cและน าออกมา

ชั่งน้ าหนักดูการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ 1 ชั่วโมง จนกวา่ชวีมวลตัวอยา่งจะแห้งสนทิปราศจากความชื้นและมมีวลคงท่ี 

 3) น าตัวอยา่งชวีมวลท่ีผ่านการอบลมร้อนจนมวลคงท่ีมาชั่ง แล้วบันทึกผล 

 4) ด าเนินการวิเคราะห์หาค่าความชื้นมาตรฐานเปียก โดยมีรายละเอียดสูตรการค านวณหา

ความชื้นของชีวมวลแตล่ะชนิด ดังนี้ 

    100%)
w

d-w
(Mw          (1) 

       เมื่อ Mw  คือ ความชื้นมาตรฐานเปียก (%) 

    w   คือ มวลของชีวมวลเปียก (kg) 

    d    คือ มวลของชวีมวลแห้ง (kg) 
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  5) ด าเนนิการเปรียบเทียบค่าความชื้นของชีวมวลแตล่ะชนิด และบันทึกผล 

5. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงความร้อนของชีวมวลแต่ละชนิด ได้แก่ ซังข้าวโพด ขี้เลื่อย เศษไม้ ข้อไม้ไผ่ และแกลบ 

โดยใช้เคร่ือง Bomb Calorimeter พร้อมท้ังเปรียบเทียบค่าความร้อนของเชื้อเพลิงชีวมวลแต่ละชนดิ รวมท้ังด าเนินการ

วเิคราะห์หาค่าความชืน้โดยใช้ตู้อบลมร้อน พร้อมท้ังเปรียบเทียบค่าความชื้นของเชื้อเพลงิชีวมวลแตล่ะชนิดเชน่กัน 

6. ด าเนินการน าข้อมูลเชิงปริมาณจากข้อ 4. และข้อมูลเชิงความร้อนจากข้อ 5. มาวิเคราะห์ปัจจัยในการรับ

ซื้อเชื้อเพลิงชีวมวล แล้วค านวณตน้ทุนในการประกอบกิจการโดยอาศัยปัจจัยในการลงทุนต่าง ๆ ได้แก่ ราคาการรับซื้อ 

การขนส่ง ค่าไฟฟา้ และค่าแรงงาน พร้อมท้ังค านวณผลก าไรท่ีได้จากการประกอบกิจการ  

 1) เก็บข้อมูลปริมาณการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลจากผู้ประกอบกิจการท้ังหมด 6 กิจการ ได้แก่ 

กิจการ A, B, C, D, E, และกิจการ F โดยใช้วิธีการสอบถามข้อมูลจากผู้ประกอบกิจการโดยตรงและสอบถามให้

ครอบคลุมท้ังกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และกิจการขนาดใหญ่ โดยใชป้ริมาณการรับซื้อเชื้อเพลงิชวีมวลเป็นเกณฑ์

ในการแบ่งขนาดของกิจการ ซึ่งแบ่งได้ดังน้ี กิจการขนาดใหญ่มีปริมาณรับซื้อชวีมวล > 10,000 ตันตอ่ปี กิจการขนาด

กลางมีปริมาณรับซิ้อชีวมวล ≤ 1,000 – 10,000 ตันต่อปี และกิจการขนาดเล็กมีปริมาณการรับซื้อ < 1,000 ตันต่อปี   

ท้ังนีเ้พื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีความน่าเชื่อถอืมากที่สุด 

 2) น าค่าความร้อนของเชื้อเพลิงชีวมวลท่ีบันทึกได้จากการใช้เคร่ือง Bomb calorimeter และค่า

ความชื้นท่ีหาได้จากการใช้ตู้อบลมร้อน (Hot Air Oven) มาใช้เป็นตัวแปรในการวเิคราะห์ตน้ทุน ก าไร และความคุ้มค่า

ในการประกอบกจิการ 

7. จัดท าข้อมูลปัจจัยท่ีมผีลตอ่การรับซื้อเชื้อเพลิงชวีมวลในจังหวัดล าปาง ในรูปแบบของการเปรียบเทียบให้

เห็นถึงต้นทุน ก าไร และความคุ้มค่าของการประกอบกิจการ เพื่อให้แต่ละกิจการท่ีรับซื้อเชื้อเพลิง     ชีวมวลน าไป

ปรับใช้ให้เกิดผลตอบแทนทางธุรกิจอย่างคุ้มค่า และเป็นการส่งเสริมกิจการทางด้านพลังงานทดแทน อีกท้ังเพื่อเป็น

ข้อมูลส าหรับตอ่ยอดงานวจิัยในเร่ืองตอ่ไป 

   8. น าเสนอข้อมูลท่ีได้ให้กับผู้ประกอบกิจการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานใน        จังหวัด

ล าปาง พร้อมรับฟังขอ้คดิเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบกจิการ 

 1) น าเสนอข้อมูลท่ีได้จากงานวิจัยให้กับผู้ประกอบรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวล โดยส่งข้อมูลงานวจิัย

ไปยังส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง เพื่อขอความอนุเคราะห์ทางส านักงานให้ช่วยเผยแพร่ข้อมูลในโอกาสท่ีมี

การเรียกประชุมแผนผู้ประกอบการ 

 2) รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบกจิการในแตล่ะแห่ง  

 3) น าความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบกิจการแต่ละแห่งมาพจิารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

 9. สรุป รายงานผลงานวจิัยและน าเสนอผลงาน 
 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อราคารับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลในจังหวัดล าปาง ได้มีการส ารวจ สอบถามข้อมูล

พื้นฐานของกิจการท่ีมีการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวล และเก็บตัวอย่างเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อน ามาศึกษาหาค่าความร้อน  

ค่าความชื้น และน าข้อมูลมาวเิคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลราคาการรับซื้อเชื้อเพลิงชวีมวล โดยมีขอบเขตการศึกษากิจการท่ีมี

การรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลมากกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณชีวมวลท้ังหมดในพื้นท่ีจังหวัดล าปาง มีกิจการท่ีศึกษา

ท้ังหมด 6 กิจการ โดยก าหนดให้เป็น กิจการ A, B, C, D, E และกิจการ F โดย แต่ละกิจการตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ี     

จังหวัดล าปาง ผลการศึกษาแสดงดังตอ่ไปน้ี 
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 1. ผลการศกึษาปริมาณเชื้อเพลิงชวีมวลของแต่ละกจิการในพื้นที่จังหวัดล าปาง 

 จากการศกึษาข้อมูลปริมาณเชื้อเพลิงชวีมวลแตล่ะชนิดของกิจการท่ีมกีารซื้อเชื้อเพลิงชีวมวล พบวา่ ชวีมวล

ท่ีมีการรับซื้อในพืน้ท่ีจังหวัดล าปาง มท้ัีงหมด 5 ชนิด ได้แก่ ซังข้าวโพด ขีเ้ลื่อย ไมช้พิ ข้อไมไ้ผ่ และแกลบ สามารถแบ่ง

ปริมาณชวีมวลแตล่ะชนิดของกิจการตา่ง ๆ ได้ ดังภาพตอ่ไปน้ี  

 

 
ภาพที่ 1 ปริมาณเช้ือเพลงิชีวมวลของแตล่ะกิจการในพื้นท่ีจังหวัดล าปาง 

 

 จากภาพท่ี 1 แสดงถึงสัดส่วนปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวลของแต่ละกิจการในพื้นท่ีจังหวัดล าปาง จะเห็นได้ว่า

กิจการท่ีมีการรับซื้อเชื้อเพลงิชีวมวลหลายชนดิคือ กิจการ A และ กิจการ B ซึ่งมีปริมาณเช้ือเพลงิชีวมวล 50,000 ตัน 

และ 20,627 ตัน ตามล าดับ กิจการ A มกีารแบ่งสัดส่วนปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวลแตล่ะชนดิ ได้แก่ ซังข้าวโพด ขีเ้ลื่อย 

ไม้ชิพ และข้อไม้ไผ่ มีปริมาณ 14,545 ตัน 2,268 ตัน  2,561 ตัน 1,253 ตัน ตามล าดับ กิจการ B มีการแบ่งสัดส่วน

ปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวลแต่ละชนิด ได้แก่ ซังข้าวโพด ขี้เลื่อย ไม้ชิพ และข้อไม้ไผ่ มีปริมาณ 15,000 ตัน 12,630 ตัน 

10,370 ตัน 12,000 ตัน ตามล าดับ กิจการ C รับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวล 2 ชนิดได้แก่ ซังข้าวโพด และแกลบแบ่งสัดส่วน

ปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวลคือ 1,314 ตัน และ 4,599 ตัน ตามล าดับ กิจการ D ,E และกิจการ F รับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวล

เพยีงชนดิเดียว ซึ่งกิจการ D มไีมช้พิปริมาณ 600 ตัน กิจการ E มไีมช้พิปริมาณ 480 ตัน ส่วน   กิจการ F มปีริมาณขี้

เลื่อย 4,320 ตัน 

 2. ผลการเปรียบเทียบค่าความชื้นขณะที่มีการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลและความชื้นขณะที่มีการส่ง

ขายเชื้อเพลิงชวีมวลของแต่ละกจิการ 

 จากการเก็บตัวอย่างเชื้อเพลิงชีวมวลของกิจการแต่ละแห่ง โดยเลือกเก็บตัวอย่างเชื้อเพลิงชีวมวลขณะท่ีมี

การรับซื้อจากเกษตรกรตัวอย่างละ 5 กิโลกรัมและเก็บตัวอย่างเชื้อเพลิงชีวมวลขณะท่ีมีการส่งขายไปยัง

ภาคอุตสาหกรรม ตัวอย่างละ 5 กิโลกรัม เพื่อน ามาวิเคราะห์หาค่าความชื้นโดยใช้ตู้อบลมร้อน สามารถเปรียบเทียบ

ค่าความชื้นขณะท่ีมีการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลและความชื้นขณะท่ีมีการส่งขายเชื้อเพลิงชีวมวลของแต่ละกิจการ     

ดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 2 เปรียบเทียบค่าความชื้นขณะที่มกีารรับซื้อเชื้อเพลงิชีวมวล และ 

ความชื้นขณะที่มกีารสง่ขายเชื้อเพลงิชีวมวลของแตล่ะกิจการ 
  

 จากภาพท่ี 2 แสดงถึงเปรียบเทียบค่าความชื้นขณะท่ีมีการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลและความชื้นขณะท่ีมี

การส่งขายเชื้อเพลิงชีวมวลของแต่ละกิจการ จะเห็นได้ว่า เมื่อกิจการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลมาจากเกษตรกรแล้ว แต่

ละกิจการมีวิธีการลดปริมาณค่าความชื้นของเชื้อเพลิงชีวมวล เช่น การตากเชื้อเพลิงชีวมวลไว้กลางแจ้ง การใช้

เครื่องดูดความชืน้จากชีวมวล การลดปริมาณความชื้นเชื้อเพลงิชีวมวลจะท าให้เหมาะสมกับการน าเชื้อเพลิงชีวมวลไป

ใชใ้นการผลิตพลังงานความร้อนของภาคอุตสาหกรรม  

 3. ผลการศึกษาคา่ความร้อนของเชื้อเพลิงชวีมวลแต่ละกจิการ 

 จากการเก็บตัวอย่างเชื้อเพลิงชีวมวลของแต่ละกิจการขณะท่ีมีน าส่งขายไปยังภาคอุตสาหกรรม ได้น ามา

วเิคราะห์หาค่าความร้อนโดยใชเ้ครื่อง Bomb Calorimeter เพื่อเปรียบเทียบค่าความร้อนของเชื้อเพลงิชีวมวลแตล่ะชนิด

ของกิจการ A, B, C, D, E และกิจการ F ตามล าดับ สามารถเปรียบเทียบค่าความร้อนของเชื้อเพลิงชีวมวลแต่ละ

กิจการ ดังภาพตอ่ไปน้ี 
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ภาพที่ 3 เปรียบเทียบคา่ความร้อนของเชื้อเพลิงชวีมวลแตล่ะชนิดของกจิการ 

  

 จากภาพท่ี 3 แสดงถึงการเปรียบเทียบค่าความร้อนของเชื้อเพลิงชีวมวลแต่ละชนิดของกิจการ ซึ่งจะมี

ความสัมพันธ์กับภาพท่ี 2 ในขณะท่ีคา่ความชื้นของเชื้อเพลงิชวีมวลต่ า ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงชวีมวลจะมีค่าสูงขึ้น 

และในขณะท่ีเชื้อเพลงิชีวมวลมีคา่ความชื้นสูง ค่าความร้อนของเชื้อเพลงิชีวมวลจะมีคา่ต่ า 

 4. ผลการศกึษาต้นทุนที่ใชใ้นการด าเนนิกิจการ 

 จากการศึกษาส ารวจข้อมูลของกิจการท่ีรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวล การหาค่าความร้อนและความชื้นของ

เชื้อเพลิงชีวมวลแต่ละชนิด ราคาการรับซื้อ ระยะทางระหว่างกิจการและโรงงานอุตสาหกรรมท่ี ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล   

ค่าไฟฟา้รายเดอืน และค่าแรงงาน สามารถวิเคราะห์ต้นทุนท่ีใชใ้นการด าเนินกิจการได้ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 วเิคราะห์ต้นทุนท่ีใชใ้นการด าเนินกิจการ 

ชนิด กจิการ กจิการ A กจิการ B กจิการ C กจิการ D กจิการ E กจิการ F 

แกลบ 

ราคา

รับซื้อ 

- - 3,679,200 - - - 

ราคา

ขนสง่ 

- - - - - - 

ซัง

ข้าวโพด 

ราคา

รับซื้อ 

6,399,800 7,500,000 - - - - 

ราคา

ขนสง่ 

417,973.97  824,735.22 - - - - 

ขี้เลื่อย 
ราคา

รับซื้อ 

1,134,000 6,315,000 - - - 1,944,000 
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ชนิด กจิการ กจิการ A กจิการ B กจิการ C กจิการ D กจิการ E กจิการ F 

ราคา

ขนสง่ 

64,787.67 693,861.17 - - - 1,913,142.80 

ไม้ชิพ 

ราคา

รับซื้อ 

1,408,550 5,185,000 - 300,000 240,000 - 

ราคา

ขนสง่ 

74412.20 569957.47 - 53,394.82 212,571.52  - 

ไม้ไผ ่

ราคา

รับซื้อ 

626,500 6,000,000 - - - - 

ราคา

ขนสง่ 

36,267.44 662,110.14 - - - - 

รวมค่าขนส่ง 593,441.28 2,750,664 - 53,394.82 212,571.52 1,913,142.80 

รวมค่ารับซื้อ 9,568,850 25,000,000 3,679,200 300,000 240,000 1,944,000 

ค่าไฟฟา้ 186,000 156,000 60,000 42,000 36,000 54,000 

ค่าแรงงาน 756,000 378,000 108,000 216,000 52,000 216,000 

รวม 11,104,291.28 25,534,000 3,847,200 558,000.82 540,571.52 4,127,142.8 
 

 จากตารางท่ี 2 เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนท่ีใชใ้นการเดินกิจการ ค านวณได้จาก ราคาการรับซื้อ ราคาขนส่ง ค่า

ไฟฟ้า และค่าแรงงาน จะพบว่ากิจการท่ีมีต้นทุนสูงท่ีสุด 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 ตามล าดับ 

 5. ผลการวิเคราะห์ราคาการขายเชื้อเพลงิชีวมวลให้กับภาคอุตสาหกรรม 

จากการศึกษาส ารวจปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวลและความชื้นของเชื้อเพลิงชีวมวลขณะท่ีส่งขายให้กับ

ภาคอุตสาหกรรม สามารถวเิคราะห์ราคาการขายเชื้อเพลงิชีวมวลให้กับภาคอุตสาหกรรมได้ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 การวเิคราะห์ราคาการขายเชื้อเพลงิชีวมวลให้กับภาคอุตสาหกรรม 

ชนิด กจิการ กจิการ A กจิการ B กจิการ C กจิการ D กจิการ E กจิการ F 

แก
ลบ

 

ปริมาณ   4,599    

ความชื้น   1.82    

ราคา/

ตัน 
  5,000    

ราคา   22,995,000    

ซัง
ข้า

วโ
พ
ด 

ปริมาณ 14,545 15,000 1,314    

ความชื้น 3.92 23.39 18.38    

ราคา/

ตัน 
850 950 200    
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ชนิด กจิการ กจิการ A กจิการ B กจิการ C กจิการ D กจิการ E กจิการ F 

ราคา 12,363,250 14,250,000 262,800    

ขี ้

เล
ื่อย

 

ปริมาณ 2,268 12,630    4,320 

ความชื้น 16.29 10.58    29.09 

ราคา/

ตัน 
1,000 1,000    1,250 

ราคา 2,268,000 12,630,000    5,400,000 

เศ
ษไ

ม ้

ปริมาณ 2,560 10,370  600 480  

ความชื้น 7.95 7.29  8.49 25.03  

ราคา/

ตัน 
1,000 1,500  1,000 1,250  

ราคา 2,560,000 10,370,000  600,000 600,000  

ไม
้ไผ

 ่

ปริมาณ 1,253 12,000     

ความชื้น 7.08 4.38     

ราคา/

ตัน 
1,000 1,300     

ราคา 1,253,000 15,600,000     

รวม 18,445,250 58,035,000 23,257,800 600,000 600,000 5,400,000 
 

 จากตารางท่ี 3 เป็นการวิเคราะห์ราคาการขายเชื้อเพลงิชีวมวลให้กับโรงงานอุตสาหกรรม โดยใชก้ารค านวณ

เทียบค่าความชื้นตามเกณฑ์ราคาท่ีภาคอุตสาหกรรมได้ก าหนด และหาผลคูณของปริมาณชีวมวลแตล่ะชนิดกับราคา

ตามเกณฑ์ จะได้ราคาขายชีวมวลแต่ละชนิด จะเห็นได้ว่า กิจการท่ีมีการรับซื้อชีวมวลหลากหลายชนิด จะมีรายได้

เยอะกว่ากิจการท่ีมีการรับซื้อเชื้อเพลงิชีวมวลเพยีงชนดิเดียว 

 6. ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนกิจการรับซื้อเชื้อเพลิงชวีมวล 

 จากผลการศึกษาต้นทุนท่ีใช้ในการด าเนินกิจการและราคาการขายเชื้อเพลิงชีวมวลให้กับภาคอุตสาหกรรม

พบวา่ กิจการ B ได้รับผลตอบแทนในการลงทุนท่ีสุด 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 ตามล าดับ  
 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากผลการวิจัยข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อราคารับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวล ได้แก่ ค่าความชื้น    

การขนส่ง ต้นทุนท่ีใช้ในการด าเนินกิจการ และผลตอบแทนท่ีจะได้รับ กิจการท่ีมีการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลในพื้นท่ี

จังหวัดล าปางไม่ได้ท าการวัดค่าความชื้นของเชื้อเพลิงชีวมวลในขณะที่รับซื้อท าให้น้ าหนักของเชื้อเพลิงชีวมวลเพิ่มขึ้น

ซึ่งเป็นผลพลอยได้ให้กับเกษตร หากกิจการท่ีรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลมีการจัดระบบการขนส่งและกระบวนการลด

ความชื้นท่ีดีจะพบว่ากิจการจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเป็น 2 เท่าของเงินลงทุน ท้ังนี้หากผู้ประกอบกิจการมี

การศึกษาปัจจัยท่ีจะส่งผลต่อราคารับซื้อลว่งหนา้ และน าไปปรับแนวทางการด าเนินกิจการจะท าให้ได้รับผลตอบแทน

อย่างคุ้มคา่ 
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ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

The relationship between the marketing mixed factors and the car seat 

consumption behavior of the consumers in Bangkok 

ปัญญา ก าลังศลิป์1* 

Panya Kamlangsilp1* 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดเบาะรถยนต์ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ประชากรท่ีท าการศึกษาคร้ังนี้คือ ผู้บริโภคท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้ท่ีเคยบริโภค

เบาะรถยนต ์โดยก าหนดกลุ่มตัวอยา่งท่ีใชใ้นการศกึษาคร้ังนี้ จ านวน 400 ตัวอยา่ง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ แบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ลักษณะข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และส่วนท่ี 3 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับการบริโภคเบาะ

รถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยผู้วิจัยได้เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงในรูปแบบของความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิตกิารวเิคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยการหาความสัมพันธ์

ของตัวแปรท่ีก าหนด เพื่ออธิบายข้อมูล สถิติ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์สถิติ ท่ีใช้ทดสอบ คือ ( Chi-square-Test )  

ผลการศึกษาพบว่า จากผลศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เพศชาย (ร้อยละ 56.5) อายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 37.5) 

สถานภาพโสด (ร้อยละ 39.8) ระดับการศกึษา ปริญญาตรี(ร้อยละ 63.8) อาชพีพนักงานบริษัทเอกชน(ร้อยละ 34.8) และ

รายได้ต่อเดอืน 10,000-20,000 บาท (ร้อยละ 37.8) พฤตกิรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ของผู้บริโภค พบวา่ เคยบริโภค

เบาะรถยนต์หรือไม่เคย (ร้อยละ 100) บุคคลท่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเบาะรถยนต์ตนเอง (ร้อยละ 36.5) ความถี่ใน

เปลี่ยนเบาะรถยนต์ ส่วนใหญ่ 1 ครั้ง/ปี (ร้อยละ 28) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคร้ังในการซื้อ 30,001-40,000 บาท (ร้อยละ 

46.3) ช่วงเวลาเปลี่ยนเบาะรถยนต์ ส่วนใหญ่ช่วงเช้า (08:00- 12:00 น) (ร้อยละ 43.75) และในการตัดสินใจซื้อเบาะ

รถยนต์สิ่งพิจารณาเป็นอันดับแรก พรีเซ็นเตอร์(ร้อยละ 24) ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การบริโภคเบาะรถยนต์ ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์มีความส าคัญโดยรวมอยู่ระดับมาก ( x̄ =  3.56,S.D= 1.071 ) ด้านราคามี

ความส าคัญโดยรวมอยู่ระดับมาก (x̄ =  4.04, S.D= 0.838 ) ด้านการจัดจ าหน่าย  มีความส าคัญโดยรวมอยู่ระดับมาก  

(x̄ =  3.60,S.D= 1.075 ) ด้านการส่งเสริมการตลาดมคีวามส าคัญโดยรวมอยูร่ะดับมาก (x̄ =  3.23,S.D= 1.177 ) ผลการ

ทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ ของ

                                                 
1 สาขาวิชาการจัดการ สาขาบรหิารธุรกิจ คณะบรหิารธุรกิจ วิทยาลัยทองสุข กรุงเทพมหานคร 10171  
1 Bachelor of Business Administration Program in Management, Faculty of Business Administration Thong Sook College Bangkok  10171 
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ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์  

ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 
 

ค าส าคัญ:  ปัจจัยสว่นประสมการตลาด, 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-square-

Test.  

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 ( x̄ = 3.56, S.D= 1.071), the price  

(x̄ = 4.04, S.D= 0.838), the distribution (x̄ = 3.60, S.D= 1.075) and the marketing promotion (x̄ =  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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บทน า 

ภาพรวมตลาดเบาะรถยนตเ์มอืงไทยปี 2556 จะเกดิการแขง่ขันรุนแรงขึน้กวา่ที่ผ่านมา หลังจากวกิฤตการเงิน

และเศรษฐกิจถดถอยในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ค่ายผู้ผลิตเบาะรถยนต์หลายแบรนด์จะเข้ามาท าตลาดใน

ภูมิภาคเอเชียและอาเซียนมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศไทย ท าให้การแข่งขันตลาดเบาะรถยนต์เมืองไทยจากนี้ไปจะทวี

ความรุนแรง จากการศึกษาถึงสภาพการณ์การตลาดและการแข่งขันในปัจจุบันจะพบว่ามีผู้ผลิตจ านวนมากท้ังท่ีเป็น

ผู้ผลิตรายใหญ่ ต่างประสบปัญหาเร่ืองการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสื่อสารผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภคไม่ชัดเจน 

ท าให้ต้องมีการรีลอนซ์สินค้า และปรับต าแหน่งผลิตภัณฑ์ใหม่ ต่างประสบปัญหาด้านผลิตภัณฑ์และยอดขาย ท าให้

ต้องยุติการผลิต ซึ่งปัจจุบันยังมีผู้ผลิตรายใหม่เข้ามาท าตลาดเบาะรถยนต์ ซึ่งประสบผลส าเร็จด้านยอดขายและการ

สื่อสารต่อผู้บริโภคเป็นอย่างดี ท้ังนี้เป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าตลาดเบาะรถยนต์ ยังมีโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ   

ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยการสื่อสารท่ีชัดเจนในด้านการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์และสามารถสื่อสารให้ผู้บริโภคได้เข้าใจถึง

ความแตกตา่งของแต่ละผลิตภัณฑ์และคุณสมบัตขิองผลิตภัณฑน์ัน้ดว้ย   

ดังนัน้การวจิัยฉบับนี้จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับบริษัทผู้ผลิตเบาะรถยนต ์ในการขยายตลาดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า และเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับพฤติกรรมและความ

ต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย และยังสามารถน ามาปรับปรุงกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดต่าง ๆ การแข่งขันและ

รักษาส่วนแบ่งทางการตลาดของผู้ประกอบการ อันจะเป็นประโยชน์ทางวิชาการแก่ผู้ศึกษาวิจัยทางด้านการตลาด และ 

ผู้ท่ีสนใจลงทุนในธุรกิจเบาะรถยนต ์ได้ใชเ้ป็นแนวทางในการพจิารณาวางแผนงานด้านการสื่อสารการตลาดด้วย 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยสว่นประสมการตลาดเบาะรถยนตข์องผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนตข์องผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยสว่นประสมการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนตข์องผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  1  กรอบแนวคิด 

พฤตกิรรมการบรโิภคยางรถยนต์ 

ของผู้บรโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

1.  บุคคลที่มอีทิธิพลในการซื้อ 

2.  ความถีใ่นการซื้อ 

3.  ค่าใชจ้า่ยเฉลี่ยตอ่คร้ังในการซื้อ 

4.  ชว่งเวลาเปลี่ยนเบาะรถยนต์ 

5.  การตัดสินใจซื้อเบาะรถยนต์ 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 

2. ราคา (Price) 

3. การจัดจ าหน่าย (Place) 

4. การส่งเสรมิการตลาด 

(Promotion) 

ประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. รายได้ 

4. ระดับการศึกษา 

5. สถานภาพ 

6. อาชีพ 
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สมมุติฐาน 

 1 .ป ัจจ ัยด ้านประชากรศาสตร์ ได ้แก ่ เพศ  อาย ุ รายได ้ ระด ับการศึกษา  สถานภาพ อาช ีพ  

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.ปัจจัยส่วนประสมการตลาดเบาะรถยนต์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ ประชากรวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครมีจ านวน 2,825,630 คน (กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย,2559) จึงใชว้ธีิการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตาราง

ของ Taro Yamane ท่ีความเชื่อมั่นประมาณ 95% (Yamane. 1967, หนา้100) เพื่อหาจ านวนกลุ่มตัวอยา่งจ านวน 400 คน 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Stratified Random Sampling)  ผู้ศึกษาได้ออกแบบมาเพื่อท าการเก็บข้อมูลใน

ภาคสนาม (Field Data Collection) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตัวอย่างมีระบบ (Systematic) หรือ Simple Random  

Sampling)  
 ลักษณะของแบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ได้จัดท าแบบสอบถามออกเป็น คือ  

 ตอนท่ี  1  เป็นขอ้มูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ตอนท่ี 2  พฤตกิรรมการบริโภคยางรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 ตอนท่ี 3  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดเป็นการสร้างแบบสอบถามแบบ Likerst Scale มีระดับการวัดประเภท 

อัตภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการศึกษาข้อมูลท่ีรวบรวมได้จะด าเนินการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา

(Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายลักษณะท่ัวไปของข้อมูลท่ีเก็บรวมรวมได้ค่าสถิติท่ีใช้ได้แก่ค่าร้อยละ  (Percentage) 

และค่าเฉลี่ย (Mean)   

 ทดสอบสมมติฐานใชโ้ปรแกรมวเิคราะห์ขอ้มูล ใชก้ารทดสอบค่าไคสแควร์  
 

ผลการศึกษา 

 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

จากผลศึกษา จ านวน 400 ตัวอย่าง พบว่า เพศ ชาย(ร้อยละ 56.5) อายุ 31-40ปี (ร้อยละ 37.5) สถานภาพ 

โสด(ร้อยละ 39.8) ระดับการศกึษา ปริญญาตรี(ร้อยละ 63.8) อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน(ร้อยละ 34.8) และรายได้

ตอ่เดอืน 10,000-20,000บาท(ร้อยละ 37.8) 

2. พฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ของผู้บริโภค 

 พฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ของผู้บริโภค พบว่า เคยบริโภคเบาะรถยนต์หรือไม่ เคย(ร้อยละ 100) 

บุคคลที่อทิธิพลตอ่การตัดสนิใจซื้อเบาะรถยนต์ ตนเอง (ร้อยละ 36.5) ความถี่ในเปลี่ยนเบาะรถยนต์ ส่วนใหญ่1 ครัง้/ปี

(ร้อยละ 28) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคร้ังในการซื้อ 30,001-40,000 บาท (ร้อยละ 46.3) ช่วงเวลาเปลี่ยนเบาะรถยนต์   

ส่วนใหญ่ช่วงเช้า (08:00- 12:00 น) (ร้อยละ 43.75) และในการตัดสินใจซื้อเบาะรถยนต์สิ่งพิจารณาเป็นอันดับแรก 

พรีเซ็นเตอร์ (ร้อยละ 24)  
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4.  ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ที่มีความสัมพันธ์กับพฤตกิรรมการบรโิภคเบาะรถยนต์ 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์   

มีความส าคัญโดยรวมอยู่ระดับมาก ( x̄ = 3.56, S.D = 1.071 ) ด้านราคา  มีความส าคัญโดยรวมอยู่ระดับมาก  

(x̄ = 4.04, S.D = 0.838 ) ด้านการจัดจ าหน่าย  มีความส าคัญโดยรวมอยู่ระดับมาก (x̄ =  3.60,S.D= 1.075 ) ด้าน

การสง่เสริมการตลาด  มคีวามส าคัญโดยรวมอยูร่ะดับมาก (x̄ = 3.23, S.D = 1.177 )  

5. การทดสอบสมมติฐาน  

1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครอยา่งมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 

 - ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ ของผู้บริ โภคในเขต

กรุงเทพมหานครอย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 เพราะ จากทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค กล่าวถึง การหาค าตอบให้กับ

ค าถามท่ีว่า ใครเป็นลูกค้า ความตอ้งการของลูกค้าคอือะไร ซื้ออย่างไร ใชผ้ลิตภัณฑอ์ย่างไร และปฏกิิริยาของลูกค้าท่ี

มีต่อผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ประเภทนี้ตามปกติแล้วมีประโยชน์จ ากัด เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอยู่

เสมอ แต่ก็สามารถท าให้รู้กว้าง ๆ เกี่ยวกับผู้บริโภคมากขึ้น การวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ต้องอาศัยวิชา

แขนงอื่นมาพิจารณา เช่น สังคมวิทยา จิตวิทยา และมนุษย์วิทยา เป็นต้น จากกล่าวขั้นต้น ลักษณะประชากรศาสตร์

อาจจะมวีัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน ท าให้ไม่มีความแตกต่างท าให้ความสัมพันธ์ไมม่ี 

 2. ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม

การตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุง เทพมหานครอย่างมีระดับ

นัยส าคัญที่ 0.05 

-  ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม

การตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีระดับ

นัยส าคัญท่ี 0.05 เพราะว่า การส่งเสริมการตลาด (Integrated Marketing Communication) เป็น กระบวนการของการ

พัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดท่ีต้องใช้การจูงใจ กับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เป้าหมาย IMC คือการท่ีมุ่ง

สร้างพฤตกิรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาด   
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครอย่างมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของธีรพัฒน์ แสงนวกิจ (2554 ) [1] ศึกษาวิจัย

เร่ือง ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์ผลิตภัณฑแ์ละราคา ท่ีมีต่อพฤตกิรรมการซือ้น้ าชาเขยีวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ในการวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และราคา ท่ีมีต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าชาเขียว

ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการวิจัย คือประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยบริโภคน้ า

ชาเขียว จ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อน้ าชาเขียวเพื่อความอร่อย 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 ท่ี สุ ด  ร อ ง ล ง ม า คื อ  ยี่ ห้ อ ยู นิ ฟ  

ซึ่งผู้บริโภคซื้อน้ าชาเขียวเฉลี่ย 2 ขวดต่อคร้ัง โดยเฉลี่ย 2 คร้ังต่อสัปดาห์ และมีแนวโน้มการซื้อซ้ าในระดับปานกลาง 

ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อน้ าชาเขียวไม่แตกต่างกัน  อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนอายุ อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อน้ าชาเขียว 

ด้านปริมาณการซื้อตอ่คร้ัง ความถี่ในการซื้อตอ่สัปดาห์และปริมาณการซื้อในอนาคตแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคัญทาง
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สถิตท่ีิระดับ .01 นอกจากนี้ยังพบวา่ ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์ด้านโฆษณาและด้านราคา สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการ

ซื้อน้ าชาเขียว อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม

การตลาด  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีระดับ

นัยส าคัญที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องงานวจิัยของรังสิมา พรชนก กฤษณรุ่งเรือง (2555) [2] ศกึษาวจิัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการซื้อเคร่ืองดื่มน้ าผลไม้ผสมแอล-คาร์นิทีนตรายูนิฟไอเฟิร์มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในการ

วิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในส่วนผลิตภัณฑ์ 

ปัจจัยดา้นการตดิตอ่สื่อสารทางการตลาดแบบประสมประสาน ปัจจัยดา้นแรงจูงใจปัจจัยดา้นความรู้ ความเข้าใจ และ

ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเคร่ืองดื่มน้ าผลไม้ผสมแอล-คาร์นิทีนตรายูนิฟไอเฟิร์ม 

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนท่ีบริโภคเคร่ืองดื่มน้ าผลไม้ผสม 

แอล-คารน์ทีินตรายูนฟิไอเฟิร์ม ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิัยพบวา่ ปัจจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาดในส่วน

ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ด้านประโยชน์ผลิตภัณฑ์ ด้านคุณภาพ ด้านบรรจุภัณฑ์ และด้านตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการซื้อด้านความถี่ในการซื้อต่อสัปดาห์ (คร้ังต่อสัปดาห์), ด้านจ านวนท่ีซื้อในแต่ละคร้ัง (ขวดต่อคร้ัง) และ

ด้านมูลค่าท่ีซื้อในแต่ละคร้ัง (บาทต่อคร้ัง) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์ใน

ทิศทางเดียวกันในระดับต่ า ส่วนปัจจัยดา้นการตดิตอ่สื่อสารทางการตลาดแบบประสมประสาน คือ ผลิตภัณฑ ์ราคา มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเคร่ืองดื่มน้ าผลไม้ผสมแอล-คาร์นิทีนตรายูนิฟไอเฟิร์ม ในด้านความถี่ในการซื้อตอ่

สัปดาห์ (ครัง้ตอ่สัปดาห์) อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 โดยตัวแปรท้ังสองมคีวามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน

ระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังพบวา่เหตุผลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซื้อเครื่องดื่มน้ าผลไม้ผสมแอล-คาร์นิทีนตรายูนิฟ

ไอเฟิร์ม มากท่ีสุด คือ ดื่มเพื่อดับกระหาย รองลงมาคือ ดื่มเพราะรสชาติอร่อย ดื่มเพราะมีประโยชน์ต่อสุขภาพ  

ดื่มเพราะตามกระแสความนิยม และดื่มเพราะเหตุผลอื่น ๆ เช่น อยากลอง ตามล าดับ จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องนี้  

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

ตลอดจนพฤตกิรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวโออชิแิละเครื่องดื่มชาเขียวยูนฟิ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งนี้  

จากผลการวจิัยเรื่องความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนตข์อง

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์และปัจจัยในด้านต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการบริโภค จึงสามารถน าไปใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและ

บริการให้เหมาะสมได้ โดยผู้วจิัยมขี้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

10,000-20,000 บาท มีอาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ และสถานภาพโสด ท าให้บริษัทผู้ผลิตเบาะ

รถยนต์ ควรจะมุ่งท าการตลาดและมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายกับผู้บริโภคกลุ่มนี้ เนื่องจากเป็นกลุ่มท่ีมคีวามสนใจใน

เบาะรถยนต ์และมีก าลังซือ้ ด้วยการวางแผนสว่นประสมทางการตลาดให้เหมาะสมกับผู้บริโภคกลุ่มน้ี 

2.ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ ด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีรับนิยม 

โดยโฆษณาบนรถไฟฟ้า BTS หรือรถไฟฟ้า MRT ด้านราคา ท่ีชอบมากท่ีสุด ดังนี้ ได้รับเป็นของแถม ด้านการจัด

จ าหนา่ย ตอ้งเป็นพนักงานมคีวามสุภาพอ่อนน้อม การสื่อสารการตลาด ให้ความรู้ผ่านบทความตา่ง ๆ ด้านการตลาด
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ทางตรง เป็นส่งจดหมายเชิญร่วมงานเปิดตัวสินค้าใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมมากขึ้น เพื่อ

เพิ่มยอดขาย ขยายการตลาดและเพ่ือให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของผู้บริโภค 

 ข้อเสนอแนะในการศกึษาครั้งต่อไป 

1.ในงานวิจัยคร้ังต่อไป จึงควรท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคเบาะรถยนต์ ในจังหวัดอื่น ๆ ด้วย โดย

อาจจะศึกษาเป็นภาค แล้วน ามาเปรียบเทียบกัน เพราะปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ก็มีส่วนท่ีท าให้พฤติกรรมการบริโภค

ของผู้บริโภคแตกตา่งกันได้ 

2. ควรเลอืกศึกษาเฉพาะเบาะรถยนตย์ี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง เพื่อไม่ให้การศึกษากว้างเกนิไป 
 

กติติกรรมประกาศ 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสายการเดินรถท่ี 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 
 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสายการเดินรถท่ี  77 องค์การ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏบัิติหน้าที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของพนักงานสายการเดินรถท่ี 77 องค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ และเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหนา้ท่ีของพนักงานสายการเดินรถท่ี 77 องคก์าร

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานสายการเดินรถท่ี 77 องค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ จ านวนท้ังสิ้น 94  คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวจิัยคือแบบสอบถาม  สถิติท่ีใชใ้นการวิจัย ข้อมูลปัจจัยสว่นบุคคล 

ใช้สถิติแบบพรรณนา โดยการวิเคราะห์แจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบค่าสถิติ t-test , F - test  One – Way ANOVA และสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์เพียรสัน( Pearson ‘ s Correlation   Coefficient ) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

คิดเป็นร้อยละ 60.6 อายุ26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.4 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 58.5 ระดับการศึกษา

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 50 ระยะเวลาในการท างานในองค์กรนี้5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.6 และ

รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน10,000 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.2 และกลุ่มตัวอยา่งมีความคิดเห็นต่อขวัญและก าลังใจ

ในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสายการเดินรถท่ี 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 3.5 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ และระยะเวลาในการท างานในองค์กรนี้

แตกต่างกันมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสายการเดินรถท่ี 77 องค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนปัจจัยสว่นบุคคล ประกอบด้วยระดับการศกึษาและรายได้

เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสายการเดินรถท่ี 77 องค์การขนส่ง

มวลชนกรุงเทพแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 การปฏิบัติงานของพนักงานมีผลต่อขวัญและก าลังใจใน

การปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสายการเดินรถท่ี 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

โดยมีผลในทิศทางบวกอยู่ระดับต่ า 

ค าส าคัญ:  ขวัญและก าลังใจ, องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
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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 
 

บทน า 

ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นยุคแห่งการแข่งขันสูงไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดย่อมมีคู่แข่งจ านวนมากที่ก่อตัวขึ้นและ 

ก้าวเข้ามาขอส่วนแบ่งในตลาดองค์การใดก็ตามท่ีไม่พร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงท่ีถาถมเข้าใส่แทบจะทุกชั่วโมง

ยอ่มก้าวไมทั่นความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและอาจท าให้องค์การนัน้ ๆ ล้มหายตายจากไปในตลาดแห่งการแข่งขันเอาได้งา่ย ๆ 

ส่วนองค์การท่ีก้าวทันกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันยุคใหม่นั้นก็อาจจะมีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นผู้น าในตลาดใน 

ชั่วข้ามคืนและได้ครอบครองส่วนแบ่งในตลาดมหาศาล สินค้าสมัยใหม่ท่ีจะสามารถสนองต่อความต้องการของลูกค้านั้น 

เป็นสินค้าท่ีสร้างความแตกต่าง ไมเ่หมอืนใคร การท่ีองค์การจะสามารถผลิตสินค้าท่ีตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและ

แตกต่างได้นั้นจ าต้องอาศัยบุคลากรท่ีมคีุณภาพและมีความคิดสร้างสรรค์ ฉะนั้นบุคลากรจึงเป็นปัจจัยหลักส าคัญท่ีจะเป็น 

ผู้สร้างสรรค์และขับเคลื่อนขบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพเหล่านั้น ทรัพยากรมนุษย์จึงถือว่าเป็นทรัพยากรหลักและส าคัญ 

องค์การใดก็ตามท่ีมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพย่อมส่งผลต่อขบวนการผลิตเป็นขบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพจนท าให้ผลผลิต

ปลายทางนั่นคือตัวสินค้าเองมคีุณภาพตามไปด้วย ทรัพยากรมนุษยจ์ึงถือได้ว่าเป็นรากฐานท่ีส าคัญและมีความเกี่ยวข้องทุก

ด้านขององค์กร โดยเป็นผู้ควบคุมระบบการท างานอื่น ๆ ท้ังหมด ดังนั้น ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นปัจจัยท่ีองค์การธุรกิจต้อง

พิจารณาและให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกแม้ว่าจะมีการน าเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรท่ีทันสมัยมาใช้ก็ตาม แต่การท่ี 

จะด าเนินกิจกรรมหรือให้บริการให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดได้นั้นต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพช่วย

ควบคุมการใชท้รัพยากรอื่น ๆ เชน่กัน (รมยช์าลี สุวรรณชัยรักษ์, 2550)  
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การบริหารงานท่ัวไปท่ีต้องการให้งานน้ันบรรลุตามเป้าหมายและจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ โดยการใช้ทรัพยากรการ

บริหารพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย คน (Men) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และการจัดการ (Management) ซึ่งนักบริหาร

ส่วนใหญ่ให้ความสนใจมากท่ีสุด คือ คน หรือ ทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้ท าให้งานส าเร็จหรือล้มเหลว มีประสิทธิภาพสูงหรือ

ต่ าย่อมขึ้นอยู่กับคน บุคคลท่ีมีขวัญดีจะมีพฤติกรรม เช่น มีความกระตือรือร้นท่ีจะท างาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ  

มีแรงจูงใจและสนใจในงาน มีความคิดสร้างสรรค์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลในองค์กร สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ 

โดยการท่ีองค์การได้สร้างขวัญและก าลังใจในการท างานให้เกิดขึ้น ก าลังใจท่ีดีจึงเป็นสิ่งส าคัญในการบริหารงานอย่างยิ่ง 

เพราะขวัญและก าลังใจดีย่อมก่อให้เกิดการเพิ่มศักยภาพให้สูงขึ้น ขวัญก าลังใจจึงเป็นหัวใจของการบริหารงาน 

การท่ีจะท าให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพน้ันจะต้องมีแรงจูงใจหรือขวัญและก าลังใจใน

การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีตอบสนองความต้องการของบุคลากรท่ีเกื้อกูลในการปฏิบัติงาน ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญยิ่งประการหนึ่งในการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานราชการทาง

การศึกษา จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องสร้างเจตคติท่ีดีต่อการท างาน ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้บุคคลท างานด้วยความกระตือรือร้น

และด้วยความสมัครใจ หรือมีขวัญก าลังใจในการท างาน ท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ขวัญก าลังใจเป็นสิ่งส าคัญต่อความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีการงานของแต่ละคน คนท่ีมีความรู้

ความสามารถสูง รวมท้ังมีอุปกรณ์ เคร่ืองใช้อย่างดีและเพียงพอก็ยังไม่เป็นหลักประกันได้ว่าผลงานท่ีได้รับจะมีคุณภาพ

และปริมาณสูงสุดดังท่ีคาดหวังไว ้ขวัญของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจึงมคีวามส าคัญตอ่การท างาน นอกจากนัน้ยังก่อให้เกิด

ความร่วมมือ ร่วมใจในการท างานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ท าให้บุคคลมีระเบียบวินัย ยอมรับและปฏิบัติตามกฎกติกา

ขององค์การ มีความคิดท่ีจะพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

พนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแต่ละต าแหน่งก็มีขวัญและก าลังใจที่แตกต่างกัน 

ขวัญและก าลังใจเป็นพลังท่ีจะผลักดันให้คนท างานด้วยความกระตือรือร้นและสมัครใจ ในสภาพปัจจุบัน พนักงานสายการ

เดินรถท่ี 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีภาระงานท่ีเพิ่มขึ้น มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาระงาน ท าให้มีพฤติกรรมท่ี

เปลี่ยนแปลงไป (อรุณี สุมโนมหาอุดม, 2542) เช่น ท างานไม่ทันเวลา ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจ

ของตนเอง ขาดการท างานเป็นทีม ขาดความใส่ใจในการท างาน ขาดความกระตือรือร้น ขาดความรักความสามัคคีภายใน

องค์การ ขาดขวัญและก าลังใจท่ีดีในการปฏบัิตงิาน ด้วยเหตุนีใ้นทุกๆองค์การธุรกิจจึงได้มีการหาวิธีการตา่ง ๆ และหากล

ยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานของตนเองให้มีทัศนคติท่ีดีต่อองค์การ เพื่อให้มีการท างานเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันตามท่ีองค์การได้คาดหวัง แต่หากองค์กรใดไม่มีการสร้างแรงจูงใจและสนองความต้องการของบุคลากรจนไม่

สามารถท าให้บุคลากรทุ่มเทความสามารถของตนเพื่อองค์การ องค์การนั้นก็จะมีข้อเสียเปรียบในการแข่งขันและเป็นการ

ยากท่ีองค์กรจะประสบความส าเร็จได้ดี จึงสามารถกล่าวได้ว่าความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินธุรกิจต่าง ๆ

ยอ่มเป็นผลมาจากทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญ ในทางกลับกันหากพนักงานขาดความตัง้ใจและความกระตือรือร้นใน

การท างาน ส่งผลต่อการท างานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ (ศิริพงษ์ ศรีชัยรมย์รัตน์, 2542) ย่อมก่อให้เกิดผลเสียหากต่อ

องค์การไมว่า่จะเป็นแง่ของผลผลิตขององค์การหรือการพัฒนาองค์การเป็นตน้ 

ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นความส าคัญในศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของ

พนักงานสายการเดินรถท่ี 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และผลท่ีได้จากการศึกษาดังกล่าว จะสามารถใช้เป็น

แนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารระดับสูงของ

องค์กรท่ีจะได้ทราบถึงระดับความส าคัญของแต่ละปัจจัยท่ีส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัตหิน้าที่ของพนักงาน

สายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร ในดา้นทรัพยากรมนุษยต์อ่ไป 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1.  เพื่อศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสายการเดินรถท่ี 77 องค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ 

2.  เพื่อศึกษาการปฏบัิตงิานของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

3.  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลตอ่ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหนา้ท่ีของพนักงานสายการเดินรถท่ี 77 องคก์าร

ขนสง่มวลชนกรุงเทพ 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี) 

        ตัวแปรต้น             ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิด 

สมมุตฐิาน 

1.  ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างท่ีมผีลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัตหินา้ท่ีของพนักงานสายการเดินรถท่ี 77 

องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพแตกต่าง 

2.  การปฏิบัติงานของพนักงานท่ีมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสายการเดินรถท่ี 77 

องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
 

  

ขวัญและก าลังใจในการปฏิบตัหินา้ที่ของ

พนักงานสายการเดนิรถที่ 77 องค์การ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
1. ด้านลักษณะของงาน 

2. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

3. ด้านสภาพการท างาน 

4. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 

5. ด้านลักษณะการได้รับการยอมรับนับถือ 

6. ด้านลักษณะค่าตอบแทน 

จากแนวคิดของ Nozomu  (1993) [5] 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดับการศกึษา 

5. ระยะเวลาในการท างานในองคก์รน้ี 

6. รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 

การปฏิบัติงานของพนักงาน  
-  ด้านความสามารถหลกั 

-  ด้านความสามารถในการจัดการ 

-  ด้านความสามารถในการท างาน 

จากแนวคิดของ McClelland, D.C. (1973) 

[4] 
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วิธีวิทยาการวจิัย 

 ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิัยคร้ังนี้ ได้แก่ พนักงานสายการเดินรถท่ี 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  มจี านวน 122 คน  

กลุ่มตัวอย่าง 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) กลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นี้ได้มาจากการค านวณหาขนาด

ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน โดยให้มีค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับร้อยละ 5 จะได้

กลุ่มตัวอยา่งจ านวน 94 คน  

วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Stratified Random Sampling)  ผู้ศึกษาได้ออกแบบมาเพื่อท าการเก็บข้อมูลใน

ภาคสนาม (Field Data Collection) โดยใชว้ธีิการสุ่มตัวอยา่งตัวอยา่แบบ Simple Random Sampling   

ลักษณะของแบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ได้จัดท าแบบสอบถามออกเป็น คือ  

ตอนท่ี 1  เป็นขอ้มูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตอนท่ี2 การปฏิบัติงานของพนักงาน เป็นการสร้างแบบสอบถามแบบ Likerst Scale มีระดับการวัดประเภท 

อัตภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ  

ตอนท่ี 3 ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสายการเดินรถท่ี 77 องค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพเป็นการสร้างแบบสอบถามแบบ Likerst Scale มีระดับการวัดประเภทอัตภาคชั้น โดยมีระดับการประมาณค่า

เป็น 5 ระดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการศึกษาข้อมูลท่ีรวบรวมได้จะด าเนินการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา

(Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของขอ้มูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 

และค่าเฉลี่ย (Mean)   

 ทดสอบสมมติฐานใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การทดสอบ ค่าสถิติ t-test , F-test  One–Way ANOVA   

และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพยีรสัน (Pearson ‘s Correlation Coefficient ) 
 

ผลการศึกษา 

 1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจัยสว่นบุคคลของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.6 อายุ26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.4 สถานภาพโสด 

คิดเป็นร้อยละ 58.5 ระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 50 ระยะเวลาในการท างานในองค์กรนี้

5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.6 และรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน10,000 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.2 

2. การปฏบัิตงิานของพนักงาน สายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นต่อ การปฏิบัติงานของพนักงาน สายการเดินรถท่ี 77 องค์การขนส่ง

มวลชนกรุงเทพในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ย 3.35 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นมาก

ท่ีสุด คือ ด้านความสามารถหลัก อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 3.44 รองลงมาคือ ด้านความสามารถในการท างาน อยู่ใน

ระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 3.42 และมีความคิดเห็นน้อยท่ีสุด คือ ด้านความสามารถในการจัดการ อยู่ในระดับ ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.2 ตามล าดับ 

3. การวเิคราะห์ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหนา้ท่ีของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องคก์ารขนส่งมวลชน

กรุงเทพ 
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กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสายการเดินรถท่ี 77 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 3.49 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านลักษณะการได้รับการยอมรับนับถือ ค่าเฉลี่ย 3.70  รองลง คือ ด้านสภาพการท างาน ค่าเฉลี่ย 

3.64 และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านลักษณะของงาน ค่าเฉลี่ย 3.21 

4. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการทดสอบสมมุติฐาน 
 

ตารางที่ 1  การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสายการเดินรถท่ี 77 

องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

 ปัจจัยส่วนบุคคล t-test F-test Sig 

เพศ 0.634  0.528 

อายุ  0.214 0.93 

สถานภาพ  0.278 0.758 

ระดับการศกึษา  1.331 0.026* 

ระยะเวลาในการท างานในองคก์ร  0.614 0.654 

รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน  0.411 0.046* 

* มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 1 สรุปดังนี้ 

ทดสอบสมมติฐานท่ี 1 เพศท่ีแตกต่างกัน ส่งผลปัจจัยท่ีมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของ

พนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า t-test ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่าในด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.528 

ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่าเพศแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี

ของพนักงานสายการเดินรถท่ี 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพไมแ่ตกตา่งกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05  

ทดสอบสมมติฐานท่ี 2  อายุแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสาย  

การเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่าอายุ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.93  

ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  แสดงว่าอายุแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ

หนา้ที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 

ทดสอบสมมติฐานท่ี 3  สถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน

สายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่าสถานภาพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.758  

ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  แสดงว่าสถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ

หนา้ท่ีของพนักงานสายการเดินรถท่ี 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพไม่แตกตา่งกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 

ทดสอบสมมติฐานท่ี 4 ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของ

พนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแตกต่างกัน 
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ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่าระดับการศึกษา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.026 

ซึ่งนอ้ยกวา่ระดับนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05  แสดงวา่ระดับการศกึษาแตกต่างมผีลตอ่ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ

หนา้ท่ีของพนักงานสายการเดินรถท่ี 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแตกตา่งกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 

ทดสอบสมมติฐานท่ี 5  ระยะเวลาในการท างานในองค์กรนี้แตกต่างกันมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการ

ปฏบัิตหินา้ที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่าระยะเวลาในการท างานในองค์กรนี้ 

มคี่า Sig. เท่ากับ 0.654 ซึ่งมากกวา่ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  แสดงว่าระยะเวลาในการท างานในองค์กรนี้

แตกต่างกันมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสายการเดินรถท่ี 77 องค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 

ทดสอบสมมติฐานท่ี 6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของ

พนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีค่า Sig. 

เท่ากับ 0.046 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างมีผลต่อขวัญ

และก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสายการเดินรถท่ี 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแตกต่างกัน ท่ีระดับ

นัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานของพนักงานกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน 

สายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

การปฏิบัติงานของพนักงาน Correlation Sig ระดับผล 

ด้านความสามารถหลัก 0.037 0.523 ไมม่ผีล 

ด้านความสามารถในการจดัการ 0.059 0.302 ไมม่ผีล 

ด้านความสามารถในการท างาน 0.350 0.000* มผีลระดับปานกลาง 

รวม 0.178 0.002* มผีลระดับต่ า 

* มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 2 สรุปดังนี้ 

ทดสอบสมมติฐานท่ี 7  การปฏบัิตงิานของพนักงานมผีลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏบัิติหนา้ท่ีของพนักงาน

สายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างการปฏบัิติงานของพนักงานในด้านความสามารถหลักกับขวัญและก าลังใจ

ในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสายการเดินรถท่ี 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.523  

ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 แสดงว่า การปฏิบัติงานของพนักงานในด้านความสามารถหลักไม่มี

ผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสายการเดินรถท่ี 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ท่ีระดับ

นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างการปฏิบัตงิานของพนักงานในด้านความสามารถในการจัดการกับขวัญและ

ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสายการเดินรถท่ี 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 

0.302 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่า การปฏิบัติงานของพนักงานในด้านความสามารถใน
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การจัดการไม่มีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสายการเดินรถท่ี 77 องค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงานในด้านความสามารถในการท างานกับขวัญและ

ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0  

ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีค่า ค่าสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.35 แสดงว่า การปฏิบัติงานของ

พนักงานในด้านความสามารถในการท างานมผีลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏบัิตหินา้ท่ีของพนักงานสายการเดินรถท่ี 77 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05  โดยมผีลในทิศทางบวกอยูร่ะดับปานกลาง   

ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงานกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของ

พนักงานสายการเดินรถท่ี 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่าระดับ

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีค่า ค่าสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.178 แสดงว่า การปฏิบัติงานของพนักงานมีผลต่อ

ขวัญและก าลังใจในการปฏบัิตหินา้ที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ ท่ีระดับนัยส าคัญ

ทางสถิต ิ0.05 โดยมีผลในทิศทางบวกอยู่ระดับต่ า 
 

อธิปรายผล 

ในการวิจัยคร้ังน้ี สามารถอภปิรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

1.  จากวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพื่อศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏบัิติหน้าที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 

องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

ผลการศึกษาพบว่า ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสายการเดินรถท่ี 77 องค์การขนส่ง

มวลชนกรุงเทพ ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในหน้าท่ีการงาน มีความ

รับผิดชอบ ท าให้ประสิทธิภาพของการท างานส าเร็จเป็นไปตามท่ีคาดหวัง และท าให้มีความรู้สึกท่ีดี และมีขวัญและ

ก าลังใจในการปฏิบัติงาน ความมั่นคงและความเจริญเติบโตขององค์การในการด าเนินกิจการ ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะ

ผู้บริหารมกีารช้ีแจงต่อพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ถึงเร่ือง ท าให้พนักงานสายการเดิน

รถท่ี 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ท่ีมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในหน้าท่ีการงาน มีความรับผิดชอบ ท าให้

ประสิทธิภาพของการท างานส าเร็จเป็นไปตามท่ีคาดหวัง และท าให้มีความรู้สกึที่ดีต่อความมั่นคงของในการท างาน จึง

ท าให้พนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารได้ให้

พนักงานสายการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทาง และแสดงความคิดเห็น

ในด้านต่าง ๆ นั้นเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับพนักงานสายการเดินรถท่ี 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อยู่

ในระดับหนึ่ง ดังนั้นจากการท่ีผู้บริหารให้ความส าคัญจึงท าให้พนักงานสายการเดินรถท่ี 77 องค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ เกิดมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานต่อหน้าท่ีรับผิดชอบ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชาญเดช วีระกุล 

(2553) ได้ศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 5 (จังหวัดอุบลราชธานี)  การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินภูมิภาคท่ี 5 และเพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ภูมิภาคท่ี 5 จ านวน 9 ด้าน ได้แก่ ด้านการได้การยอมรับนับถือ ด้านโอกาส ความก้าวหน้า ด้านความส าเร็จในการ

ท างาน ด้านลักษณะงาน ด้านการปฏิบัติงานมคีวามโปร่งใสและเป็นธรรม ด้านผลตอบแทนและประโยชน์เกือ้กูล ด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน และด้าน

ความรู้สึกมั่นคงในการท างาน จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพการสมรส ต าแหน่ง และ
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ระยะเวลาการรับราชการ   ผลการวิจัยพบว่า  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายดา้นเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านลักษณะงาน ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้

การยอมรับนับถือ ด้านความรู้สึกมั่นคงในการท างาน ด้านการปฏิบัติงานมีความโปร่งใสและเป็นธรรม ด้านโอกาส

ความก้าวหน้า ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมการ

ท างาน และด้านผลตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล ส าหรับขวัญในการปฏิบัติงานในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก

เชน่กัน  

2.  จากวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพื่อศึกษาการปฏบัิตงิานของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 องคก์ารขนส่งมวลชน

กรุงเทพ 

ผลการศึกษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มคีวามคิดเห็นต่อ การปฏบัิติงานของพนักงาน สายการเดินรถที่ 77 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.35เนื่องจากหน้าท่ีของสังคม เป็นรูปแบบ

ของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกลับกลุ่มสังคม หน้าท่ีของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เรณู สีนิล (2552)  

ได้ศึกษาเร่ืองการพฒันาแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏบัิตงิานของบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 กรณีศึกษา: โรงเรียนวัดลาดระโหง โรงเรียนวัดท าใหม่ 

โรงเรียนวัดศรีภวังค์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อพัฒนารวมท้ังการทดลองและประเมินแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 กรณีศึกษา

โรงเรียนวัดลาดระโหง โรงเรียนวัดท าใหม่ โรงเรียนวัดศรีภวังค์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบ

บันทึกการบรรยาย แบบสอบถาม แบบบันทึก การสนทนากลุ่ม คู่มือแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรของ โรงเรียนขนาดเล็ก และแบบสัมภาษณ ์เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยศกึษาเอกสาร หลักฐานท่ีปรากฏ การรับฟัง

การบรรยาย การสนทนากลุ่ม การสอบถาม การสัมภาษณ ์ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวจิัย

พบว่า สภาพปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก คือ ขาดครู ขาดสื่อสิ่งอ านวย ความสะดวก ขาดการบริหารท่ีเป็นระบบ

โดยเฉพาะขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีผลท าให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพและเกิดความ

เสียหายต่อระบบการท างาน โรงเรียนจึงมีความต้องการแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ี

เหมาะสม และผลจากการพัฒนาแนวทางการสร้างแรงจูงใจการปฏบัิตงิานท่ีเหมาะสมกับโรงเรียนขนาดเล็กได้แนวทาง

ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวางแผน เช่น การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล จัดล าดับความส าคัญ 2) ด าเนินการ 

เช่น การสร้างสัมพันธภาพอันดี การจัดสิ่งแวดล้อมในการท างาน 3) การติดตามและประเมินผล ผลการทดลอง

แนวทาง พบว่า แนวทางท่ีพัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง ผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจต่อแนว

ทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏบัิตงิานของบุคลากรท่ีพัฒนาขึ้น ในระดับมาก 

3.  จากวัตถุประสงค์ขอ้ท่ี 3 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมผีลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัตหิน้าที่ของพนักงานสาย

การเดินรถที่ 77 องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ แยกปัจจัยดังนี้ 

3.1  ระดับการศกึษาแตกตา่งมผีลตอ่ขวัญและก าลังใจในการปฏบัิตหินา้ที่ของพนักงานสายการเดินรถที่ 77 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแตกตา่งกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  เนื่องจากความเป็นมนุษย์ ซึ่งมคีวามแตกตา่ง

กันไมว่า่จะเป็นเหตุจากเพศ อายุ วุฒกิารศกึษา ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้มีสว่นเสริมสร้างให้ความคิดของแต่

ละบุคคลแตกต่างกัน หากรู้จักวิธีผสมผสานความคิดท่ีแตกต่างกันให้เกิดเป็นแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

องค์การให้มากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประเสริฐ สุยอด (2551) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองขวัญและก าลังใจในการ

ปฏบัิตงิานของบุคลากรและครูท่ีปฏบัิตงิานในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมอืงสุรินทร์ อ าเภอเมอืง จังหวัดสุรินทร์ พบวา่การ

ทดสอบสมมตฐิานพบวา่ ในด้านความรู้สกึพงึพอใจและความรู้สกึมั่นคงและปลอดภัย ระดับการศกึษา แตกตา่งกันอย่าง
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มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน ด้านความรู้สึกพึงพอใจ ด้านความรู้สึก

ประสบความส าเร็จ ด้านความรู้สกึในหนว่ยงาน ประเภทโรงเรียนท่ีปฏิบัตงิานอยู ่แตกตา่งกันอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 ในด้านความรู้สกึประสบผลส าเร็จ 

3.2  รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนแตกตา่งมผีลตอ่ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหนา้ท่ีของพนักงานสายการเดินรถที่ 

77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากรายได้เฉลี่ยต่อเดือนท าให้

ความรู้สึกโดยรวมจากการปฏิบัติงาน เพื่อนร่วมงาน ความพอใจเกี่ยวกับรายได้ ปริมาณของงานท่ีปฏิบัติเป็นงานท่ีเปิด

โอกาสให้ใช้ความรู้ความสามารถ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความภาคภูมิใจในหน้าที่ องค์การเป็นท่ียอมรับจากสังคม

ภายนอก ผู้ปฏบัิตงิานจะพอใจในหนา้ท่ีการเงินท่ีปฏิบัติเป็นอย่างมาก และผลงานท่ีเกิดจากการกระท าด้วยใจรักจะดีและมี

คุณค่ากว่าผลงานท่ีปฏิบัติโดยไม่ชอบและพึงพอใจซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเนตรนภิส เลิศเดชานนท์ (2554) ได้

ศกึษาวจิัยเร่ืองขวัญและก าลังใจในการปฏบัิตงิานของบุคลากร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษานราธิวาส เขต 2 

พบว่า ผลการเปรียบเทียบขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 2 บุคลากรท่ีมีเพศต่างกัน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ส่วนบุคลากรท่ีมีอายุ 

สถานภาพ ภูมิล าเนาเดิม ต าแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและรายได้ต่างกัน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน

แตกตา่งกันอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05  

3.3  ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ และระยะเวลาในการท างานในองค์กรนี้แตกต่างกัน

มีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสายการเดินรถท่ี 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพไม่แตกต่าง

กัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากปัจจัยท่ีมีผลกระทบความพอใจในงานท่ีปฏิบัติ คือลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  

ระบบค่าตอบแทน สภาพการงานปฏิบัติงาน นโยบายและฝ่ายบริหารขององค์การความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและ

ผู้ใต้บังคับบัญชา ความก้าวหน้าในงาน เป็นต้น  สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ท้ังสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรี คงดี (2556) ได้ศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

ในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ พบวา่สถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถามด้านการศึกษามีผลต่อการแตกต่างเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัด

ส านักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ ในขณะเดียวกันพบอกีวา่ตัวแปรต้น

ทางด้านเพศ อายุ ประสบการณ์และต าแหน่งไม่มีผลต่อความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ

สมมตฐิานของตัวแปรตน้ คือเพศ อายุ ต าแหนง่ และประสบการณ์ 

3.4 การปฏิบัติงานของพนักงานมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสายการเดินรถท่ี 

77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีผลในทิศทางบวกอยู่ระดับต่ าซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของชลิยา ด่านทิพารักษ์ (2553) ได้ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของพยาบาลในศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งส่วนภูมิภาค สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ การวิจัยนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลในศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งส่วนภูมิภาค  

2. ศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลตามปัจจัยภูมิหลัง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็นบุลากร

ทางการพยาบาลท่ีเป็นพยาบาลวิชาชพี และพยาบาลเทคนคิ จ านวน 162 คน โดยการสุ่มตัวอยา่งแบบแบ่งชัน้ภูมิอยา่งเป็น

สัดส่วนจากประชากรท้ังหมด จ านวน 274 คน เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามแรงจูงใจ 3 ด้าน 

คือ ด้านความต้องการความส าเร็จ ความต้องการความผูกพัน และความต้องการอ านาจ ผลการวิจัยพบว่า 1. พยาบาล

ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งส่วนภูมิภาค สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ส่วนมากมีแรงจูงใจในการท างาน

ระดับปานกลาง 2. การเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการท างานของพยาบาลตามปัจจัยภูมิหลัง ได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่ง

ในการปฏิบัติงานปัจจุบัน (พยาบาลประจ าการ หรือหัวหน้าตึก/ผู้ตรวจการ) สถานภาพครอบครัว ประสบการณ์ใน  
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การท างาน ระยะเวลาปฏิบัติงานในศูนย์ สถานท่ีปฏิบัติงาน ประสบการณ์ท่ีได้รับการฝึก อบรมเฉพาะทาง และรายได้  

ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3.พยาบาลท่ีมีต าแหน่งปัจจุบันเป็นพยาบาลวิชาชีพมีระดับ

แรงจูงใจด้านความตอ้งการความผูกพันสูงกว่าพยาบาลเทคนคิอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไมพ่บ

ความแตกตา่งอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 4.พยาบาลท่ีส าเร็จการศกึษาตัง้แต่ปริญญาตรีขึ้นไป มรีะดับแรงจูงใจ

ด้านความตอ้งการความผูกพันสูงกว่าพยาบาลท่ีส าเร็จการศึกษาต่ ากวา่ปริญญาตรีอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05  

ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่พบความแตกตา่งอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 5.พยาบาลท่ีมีภูมลิ าเนาในสถานท่ีปฏบัิติงาน มี

ระดับแรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพันและด้านความต้องการอ านาจสูงกวา พยาบาลท่ีมีภูมิล าเนานอกสถานท่ี

ปฏบัิตงิานอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไมพ่บความแตกตา่งอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 
 

ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสายการเดินรถท่ี 77 องค์การ

ขนสง่มวลชนกรุงเทพได้แก่ 

1.  ควรเพิ่มเร่ืองเลื่อนต าแหน่งโดยพิจารณาจากความสามารถ และศักยภาพในการท างาน เป็นการพิสูจน์

ความสามารถของพนักงานสายการเดินรถท่ี 77 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นหลัก หากพนักงานท างานดี ก็จะ

ได้รับการพจิารณาให้ท างานที่ตรงกับความสามารถ และท้าทายมากขึน้ แตข่ณะเดียวกัน พนักงานสายการเดินรถที่ 77 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ก็ต้องใช้ความสามารถท่ีมีท างานไม่ให้ผิดพลาด เพราะต้องผิดชอบสูงขึ้นตามต าแหน่ง

งาน และอาจจะถูกคาดหวังจากหัวหน้ามากขึน้เช่นกัน ดังนั้น คนท่ีมีความพร้อมมากท่ีสุดเท่านั้น จึงจะได้รับการเลื่อน

ต าแหน่ง ไม่เช่นนั้นแล้ว ก็จะท าให้เรารู้สึกล้มเหลวในการท างานได้ หากไม่สามารถรับมือกับภาระในการท างานใน

ต าแหนง่ใหมไ่ด้ 

2.  ควรเพิ่มเร่ืองด้านการพัฒนาระบบค่าตอบแทนท่ีมีประสิทธิผล ในการกระจายค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ให้มีความเหมาะสมยุติธรรม โดยเป็นท่ียอมรับของบุคลากรส่วนใหญ่ในทุกสถานภาพและสังกัด  

3.  ควรเพิ่มเร่ืองด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษยต์ามหลักธรรมาภบิาล 

เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาครัง้ตอ่ไป ผู้วิจัยขอเสนอข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรมีการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น ความ

จงรักภักดีต่อองค์กร คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร ความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งผลท่ีได้ จะเป็นแนวทางให้

หน่วยงานท าการปรับปรุงปัจจัยต่าง ๆ เหล่านั้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความจงรักภักดีตอ่องค์กร มีคุณภาพชีวิตใน

การท างานและมีความผูกพันตอ่องค์กรมากยิ่งขึ้นได้ต่อไป 

2. ควรมีการศึกษา แนวทางหรือการด าเนินการจากฝ่ายบริหารในการเพิ่มขวัญและก าลังใจในการ

ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ซึ่งเป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อตรวจสอบความมีประสิทธิภาพ และผลท่ีได้ จะช่วยให้

หนว่ยงานทราบว่าในปัจจุบันการด าเนนิการดังกล่าวนี้มีประสิทธิภาพเพยีงพอท่ีจะชว่ยสง่เสริมขวัญและก าลังใจในการ

ปฏบัิตงิานให้กับบุคลากรให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมหรือไม่ 
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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 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อศักยภาพทางการแข่งงขันของธุรกิจ SMEs 

ในจังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย จ านวน 400 ราย 

เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการวจิัยคร้ังนี้คอื แบบสอบถาม สถิตท่ีิใชใ้นการวเิคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี 

การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท ปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการ ส าหรับ

ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่เป็นกิจการเจ้าของคนเดียว ธุรกิจการค้าปลีก ทุนในการจดทะเบียนเร่ิมตน้ น้อยกวา่ 

500,000 บาท มีระยะเวลาการด าเนินงานอยู่ในช่วง 1 - 5 ปี จ านวนพนักงานในปัจจุบัน น้อยกว่า 15 คน รายได้สุทธิของ

ธุรกิจเฉลี่ยต่อปี 300,001 - 500,000 บาท นอกจากนั้น ผลการศึกษายังพบว่า ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงรายมีกลยุทธ์

การตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันโดยรวมอยูใ่นระดับมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบวา่ กลยุทธ์การตอบสนอง

ลูกค้ามีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือกลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และด้านต่ าท่ีสุด คือ กลยุทธ์การสื่อสาร

การตลาดแบบบูรณาการ 
 

ค าส าคัญ:  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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บทน า 
ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธุรกิจตอ้งปรับตัวให้ทันและสอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งเป็นสิ่งท่ีท้าทายส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจในปัจจุบันเพื่อให้ธุรกิจของตนอยู่รอดและเติบโตได้อย่าง

มัน่คง โดยมุง่แสวงหาวธีิการใหม ่ๆ เพื่อมาบริหารกิจการให้เกิดศักยภาพทางการแข่งขันได้อยา่งต่อเนื่อง (Kotler, 2004) 

 กลยุทธ์การตลาด (Market Strategy) เป็นกลยุทธ์ทางการแข่งขันท่ีท าให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่าง

ยั่งยืน สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีและสามารถทางการแข่งขันทางการตลาดได้ (Day, 1994) 

โดยกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นเคร่ืองมือหรือเป็นวิธีการทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง

ถูกต้องตรงตามความต้องการและให้บริการท่ีเหนือว่าคู่แข่งขัน และมีความกลยุทธ์ในการจัดการลูกค้าสัมพัน ธ์เพื่อรักษา

ลูกค้าให้กับธุรกิจได้อย่างยาวนานและยั่งยืน ตลอดจนมีวิธีการติดต่อสื่อสารทางการตลาดได้เป็นอย่างดี อันน าไปสู่ความ

ยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ และเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันนั่นเอง (ภาสกร  นันทพานชิ, 2549) 

  ธุรกิจ SMEs หรือ ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs)  เป็นอีกหนึ่งของ

ลักษณะธุรกิจท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับสังคม ชุมชน ประเทศชาติเป็นอย่างดี เป็นธุรกิจท่ีเกิดขึ้นจ านวนมากในประเทศ 

สามารถสร้างรายได้ประชาชาติให้กับประเทศสูงขึ้น และการบริหารงานท่ีง่าย สะดวก และเป็นอิสระ ขณะเดียวกันใน

ปัจจุบันธุรกิจ SMES ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน ท้ังธุรกิจขนาดเดียวกันและธุรกิจ

ขนาดใหญ่ จึงจ าเป็นต้องแสวงหากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันเพื่อต่อสู้กับคู่แข่งขันให้ยืนหยัด

ตอ่ไปได้อยา่งมั่นคง (กตญัญู หิรัญญสมบูรณ์, 2552) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงศกึษากลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ในจังหวัด

เชียงราย เพื่อทราบว่าธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงรายมีกลยุทธ์ทางการตลาดอยู่ในระดับใด อย่างไร โดยเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจ,SMEs ในจังหวัดเชียงราย ท้ังนี้ผลท่ีได้จากการศึกษาสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางใน  

การวางแผน ปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดเพื่อศักยภาพทางการแข่งขันอันน าไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชยีงราย 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

  ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย 

 ธุรกิจ.SMEs.หรือ ธุรกิจขนาดยอ่ม หมายถึง ธุรกิจที่เป็นอิสระมีเอกชน เป็นเจ้าของ ด าเนนิการโดยเจ้าของเอง ไมเ่ป็น

เคร่ืองมือของธุรกิจใด ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคล หรือธุรกิจอื่น มีต้นทุนในการด าเนินงานต่ า และมีพนักงานจ านวนไม่

มาก (ผุสดี รุมาคม, 2551). เกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มประเภทของกิจการ ได้แก่ (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (สสว.), 2558) 

 1. ธุรกิจการผลิต (Manufacturing Sector) จ านวนการจ้างงานไม่เกิน 50 คนหรือสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมท่ีดิน)     

ไมเ่กิน 501ล้านบาท เป็นวสิาหกิจขนาดยอ่ม และจ านวนการจ้างงานตัง้แต ่51 - 200 คนหรือสินทรัพย์ถาวร (ไมร่วมท่ีดนิ) 

มากกวา่ 50 ล้านบาท แตไ่มเ่กิน 200 ล้านบาทเป็นวสิาหกิจขนาดกลาง 

 2. ธุรกิจค้าส่ง (WholesaleใSector) จ านวนการจ้างงานไม่เกิน 25.คน หรือสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมท่ีดิน) ไม่เกิน 

50 ล้านบาท เป็นวิสาหกิจขนาดย่อม และจ านวนการจ้างงานตั้งแต่ 26 - 50 คน หรือสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมท่ีดิน) 

มากกวา่ 50 ล้านบาท แตไ่มเ่กิน 100 ล้านบาทเป็นวสิาหกิจขนาดกลาง 
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 3. ธุรกิจค้าปลีก (Retail Sector) จ านวนการจ้างงานไม่เกิน 15 คน หรือสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมท่ีดิน) ไม่เกิน.30.

ล้านบาท เป็นวิสาหกิจขนาดย่อม และจ านวนการจ้างงาน ตั้งแต่ 16 - 30 คน หรือสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมท่ีดิน) มากกว่า 

60 ล้านบาท เป็นวสิาหกิจขนาดกลาง 

 4. ธุรกิจการบริการ (Service1Sector) จ านวนการจ้างงานไมเ่กิน 501คน หรอืสนิทรัพย์ถาวร (ไมร่วมท่ีดนิ) ไมเ่กนิ 

50 ล้านบาท เป็นวิสาหกิจขนาดย่อม และจ านวนการจ้างงานตั้งแต่ 51 - 200 คน หรือสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมท่ีดิน) 

มากกวา่ 50 ล้านบาท แตไ่มเ่กิน 200 ล้านบาทเป็นวสิาหกิจขนาดกลาง 

 กล่าวได้ว่า ธุรกิจ SMEs เป็นธุรกิจท่ีใช้เงินทุนไม่มากและมีสภาพความคล่องตัวเนื่องจากมีขนาดไม่ใหญ่และ       

มจี านวนพนักงานไมม่ากเกินไป นอกจากนัน้ ธุรกิจ SMEs มคีวามส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ดังนี ้ 

 1. ชว่ยการสร้างงาน 

 2. สร้างมูลคา่เพ่ิม 

 3. สร้างเงินตราต่างประเทศ 

 4. ชว่ยประหยัดเงินตราต่างประเทศ โดยการผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้าจากตา่งประเทศ 

 5. เป็นจุดเร่ิมตน้ในการลงทุน และสร้างเสริมประสบการณ์ 

 6. ชว่ยเชื่อมโยงกับกิจกรรมขนาดใหญ่ และภาคการผลิตอื่น ๆ เชน่ ภาคเกษตรกรรม 

 7. เป็นแหล่งพัฒนาทักษะฝีมอื 
  

แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด 

 กลยุทธ์การตลาด (Market Strategy) หมายถึง เคร่ืองมือ หรือวิธีการทางการตลาด เพื่อน ามาซึ่งศักยภาพทาง

การตลาดแข่งขันในตลาดให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน อันประกอบด้วย 3 ประการ ดังนี้ 

1.   กลยุทธ์การตอบสนองลูกค้า (Response to Customer) เป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการเรียนรู้พฤตกิรรมของลูกค้า 

เพื่อจะเข้าใจความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้า คิด ชอบ และต้องการอะไร ซึ่งจะน าไปสู่การตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ขณะเดียวกันต้องมุ่งสร้างกลยุทธ์เพื่อเอาชัยชนะคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง (ทวีเดช  

ดวงวจิิตร, 2545) 

2. กลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management - CRM) เป็นกระบวนการทางการจัดการ

ท่ีท าให้กจิกรรมใด ๆ สามารถดงึดูดและรักษาไว้ซึ่งลูกค้าที่สร้างก าไร (Profitable Customers) ด้วยวิธีการสร้างความส าคญั

กับลูกค้าได้ทุกรูปแบบ 

3. กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ1(Integrated Marketing Communication - IMC) เป็นกลยุทธ์การ

ประสานงานและการรวมความพยายามทางการตลาดของบริษัท และการติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมการตลาดโดยใช้ทุก

เครื่องมือของการจูงใจที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ข่าวสารและภาพพจน์ท่ีสอดคล้องกัน และเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน  
  

วิธีการด าเนินวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงรายจ านวน 54,251 ราย 

(ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), 2558) 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยนี้ คือผู้ประกอบธุรกิจ SMEs.ในจังหวัดเชียงราย ขนาดตัวอย่างท่ีเหมาะสม เท่ากับ 

400 ราย ซึ่งผู้ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การเปิดตารางส าเร็จรูปของ .Taro Yamane.ค่าความเชื่อมั่น 95% 

และใชว้ธีิการสุ่มตัวอยา่งแบบชัน้1(Stratified Random Sample)  

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire).ซึ่งพัฒนาตามความมุง่หมายและ

กรอบแนวคิดของการวจิัย โดยแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
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 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชยีงราย 

 ตอนท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของธุรกิจ.SMEs.ในจังหวัดเชยีงราย 

 ตอนท่ี 3 กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของธุรกิจ.SMEs ในจังหวัดเชียงราย แบบสอบถาม    

มลีักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

 ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของธุรกิจ  SMEs           

ในจังหวัดเชยีงราย  

 ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัด

เชียงรายท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอยา่งจริง.โดยใช้วิธีการหา

ค่าสัมประสิทธ์ิของแอลฟ่าย(Alfa.Coeffient)oตามวธีิของครอนบัค;(Cronbach).ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91oแสดงว่ามี

ค่าความเชื่อม่ันอยูใ่นเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ในเกณฑป์กติท่ียอมรับได้ต้องมคี่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.70 ขึน้ไป 
 

สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean: x̄) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติท่ีใช้

ในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ คือ การหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach  

เพื่อทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) ของเครื่องมือ    
 

ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาครัง้นี้ สามารถน าเสนอได้ดังนี้ 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย

ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001 - 20,000 

บาท ต าแหนง่งานในปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการ  

ข้อมูลท่ัวไปของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชยีงราย พบวา่ ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชยีงาย เป็นกิจการเจ้าของคนเดียว 

เป็นธุรกิจการค้าปลีก ทุนในการจดทะเบียนเร่ิมต้น น้อยกว่า 500,000 บาท มีระยะเวลาการด าเนินงานอยู่ในช่วง 

1 - 5 ปี จ านวนพนักงานในปัจจุบัน นอ้ยกว่า 15 คน รายได้สุทธิของธุรกิจเฉลี่ยต่อปี 300,001 - 500,000 บาท 

การวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย แสดงดัง

ตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพทางแข่งขันของ

ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชยีงราย 

กลยุทธ์การตลาด x̄ S.D แปรผล 

1. ด้านการตอบสนองลูกค้า 

2. ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 

3. ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

4.40 

4.39 

4.36 

0.69 

0.51 

0.49 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.38 0.56 มาก 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่าธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงรายมีกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันโดยรวมอยู่

ในระดับมาก (x̄= 4.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการตอบสนองลูกค้า มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  (x̄=14.40) รองลงมา 

คือ ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (x̄= 4.39) และด้านต่ าท่ีสุดคือ ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (x̄= 4.36) 
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ตารางที่ 2 แสดงผลรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน

ของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชยีงรายดา้นการตอบสนองลูกค้า จ าแนกเป็นรายข้อ 

ด้านการตอบสนองลูกค้า x̄  S.D แปรผล 

1. ธุรกิจให้ความส าคัญกับการศึกษาความตอ้งการของลูกค้าอยู่เสมอ 

2. ธุรกิจมุง่เนน้การพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกค้าได้อยา่งถูกตอ้งและทันท่วงที 

3. ธุรกิจให้ความส าคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้าให้กับลูกค้าเพื่อ

สร้างความพงึพอใจสูงสุด 

4. ธุรกิจให้ความส าคัญกับการน าข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อน ามาปรับปรุง

พัฒนาการให้บริการอยูเ่สมอ 

5. ธุรกิจให้ความส าคัญและมุง่เนน้การศึกษาข้อมูลของคูแ่ข่งขันในทุก ๆ ด้าน

อยู่เสมอ 

6. ธุรกิจมุ่งเน้นการพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันท่ี

เหนอืกวา่คู่แข่ง 

4.47 

 

4.35 

 

4.39 

 

4.38 

 

4.38 

 

4.40 

0.64 

 

0.69 

 

0.68 

 

0.67 

 

0.71 

 

0.73 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.40 0.69 มาก 

  

จากตารางท่ี 2 พบว่าธุรกิจ SMEs/ในจังหวัดเชียงราย มีกลยุทธ์การตลาด ด้านการตอบสนองลูกค้า โดยรวม   

อยู่ในระดับมาก (x̄= 4.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงรายท่ีมีกลยุทธ์การตลาดอยู่ใน

ระดับมาก ได้แก่ ธุรกิจให้ความส าคัญกับการศึกษาความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ (x̄=14.47) รองลงมาคือ ธุรกิจ

มุง่เนน้การพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันท่ีเหนอืกวา่คู่แข่ง (x̄= 4.40) และต่ าท่ีสุดคือ ธุรกิจมุง่เนน้

การพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที (x̄= 4.35) 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน

ของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชยีงราย ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ จ าแนกเป็นรายข้อ 

ด้านการจัดการลูกคา้สัมพันธ ์ x̄ S.D แปรผล 

1. ธุรกิจมีการสร้างความรู้สึกท่ีเป็นมิตรกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้า

รู้สกึว่าเป็นบุคคลส าคัญ 

2. ธุรกิจมีการจัดกิจกรรมตา่ง ๆ ร่วมกับลูกค้าท่ีเป็นสมาชิกเป็นประจ าอย่าง

ตอ่เนื่อง 

3. ธุรกิจมีความเชื่อมั่นว่าสามารถรักษามิตรภาพท่ีดีกับลูกค้าไว้อย่าง

สม่ าเสมอด้วยการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

4. ธุรกิจมีการให้ค าแนะน ากับลูกค้าเมื่อมารับบริการได้อย่างถูกต้องแม่นย า

และชัดเจน 

5. ธุรกิจมีการบริการหลังการขายเพื่อสร้างความพงึพอใจกับลูกค้าอยู่เสมอ 

4.49 

 

4.36 

 

4.29 

 

4.26 

 

4.41 

0.67 

 

0.61 

 

0.75 

 

0.74 

 

0.68 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.39 0.51 มาก 

  



 

Proceedings  

1567 

จากตารางท่ี 3 พบว่าธุรกิจ SMEs1ในจังหวัดเชียงรายมีความสามารถ ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (x̄=74.39) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบวา่ ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชยีงรายท่ีมีระดับสามารถอยูใ่นระดับมาก ได้แก่ 

ธุรกิจมีการสร้างความรู้สึกที่เป็นมิตรกับลูกค้าเพ่ือให้ลูกค้าเพ่ือให้ลูกค้ารู้สึกว่าเป็นบุคคลส าคัญ (x̄=14.49) รองลงมาคือ 

ธุรกิจมีการบริการหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าอยู่เสมอ (x̄= 4.41) และ ต่ าท่ีสุดคือ ธุรกิจมีความเชื่อมั่นว่า

สามารถรักษามติรภาพท่ีดกีับลูกค้าไวอ้ยา่งสม่ าเสมอด้วยการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (x̄= 4.29)  
 

ตารางที่ 4 แสดงผลรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน

ของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชยีงราย ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ จ าแนกเป็นรายข้อ 

ดา้นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ x̄ S.D แปรผล 

1. ธุรกิจมีการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 

เว็บไซต์ เป็นต้น เพื่อเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากท่ีสุด 

2. ธุรกิจมุ่งเน้นการขายโดยใช้พนักงานขายในการแนะน ารายละเอียดสินค้า

ได้อยา่งถูกตอ้ง 

3. ธุรกิจมีการแจกสินค้าตวัอยา่งหรอืของแถมเพื่อเพิ่มยอดขายให้สูงขึน้ 

4. ธุรกิจมีการจัดกิจกรรมลดราคาต่ ากว่าปกติเป็นบางช่วงเพื่อกระตุ้นการ

ขายเพิ่มขึ้น 

5. ธุรกิจมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรด้วยการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมสังคมอยูเ่สมอ 

4.41 

 

4.37 

 

4.39 

 

4.35 

 

4.41 

0.59 

 

0.63 

 

0.66 

 

0.71 

 

0.68 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.36 0.49 มาก 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่าธุรกิจ SMEs1ในจังหวัดเชียงราย มีความสามารถด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

โดยรวมอยูใ่นระดับมาก (x̄=14.36) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบวา่ ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชยีงรายท่ีมีระดับความสามารถอยู่

ในระดับมาก ได้แก่ ธุรกิจมีการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เช่นโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เว็บไซต์ เป็นต้น เพื่อเข้าถึงลูกค้า

ให้ได้มากท่ีสุด และธุรกิจมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมสังคมอยู่เสมอมีคะแนนเฉลี่ย

เท่ากัน (x̄=14.41) รองลงมาคือ ธุรกิจมุ่งเน้นการขายโดยใช้พนักงานขายในการแนะน ารายละเอียดสินค้าได้อย่างถูกต้อง  

(x̄=14.37) และต่ าท่ีสุดคือ ธุรกิจมกีารจัดกิจกรรมลดราคาต่ ากวา่ปกตเิป็นบางชว่งเพื่อกระตุ้นการขายเพิ่มขึ้น (x̄= 4.35)  
 

อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเร่ืองกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย 

พบว่า ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงรายมีกลยุทธ์การตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

ด้านการตอบสนองลูกค้า มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์มี และด้านต่ าท่ีสุดคือ  

ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดังนี้ 

กลยุทธ์การตอบสนองลูกค้า พบว่า ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย มีกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการ

แข่งขัน โดยรวมอยูใ่นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงรายท่ีมีระดับกลยุทธ์อยูใ่นระดับ

มากท่ีสุด ได้แก่ ธุรกิจให้ความส าคัญกับการศกึษาความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ รองลงมาคือ ธุรกิจมุง่เนน้การพัฒนากล

ยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง และต่ าท่ีสุดคือ ธุรกิจมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที กล่าวได้ว่า การตอบสนองลูกค้า เป็นการเรียนรู้ลูกค้าและ
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ศกึษาพฤตกิรรมสังคมของลูกค้า เพื่อจะได้เข้าใจวา่ลูกค้าคิดอะไร ชอบอะไร และไมช่อบอะไรซึ่งจะน าไปสู่เทคนคิ และวธีิการ

ขายในสไตล์ท่ีลูกค้าอยากซื้อ โดยไม่ท าให้ลูกค้าอึดอัด เครียด หรือรู้สึกถูกกดดันในการติดต่อกับพนักงานขาย รู้จักลูกค้า

แบบต่าง ๆ เข้าใจธรรมชาติของลูกค้า ความต้องการของลูกค้า เข้าใจความคิด และการตัดสินใจของลูกค้า เพื่อจะได้ปรับ 

น าเทคนคิตา่ง ๆ ในการเอาชนะลูกค้าเหล่านัน้มาใชอ้ยา่งได้ผลและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อยา่งถูกต้อง

ทันท่วงที (ทวเีดช  ดวงวจิิตร,2545) เชน่เดียวกับ ศรวณะ  แสงสุข และคณะ (2557) กล่าววา่ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง

ด้านผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มคีวามนา่เชื่อถือในการใช้งาน ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มรูีปแบบใหม่ออกสู่ตลาดอยู่เสมอจะท าให้

ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อ และได้รับความประทับใจในท่ีสุด นอกจากนั้น ธุรกิจควรมีการวิเคราะห์คู่แข่งขันอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อคาดคะเนล่วงหนา้ของการเคลื่อนไหว ปฏกิิริยาของคู่แข่งต่อการรุกของบริษัทอื่นหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม 

ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญท่ีต้องศึกษาเพื่อก าหนดเป้าหมายในอนาคต กลยุทธ์ในการด าเนินงานขององค์การท าให้ทราบถึงความ

เคลื่อนไหวของคู่แข่ง สามารถวางแผนการด าเนนิงานให้ประสบผลส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ พบว่าธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย มีกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการ

แข่งขัน ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ธุรกิจ SMEs ในจังหวัด

เชียงราย มีการสร้างความรู้สึกท่ีเป็นมิตรกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าเป็นบุคคลส าคัญ รองลงมา คือ ธุรกิจมี

การบริการหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าอยู่เสมอ และต่ าที่สุดคือ ธุรกิจมีความเชื่อม่ันว่าสามารถรักษา

มติรภาพท่ีดกีับลูกค้าไวอ้ยา่งสม่ าเสมอด้วยการเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนัน้ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์เป็น

กิจกรรมทางการตลาดท่ีกระท าต่อลูกค้า ซึ่งอาจจะเป็นลูกค้าที่บริโภค หรือคนกลางในช่องการการจัดจ าหน่ายแต่ละราย

อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจมีการรับรู้ท่ีดีตลอดจนชอบบริษัทและสินค้าหรือบริการของบริษัท ท้ังนี้จะ

มุง่เนน้ท่ีกิจกรรมการสื่อสารแบบสองทางนี้จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า ให้ได้รับประโยชน์ท้ัง

สองฝ่าย (ชื่นจิตต ์แจ้งเจนกิจ, 2549) 

 ด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ พบว่าธุรกิจ SMEs1ในจังหวัดเชียงราย มีกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพทางการแข่งขัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย มีการ

โฆษณาผ่านสื่อตา่ง ๆ เชน่โทรทัศน ์หนังสอืพมิพ ์นิตยาสาร เว็บไซต ์เป็นตน้ เพื่อเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากท่ีสุด และธุรกิจมุง่เน้น

การสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมสังคมอยู่เสมอมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน รองลงมาคือ ธุรกิจมุง่เน้น

การขายโดยใช้พนักงานขายในการแนะน ารายละเอียดสินค้าได้อยา่งถูกต้อง และต่ าท่ีสุดคือ ธุรกิจมีการจัดกิจกรรมลดราคา

ต่ ากวา่ปกตเิป็นบางชว่งเพื่อกระตุ้นการขายเพิ่มขึ้น พบวา่สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎขีอง ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร (2557) 

การตลาดเป็นกระบวนการเพื่อสื่อสารข้อมูลของสินค้าหรือบริการ หรือความคิดไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

การสื่อสารการตลาดจะมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องศกึษา เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดต่าง ๆ อันประกอบด้วย การโฆษณา 

การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้พนักงานขายและการตลาดทางตรงว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร และ

เลอืกใชเ้คร่ืองมอืสื่อสารการตลาดให้เกิดประโยชนส์ูงสุดทางการสื่อสาร (ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร, 2547) 

 จากผลการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย สามารถน าไปวางแผน พัฒนา ปรับปรุง 

กลยุทธ์การตลาดให้สอดรับกับเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กับธุรกิจให้เกิดความได้เปรียบ

ทางการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นการตอบสนองลูกค้าได้อย่างถูกต้องทันท่วงที มุ่งเน้นกลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์เพื่อรักษา

ลูกค้าได้อย่างยาวนาน และให้ความส าคัญกับการสื่อติดต่อสื่อสารแบบบูรณาการเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

อยา่งยั่งยนื ตลอดจนสามารถสร้างความพงึพอใจให้กับลูกค้าได้อยา่งสูงสุด ส าหรับงานวจิัยคร้ังตอ่ไป ควรศกึษาเกี่ยวกับกล

ยุทธ์การตลาดท่ีมีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน และควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาด

เพื่อสร้างศักยภาพทางการแข่งขันต่อไป ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อขับเคลื่อน

ธุรกิจ SMEs ไปสู่ตลาดสากลยิ่งขึน้ 
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แนวทางการพัฒนากิจกรรมทางการท่องเท่ียวภายในเขื่อนภูมิพล อ าเภอสามเงา 

จังหวัดตาก 

The development of tourism activities in Bhumibol Dam, Sam Ngao district, Tak 

ชลธิชา ออ่งทุน1* สุวัจนกานดา พูลเอียด1 และ เกรียงศักดิ์ วัฒนวิฑูร1 

Chonthicha Ongthun 1*, Suwatchanakanda Phun-iat1, and Kriengsak Wattanawitoon1 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาถึงกิจกรรมการท่องเท่ียวภายในเขื่อนภูมิพลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

2. ศึกษาความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวภายในเขื่อนภูมิพล 3.  ศึกษาแนวทางการพัฒนา

กิจกรรมการท่องเท่ียวภายในเขื่อนภูมิพล ประชากรท่ีได้ใช้ในการศึกษามาจากกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา

เยี่ยมชมเขื่อนภูมิพล จ านวน 374 คน ในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบไปด้วย การแจกแจงความถี่ 

ค่าร้อยละ และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

จากการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมทางการท่องเท่ียว พบว่า นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจกิจกรรม

ป่ันจักรยานเสอืภูเขามากท่ีสุด ทัศนศึกษาและล่องแพ ตามล าดับ  

จากการศึกษาความต้องการท่ีเดินทางมาเยี่ยมชมเขื่อนภูมิพล พบว่า นักท่องเท่ียวมีความต้องการให้มีการ

ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามมากท่ีสุดเป็นอันดับแรก และต้องการให้กิจกรรมทางการท่องเท่ียวไม่ส่งผล

กระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม  

แนวทางการพัฒนากิจกรรมทางการท่องเท่ียวภายในเขื่อนภูมิพล มีโครงการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ เช่น  

การสร้างฝายชะลอน้ า การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น โครงการท้ังหลายจัดท าขึ้นเพื่อให้นักท่องเท่ียวและ

ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม เพื่อเป็นกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและเป็นการปลูกฝังจิตส านึกให้กับ

นักท่องเท่ียวท่ีมาเย่ียมชม อกีทัง้ยังมีกิจกรรมลอ่งแพชมธรรมชาติ บรรยากาศของเขื่อนภูมพิล  
 

ค าส าคัญ:  แนวทางการพัฒนา, กิจกรรมทางการท่องเท่ียว  
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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 374  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  
 

บทน า 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวกลายมาเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคัญอยา่งยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของโลก หลายประเทศ

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวได้เจริญเติบโตจนเป็นสินค้าหลักในระบบการค้าระหว่างประเทศ และมีความส าคัญต่อ 

การเจริญก้าวหน้า เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก  เป็นท่ีเชื่อกันว่าความส าคัญของ 

การท่องเท่ียวจะมีมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและการท่องเท่ียวกลายเป็นแหล่งท่ีมา

ของเงินตราต่างประเทศท่ีส าคัญท่ีสุด การเดินทางทางการท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมธรรมชาติของมนุษย์ และได้พัฒนาการมา

เป็นล าดับ  มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่งยิ่งท าให้การเดินทางท่องเท่ียวขยายวงกว้าง

ออกไป โดยมีวัตถุประสงค์ต่าง ๆ หลากหลาย เช่น เพื่อธุรกิจ เพื่อนันทนาการ และเพื่อการศึกษาหาความรู้ การเดินทาง

ท่องเท่ียวซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นส่วนบุคคลเหล่านี้ได้เติบโตรวมกันเป็นกลุ่มก้อนขึ้น จนกระท่ังต้องอาศัยเทคนิควิชาการ

เฉพาะการวางแผน การจัดองค์การ และการตลาด รวมกันแล้วเป็นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ซึ่งจะมีบทบาทส าคัญอย่าง

มากตอ่ระบบเศรษฐกิจสังคม และการเมอืงของแต่ละประเทศในปัจจุบัน (สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ม.ป.ป) 

ประเทศไทยมทีรัพยากรท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติและเกดิขึน้จากมนุษยส์ร้างขึน้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจ มปีระโยชน์

และให้คุณค่าในด้านต่าง ๆ และเป็นสิ่งท่ีดงึดูดใจให้ท้ังชาวไทยและชาวตา่งชาติเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็น

จ านวนมากโดยเฉพาะในภาคเหนอืของประเทศไทยท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม  

 ภาคเหนือ เป็นภูมิภาคท่ีอยู่ด้านบนสุดของไทย มีลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขาทอดยาวจากเหนือลงมาใต้  

ทิวเขาท่ีส าคัญ ได้แก่ ทิวเขาถนนธงชัย เป็นทิวเขาท่ีใหญ่และยาวท่ีสุดของภาคเหนือ มยีอดเขาสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ 

มีภูมิอากาศจัดอยู่ในเขตโซนร้อนแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูกาล อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของภาคเหนือประมาณ 25 องศา

เซลเซียส โดยมอีุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายนประมาณ 42 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ าสุดในเดือนมกราคมประมาณ 15 

องศาเซลเซียส ท าให้สภาพอากาศของภาคเหนอืเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล เชน่ มฤีดูหนาวเย็นกวา่ภูมิภาคอื่น ๆ 
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 จังหวัดตากเป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่างและมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย มีพื้นท่ี

มากเป็นอันดับ 4 ของประเทศแต่มีประชากรเบาบางที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศและเป็นจังหวัดท่ีมีอาณาเขตติดต่อ

จังหวัดอื่น ๆ มากท่ีสุดโดยมีอาณาเขตติดต่อกันถึง 9 จังหวัด นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเท่ียวท้ังทางประวัติศาสตร์และ

ทางธรรมชาติท่ีส าคัญหลายแหล่ง อาทิเช่น ศาลหลักเมืองส่ีมหาราช อุทยานแห่งตากสินมหาราช น้ าตกทีลอซู น้ าตก 

พาเจริญ รวมถึงเขื่อนภูมิพล  

เขื่อนภูมิพลเร่ิมก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2496 และได้ท าพธีิเปิดเมื่อวันท่ี17 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 เขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อน

อเนกประสงค์แห่งแรกและใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยมีลักษณะเป็นเขื่อนคอนกรีตรูปโค้ง สร้างปิดกั้นล าน้ าปิงท่ีบริเวณเขา

แก้ว อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก มีรัศมีความโค้ง 250 สูง 154 เมตร ยาว 48 เมตร ความกว้างของสันเขื่อน 6 เมตร  

อ่างเก็บน้ าสามารถรองรับน้ าได้สูงสุด 13,346 ล้านลูกบาศก์ ใช้ในการเก็บกักน้ าและป้องกันอุทกภัยรวมถึงผลิต

กระแสไฟฟ้า และยังเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติอีกด้วย ซึ่งในเขื่อนภูมิพลมีกิจกรรมทางการท่องเท่ียว  

ท่ีหลากหลาย เชน่ การล่องแพ การพายเรือเท่ียวชมเกาะ การตกปลา การป่ันจักรยานเสอืภูเขา การตกีอล์ฟ 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา เร่ือง แนวทางการพัฒนากิจกรรมทางการท่องเท่ียวภายในเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก  

เพื่อศกึษากิจกรรมการท่องเท่ียวภายในเขื่อนภูมิพลและศกึษาความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อกิจกรรมการท่องเท่ียว

ภายในเขื่อนภูมิพล อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวภายในเขื่อนภูมิพล 

จังหวัดตาก เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเท่ียวท าให้นักท่องเท่ียวเกิดความพงึพอใจและประทับใจ 
 

วัตถุประสงคใ์นการศึกษา 
1. เพื่อศึกษากิจกรรมการท่องเท่ียวภายในเขื่อนภูมิพลตัง้แตอ่ดตีจนถึงปัจจุบัน   

2. เพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวภายในเขื่อนภูมิพล   

3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวภายในเขื่อนภูมิพล 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

ตัวแปรอสิระ                                                 ตัวแปรตาม 

 

  

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล  

- เพศ  - การศึกษา 

- สถานภาพ  - อาชีพ 

- ช่วงอายุ  - ที่พักอาศัย 

- รายได้ 

 

ความพึงพอใจที่มตี่อกจิกรรมการท่องเท่ียว 

- กิจกรรมล่องแพ  - กิจกรรมทัศนศึกษา 

- กิจกรรมปั่นจักรยานเสือภูเขา 

ความต้องการของนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาเยี่ยมชม

เขื่อนภูมพิล 

- ศักยภาพในการท่องเที่ยว 

 

แนวทางในการพัฒนากิจกรรม  การท่องเท่ียว
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วิธีวิทยาการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ออกเป็น 2 กลุ่มคือ 

 1. นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวชมและมาท ากิจกรรมในเขื่อนภูมพิล ท้ังในวันธรรมดาและวันหยุด  

 2. ผู้ประกอบการธุรกิจทอ่งเท่ียว ส่วนราชการและประชาชนในท้องถิ่น โดยใชก้ารสัมภาษณแ์บบมโีครงสร้าง 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักทอ่งเท่ียวชาวไทย ผู้ประกอบการ เจ้าหนา้ที่ ประชาชนในท้องถิ่น ท่ีมาเท่ียวชมหรือท างานในเขื่อน

ภูมิพล นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายังแหล่งของเท่ียวเขื่อนภูมิพลในปี 2558 (ข้อมูล: เจ้าหน้าท่ีเขื่อนภูมิพล) มีจ านวน 

383,926 คนตอ่ปี โดยคดิจากจ านวนนักท่องเท่ียว เฉลี่ยตอ่เดอืน 31,994 คน เฉลี่ยต่อสัปดาห์ 7,999 คน โดยวิจัยคร้ัง

นี้ท าการเก็บข้อมูล 2 สัปดาห์ เฉลี่ยนักท่องเท่ียวจ านวน 15,998 คน ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่าง 374 คน ท่ีระดับความ

เชื่อม่ัน 95% ตามตารางของ Darwin Hendel และใชก้ารสุม่ตัวอย่างแบบบังเอญิในการเก็บขอ้มูล 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือและขั้นตอนท่ีใช้ส าหรับการศึกษาค้นคว้า คือ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

โดยมีขัน้ตอนการด าเนนิการดังนี้ 

1. สรา้งแบบสอบถาม 1 ชุด ส าหรับนักท่องเท่ียว แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ  

อาชีพ รายได้ ภูมลิ าเนา โดยมีลักษณะค าถามแบบปลายปิด จ านวน 7 ข้อ  

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเท่ียว โดยมีลักษณะค าถามแบบปลายปิดจ านวน 5 ข้อ  

ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรม 12 ข้อ โดยถอืหลักดังนี้ 

5 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

4 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก 

3 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 

2 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อย 

1 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

การแบ่งระดับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง โดยอธิบายระดับความพึงพอใจของผู้มาเยี่ยมชม  ได้เฉลี่ยคะแนน

ออกมาเป็น 5 ระดับ ค านวณดังน้ี 

 ชว่งกว้างของอันตรภาคชัน้       = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 

               จ านวนชัน้ 

=              5 – 1 

                  5 

=               0.8 

จะได้ช่องระหว่างชั้นเท่ากับ 0.8 คะแนน แล้วจึงน ามาจัดคะแนนเฉลี่ยและเกณฑ์ความหมายของระดับ

ค่าเฉลี่ย (Descriptive Rating = DR) ดังนี ้

4.21 – 5.00 หมายถงึ  มรีะดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

3.41 – 4.20 หมายถงึ  มรีะดับความพึงพอใจมาก 

2.61 – 3.40 หมายถงึ  มรีะดับความพึงพอใจปานกลาง 
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1.81 – 2.60 หมายถงึ  มรีะดับความพึงพอใจน้อย 

1.00 – 1.80 หมายถงึ  มรีะดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

เพื่ออธิบายระดับความพึงพอใจของผู้มาเย่ียมชม ได้เฉลี่คะแนนออกมาเป็น 5 ระดับ โดยใชโ้ปรแกรม SPSS 

for Window ในการค านวณหาคา่ความถี่และแบบร้อยละ 

ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวชมเขื่อนภูมพิล 

    5 หมายถงึ มีความตอ้งการมากที่สุด 

    4 หมายถงึ มีความตอ้งการมาก 

    3 หมายถงึ มีความตอ้งการปานกลาง 

    2 หมายถงึ มีความตอ้งการนอ้ย 

    1 หมายถงึ มีความตอ้งการนอ้ยท่ีสุด 

การแบ่งระดับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง โดยอธิบายระดับความต้องการของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเยี่ยม

ชมเขื่อนภูมพิล ได้เฉลี่ยคะแนนออกมาเป็น 5 ระดับ ค านวณดังน้ี 

 ชว่งกว้างของอันตรภาคชั้น       = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 

             จ านวนชัน้ 

=              5 – 1 

                  5 

=               0.8 

จะได้ช่องระหว่างชั้นเท่ากับ 0.8 คะแนน แล้วจึงน ามาจัดคะแนนเฉลี่ยและเกณฑ์ความหมายของระดับ

ค่าเฉลี่ย (Descriptive Rating = DR) ดังนี ้

4.21 – 5.00 หมายถงึ  มรีะดับความต้องการมากที่สุด 

3.41 – 4.20 หมายถงึ  มรีะดับความต้องการใจมาก 

2.61 – 3.40 หมายถงึ  มรีะดับความต้องการปานกลาง 

1.81 – 2.60 หมายถงึ  มรีะดับความต้องการใจนอ้ย 

1.00 – 1.80 หมายถงึ  มรีะดับความต้องการนอ้ยท่ีสุด 

เพื่ออธิบายระดับระดับความตอ้งการของนักทอ่งเท่ียวท่ีเดินทางมาเยี่ยมชมเขื่อนภูมพิล ได้เฉลี่ยคะแนน

ออกมาเป็น 5 ระดับ โดยใชโ้ปรแกรม SPSS for Window ในการค านวณหาค่าความถี่และแบบร้อยละ 

ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมทางการท่องเท่ียวในเขื่อนภูมพิล 

2. สรา้งบทสัมภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง 

ภายใตป้ระเด็นท่ีก าหนดไว้เพื่อหาขอ้เท็จจริงในแนวลึก และเพ่ือศกึษาข้อมูลในประเด็นหลักท่ีก าหนดไว้ โดย

การสัมภาษณแ์ละการสนทนากบักลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจทอ่งเท่ียว และกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลักจากส่วนราชการ 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. รวบรวมขอ้มูลจากบุคคลที่ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ นักทอ่งเท่ียวท่ีเดินทางมาเย่ียมชมเขื่อนภูมิพล จ านวน 

374 ชุด และน าแบบสอบถามทีไ่ด้ค าตอบแลว้ มาตรวจสอบและน ามาประมวลผล 

2. รวบรวมขอ้มูลจากการสอบสัมภาษณ์จาก เจา้หน้าท่ีท่ีปฏบัิตงิานในเขื่อนภูมิพล ผู้ประกอบการธุรกิจล่อง

แพในเขื่อนภูมพิล ผู้ใหญ่บ้านหมู ่6 อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก มาถอดความเพื่อใหไ้ด้ขอ้มูลท่ีชัดเจน 
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การวิเคราะห์ข้อมลู 

การวเิคราะห์ขอ้มูลในงานวจิัยคร้ังนี้จะน าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1. ข้อมูลสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สถานภาพ ชว่งอายุ ระดับการศึกษา อาชพี รายได้ต่อ

เดือน ภูมิล าเนา จะวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทาง

สังคมศาสตร์ ในการหาค่าความถี่และร้อยละ 

2. ด้านพฤติกรรมการท่องเท่ียวจะน ามาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยโปรแกรมการ

วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิตทิางสังคมศาสตร์ ในการหาค่าความถี่และร้อยละ 

3. ด้านความพึงพอใจท่ีมตี่อกิจกรรมการท่องเท่ียวจะน ามาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

โดยโปรแกรมการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิตทิางสังคมศาสตร์ ในการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

4. ด่านความตอ้งการของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวชมเขื่อนภูมิพลจะน ามาวิเคราะห์และประมวลผลโดย

ใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทางสังคมศาสตร์ ในการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

5. ข้อเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมทางการท่องเท่ียวในเขื่อนภูมิพลจากการวิเค ราะห์ข้อมูลตอบ

แบบสอบถามโดยใชเ้ชงิสถิติเชงิพรรณนา 
 

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1  

แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ  (n=374) 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 145 38.8 

หญิง 229 61.2 

รวม 374 100.0 
 

นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเยี่ยมชมเขื่อนภูมิพล เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย   เพราะแหล่งท่องเท่ียวภายใน

เขื่อนภูมิพลมีสถานท่ีสวยงามหลายแห่ง อาทิ สวนน้ าพระทัย สวนสาธารณะ จุดชมวิว และยังมีสัตว์ท่ีสวยงามให้

ถ่ายรูป เพศหญิงเป็นเพศท่ีชอบถ่ายรูปกับธรรมชาติ จึงท าให้มีนักทอ่งเท่ียวชาวไทยเพศหญิงมากกวา่เพศชาย 
 

แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ  (n=374) 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

โสด 309 82.6 

สมรส 44 11.8 

หย่าร้าง/แยกกันอยู ่ 8 2.1 

อื่น ๆ 13 3.5 

รวม 374 100.0 
 

นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเย่ียมชมเขื่อนภูมพิล มีสถานภาพโสด เพราะ นักท่องเท่ียวสว่นใหญ่เป็นนักศกึษาท่ี

เดินทางมาทัศนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเขื่อนภูมพิล 
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แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงอายุ  (n=374) 

ช่วงอาย ุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 21 ปี 173 46.3 

21-30 149 39.8 

31-40 26 7.0 

41-50 16 4.3 

51-60 7 1.9 

61 ขึ้นไป 3 0.8 

รวม 374 100.0 
 

นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเยี่ยมชมเขื่อนภูมิพล มีช่วงอายุต่ ากว่า 21 ปี เพราะ เป็นนักเรียน นักศึกษา ใน

ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษามีการพาเยาวชนเข้ามาทัศนศึกษาในแหล่งท่องเท่ียว เพื่อให้ได้รับ

ความรู้นอกเหนอืจากต าราเรียนมา 
 

แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศกึษา (n=374) 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 55 14.7 

มัธยมศึกษา 140 37.4 

อนุปริญญา 40 10.7 

ปริญญาตรี 135 36.1 

สูงกว่าปริญญาตรี 4 1.1 

รวม 374 100.0 

 

นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเยี่ยมชมเขื่อนภูมิพล มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุด เพื่อให้นักเรียนได้มี

โอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน รวมท้ังได้มีโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิด 

ความสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้อยา่งถูกตอ้ง 
 

แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชพี (n=374)  

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นักเรียน/นิสิตนักศกึษา 296 79.8 

รับราชการ/รฐัวสิาหกิจ/ลูกจ้างรัฐบาล 15 4.0 

พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท 8 2.2 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/อาชีพอิสระ 25 6.7 

เกษตรกร  11 3.0 

รับจ้างท่ัวไป/ลูกจ้างรายวัน 12 3.2 

ข้าราชการบ านาญ  2 0.5 

แม่บ้าน/ท างานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 2 05 

อื่น ๆ 3 0.8 

รวม 374 100.0 



 

 

Proceedings   
1577 

นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเยี่ยมชมเขื่อนภูมิพล ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นิสิตนักศึกษา อาจเป็นเพราะเดินทางมา

เพื่อทัศนศกึษานอกสถานท่ี ตอ้งการได้รับความรู้ใหม่ ๆ หรือมาพักผ่อนจากการเครยีดท่ีเรียนหรือท างานหนัก 
 

แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเปน็ร้อยละ จ าแนกตามรายได้ (n=374) 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า5,000 บาท 299 79.9 

10,000-15,000 บาท 40 10.7 

15,000-20,000 บาท 15 4.0 

20,000-25,000 บาท 11 2.9 

25,000-30,000 บาท 2 0.5 

มากกว่า 30,000 บาท 7 1.9 

รวม 374 100.0 

 

นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเยี่ยมชมเขื่อนภูมิพล มรีายได้ต่ ากวา่ 5,000 บาท เพราะ เป็นนักเรียน/นสิิตนักศึกษา 

ซึ่งได้รับเงินจากผู้ปกครอง และไมม่รีายได้เป็นของตัวเอง 

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมนักท่องเท่ียวของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามวัตถุประสงค์การเดินทางพบว่า  

มีวัตถุประสงค์การเดินทางครั้งนี้ เพื่อการท่องเท่ียว/พักผ่อน จ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 70.3 เพื่อศึกษาหาความรู้ 

จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 20.6 เพื่อเยี่ยมญาติ/เพื่อน จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 อื่น ๆ  จ านวน 10 คิดเป็นร้อยละ 

2.37 ตามล าดับ จ าแนกตามผู้ร่วมเดินทาง พบวา่ เดินทางมากับเพื่อน จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 48.7 เดินทางมากับ

ญาติหรือคนในครอบครัว จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 เดิ นทางมาคนเดี ยว จ านวน 22 คน  

คิดเป็นร้อยละ 5.9 อื่น ๆ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 ตามล าดับ จ าแนกตามพาหนะในการเดินทาง พบว่า พาหนะท่ี

ใชเ้ดินทางมาในคร้ังนี้เป็นรถยนตส์่วนตัว จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 รถจักรยานยนต ์จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อย

ละ 25.5 รถบัส/รถตู้ของบริษัทน าเท่ียว จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 อื่น  ๆ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 

ตามล าดับ จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีมาเยี่ยมชมพบว่า ท่ีมาเยี่ยมชมเขื่อนภูมิพลมากกว่า 3 คร้ัง จ านวน 194 คน คิดเป็น

ร้อยละ 51.9 2 คร้ัง จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 3 คร้ัง จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 1 คร้ัง จ านวน 56 คน 

คิดเป็นร้อยละ 15.5 ตามล าดับ จ าแนกตามกิจกรรมท่ีนิยมของผู้เยี่ยมชม พบว่า กิจกรรมท่ีนิยมของผู้เยี่ยมชมจะไปลอง

แพ/พ่ายเรือ จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 ไม่เคยท ากิจกรรมใดๆ จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 ทัศนศึกษา 

จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 ปั่นจักรยานเสอืภูเขา จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 ตามล าดับ 

ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการท่องเท่ียว จ าแนกตามกิจกรรมล่องแพ พบว่า มีความประทับใจต่อ

กรรมล่องแพในระดับมากท่ีสุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.593 โดยมีความพึงพอใจในด้านความ

ประทับใจ ความสนุกสนาน และความน่าสนใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.579 , 0.570 , 

0.560 ตามล าดับ และมีความพึงพอใจด้านความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.29 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.665 จ าแนกตามกิจกรรมป่ันจักรยานเสือภูเขา พบว่า มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมป่ัน

จักรยานเสอืภูเขามากท่ีสุด ซึ่งม ีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.46 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.584  โดยมคีวามพงึพอใจในด้านความ

สนุกสนาน ความประทับใจมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.595, 0.575 โดยมีความพึงพอใจใน

ด้านความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.569 และมีความพึงพอใจในด้านความเหมาะสมของ

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.595 ตามล าดับ จ าแนกตาม
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กิจกรรมทัศนศึกษา พบว่า มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมทัศนศึกษามากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.43 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.645  โดยมีความพึงพอใจในด้านความประทับใจมากที่สุด ซึ่งมีเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.623 โดยมีความพึงพอใจในด้านความรู้ท่ีได้รับ ด้านความสนใจมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.656, 0.618 มคีวามพงึพอใจในด้านความสนุกสนาน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.651 และมคีวามพึง

พอใจในด้านความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.677 ตามล าดับ 

ส่วนท่ี 4 ความตอ้งการของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวชมเขื่อนภูมิพล พบวา่ มคีวามตอ้งการศักยภาพในการ

ท่องเท่ียวมากท่ีสุด ซึ่งมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.756 โดยมคีวามตอ้งการด้านการปรับแต่งและรักษา

ภูมิทัศน์ให้สวยงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.703 มีความต้องการด้านกิจกรรมทางการท่องเท่ียว

ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.726 มีความต้องการด้านป้ายบอก

เส้นทางชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.774 มีความต้องการด้านพื้นท่ี   ท่ีเอื้ออ านวยและส่งเสริม

ต่อการจัดกิจกรรมและมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.717 มีความ

ต้องการด้านการจัดระบบ ดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.724  

มีความต้องการศักยภาพในการท่องเท่ียวมากด้านห้องน้ า ห้องสุขาสะอาดและเพียงพอมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19  

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.789 มีความต้องการด้านการประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลข่าวสารต่างๆให้นักท่องเท่ียวทราบ  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.787 มีความต้องการด้านการจัดกิจกรรมพิเศษเหมาะสมฤดูกาลโอกาส 

เวลาและวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน .753 มคีวามตอ้งการสถานท่ีจอดรถ

เพยีงพอ มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.11 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.838 ตามล าดับ 

ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมทางการท่องเท่ียวในเขื่อนภูมพิล 

1. ควรมท่ีีน่ังพักผ่อนให้กับนักท่องเท่ียวมากกวา่เดิม 2. ให้เป็นแหล่งน้ าท่ีน่าสนใจยิ่ง ๆ ขึน้ไปเพื่อประโยชน์ทุก

คน 3. จัดท าแผนท่ี แผนผัง ป้ายบอกระยะทาง-เส้นทางท่องเท่ียว ร้านอาหารและท่ีพักและจัดกิจกรรมส่งเสริม

นักศึกษา 4. ควรมีกิจกรรมพายเรือ ล่องเรือรอบบริเวณเขื่อน 5. มีผู้น าเท่ียวเมื่อไปเท่ียวชมเขื่อน 6. ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมให้มากขึ้น 7. อยากให้เปิดกิจกรรมลอ่งแพตลอดท้ังฤดู 8. ควรมกีิจกรรมท่ีน่าสนใจมากขึ้น 9. เปิดศูนย์ความรู้

ให้กับประชาชน 10. ขยายถนนให้กว้างกว่าเดิม 11. ควรมีเรือด าน้ า 12. กิจกรรมครอบครัว 13. ควรจัดกิจกรรมให้

นักศกึษาไปเท่ียวฟรี 14. ควรจัดกิจกรรมบ่อย ๆ เพื่อความสนุกสนาน 15. ควรมขีองท่ีระลึกให้ชมมากกว่าเดิม 

การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีการสัมภาษณ์ของบุคคล 3 ประเภท ได้แก่ 1. ผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ี

เขื่อนภูมิพล สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ เขื่อนภูมิพลเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ  

เขื่อนภูมิพลมีโครงการในการพัฒนากิจกรรม การสร้างฝายชะลอน้ า เพื่อเป็นการป้องกันน้ าป่าท่ีไหลมาจากภูเขารวม

กับการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 9 อย่าง ได้ผล 4 อย่าง โครงการมีอุปสรรคคือ ฤดูกาลหรือภัยธรรมชาติ โครงการ

ท้ังหลายเหล่านี้จัดท าขึ้นเพื่อให้นักท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเหล่านี้ เพื่อเป็นกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ

เป็นการปลูกฝังให้คนท้ังในและนอกพื้นท่ีมีจิตใจท่ีอนุรักษ์ธรรมชาติและลดการท าลายธรรมชาติให้ได้มากท่ีสุดและ

กิจกรรมในอนาคตของเขื่อนภูมิพลมี 9 กิจกรรม เป็นแนวทางพัฒนาไม่ใช่แค่ในเขื่อนภูมิพลแต่เป็นชุมชนรอบนอกอีก

ด้วย ผู้ด าเนินโครงการท้ังหมดนี้ คือ คุณอนุฝน พิชิต หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย เป็นผู้ด าเนินโครงการ หรือ 

ผู้อ านวยการโครงการ ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับโครงการท้ังหมดนี้ คือ ฤดูกาลธรรมชาติ สภาพอากาศท่ีร้อนหรือหนาวมาก

เกิดไป บางฤดูก็มีฝนตกท าให้โครงการด าเนินชา้ลงแตเ่ขื่อนภูมพิลก็มกีารวางแผนลองรับกับภัยธรรมชาติเหลา่นีไ้ด้ 

2. ผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการล่องแพ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ การล่องแพในเขื่อนภูมิพลในด้านการ

ท่องเท่ียวในเขื่อนภูมิพลมีผู้ประกอบกิจการล่องแพในเขื่อนภูมพิลมีผู้ประกอบกิจการท้ังหมด 5-6 ราย ให้แต่ละรายมี
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แพคนละ 1 หลัง การล่องแพจะพานักท่องเท่ียวไปเท่ียวตามเกาะต่าง ๆ อย่างเช่น แก่งสร้อย จังหวัดล าพูน ดอยเต่า 

จังหวัดเชยีงใหม่ และเกาะวาเลนไทน ์จังหวัดตาก การประกอบกจิการล่องแพจะมีนักท่องเท่ียวมาใชบ้ริการตลอดจะมี

มาใช้บริการเยอะในช่วงเทศกาลเพราะการล่องแพในเขื่อนภูมิพลมีความปลอดภัยสูงเพราะมเีจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ

ความปลอดภัยของแพน าเท่ียว ปัญหาหรืออุปสรรคในการประกอบกิจการคือ สภาพอากาศในแต่ละฤดูกาลอาจเป็น

อุปสรรคระดับต้น ๆ ของการท่องเท่ียว ถ้าน้ าน้อยเกินไปก็จะท าให้การท่องเท่ียวเกิดปัญหาในการล่องแพ เพราะแพไม่

สามารถไปจอดหรือล่องไปในน้ าตื้นได้ แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวของเขื่อนภูมิพลในอนาคตอาจจะมี เรือสปีด

โบ๊ทหรือเรือกล้วยเพื่อเป็นการเพิ่มแหลง่ท่องเท่ียวหรือเพิ่มทางเลือกให้กับนักท่องเท่ียวท่ีจะมาใชบ้ริการในเขื่อนภูมพิล 

3. ผลการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ คนในชุมชนมีการ

ร่วมมือร่วมใจกับเขื่อนภูมิพลในเร่ืองการให้ความร่วมมือหากเจ้าหน้าท่ีในเขื่อนภูมิพลขอความร่วมมือกับชุมชน 

อย่างเชน่ การแปลอักษรท่ีต้องใชค้นจ านวนมากทางเขื่อนภูมพิลต้องขอความร่วมมือของคนในชุมชนและคนในชุมชนจะ

ให้ความร่วมมอืในดา้นตา่ง ๆ เชน่ กรท าฝาย การปลูกปา่ และการดูแลสถานท่ีท่องเท่ียวในชุมชน และอกีโครงการนึ่งท่ี

ชุมชนมสี่วนร่วมคอื ป่ันจักรยานเสอืภูเขาของเขื่อนภูมพิลคนในชุมชนยังมีโครงการในอนาคตท่ีจะท าร่วมกับเขื่อนภูมิพล

คือ การท าแนวกันไฟในหน้าหนาวเพราะการเกิดไฟป่าเป็นการควบคุมท่ียากท่ีสุดเจ้าหน้าท่ีจึงขอความร่วมมือจาก

ชาวบ้านในชุมชนเพื่อช่วยกันดูแลรักษาป่าในชุมชน 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

สรุปผลการวิจัย 

1. สรุปผลข้อมูลท่ัวไป ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเย่ียมชมเขื่อนภูมิพล ส่วนใหญ่เป็น 

เพศหญิง สถานภาพโสด อายุต่ ากวา่ 21 ปี เป็นนักเรียน/นสิิตนักศกึษา มกีารศกึษาอยูใ่นระดับมัธยมศกึษา มรีายได้ต่ ากว่า 

5,000 บาทตอ่เดอืนและเป็นคนท่ีมีภูมลิ าเนาอยูใ่นจังหวัดตาก 

2. สรุปผลพฤติกรรมนักท่องเท่ียว ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเยี่ยมชมเขื่อนภูมิพล 

ส่วนใหญ่มวีัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวและพักผ่อนซึ่งเดินทางมากับเพื่อน โดยใชร้ถยนต์สว่นตัวเพื่อมาเย่ียมชมเขื่อน

ภูมิพล โดยเดินทางมาเย่ียมชมมากกว่า 3 คร้ังและมาท ากิจกรรมลอ่งแพ 

3. สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมี

ตอ่กิจกรรม พบวา่ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเย่ียมชมเขื่อนภูมพิลมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมมากที่สุด เมื่อพิจารณาใน

แตล่ะกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมลอ่งแพ พบวา่ นักท่องเท่ียวมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับมากที่สุด ซึ่งมีคา่เฉลี่ยรวมเป็น 

4.42 คือ ความประทับใจ รองลงมา คือ ความสนุกสนาน ความน่าสนใจ และความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัด

กิจกรรม ตามล าดับ 2. กิจกรรมป่ันจักรยานเสือภูเขา พบว่า นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งมี

ค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.46 คือ ความประทับใจ รองลงมา คือ ความน่าสนใจ ความสนุกสนาน และความเหมาะสมของ

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ตามล าดับ 3. กิจกรรมทัศนศึกษา พบว่า นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.43 คือ ความประทับใจ รองลงมา คือ ความรู้ท่ีได้รับ ความน่าสนใจ ความเหมาะสมของ

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม และความสนุกสนาน ตามล าดับ สรุปผลการวิจัย พบว่า นักท่องเท่ียวมีความพงึพอใจใน

การท ากิจกรรมต่าง ๆ ในเขื่อนภูมิพล อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาในแต่ละกิจกรรม นักท่องเท่ียวมีความพึง

พอใจในการท ากิจกรรมป่ันจักรยานเสอืภูเขามากท่ีสุด รองลงมา คือ กิจกรรมทัศนศกึษาและกิจกรรมลอ่งแพ 

4. สรุปผลการวเิคราะห์ความต้องการของนักท่องเท่ียว พบวา่ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเย่ียมชมเขื่อนภูมพิลมี

ความต้องการเกี่ยวกับศักยภาพในการท่องเท่ียวอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาในแต่ละศักยภาพในการท่องเท่ียว 

ได้แก่ ความต้องการด้านการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม มีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.36 ความต้องการด้าน
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กิจกรรมทางการท่องเท่ียวต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.33 ความต้องการด้านป้ายบอก

เส้นทางชัดเจน มคี่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.30 ความตอ้งการด้านพื้นท่ีท่ีเอือ้อ านวยและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรมและมีการ

จัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.28 ความต้องการด้านการจัดระบบ ดูแลรักษาความปลอดภัยอย่าง

เหมาะสม มคี่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.26 มหี้องน้ า ห้องสุขาสะอาดและเพยีงพอมาก มคี่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.19  ความตอ้งการ

ด้านการประชาสัมพันธ์ดา้นข้อมูลข่าวสารตา่ง ๆ ให้นักทอ่งเท่ียวทราบ มคี่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.18 ความตอ้งการด้านการ

จัดกิจกรรมพิเศษเหมาะสมฤดูกาลโอกาส เวลาและวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน มีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.18 ความ

ต้องการสถานท่ีจอดรถเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.11 ตามล าดับ สรุปผลการวิจัย พบว่า นักท่องเท่ียวมีความ

ต้องการเกี่ยวกับศักยภาพในการท่องเท่ียวอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งนักท่องเท่ียวมีความต้องการให้มีการการปรับแต่ง

และรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามมากท่ีสุด เป็นอันดับแรก และความตอ้งการให้กจิกรรมทางการท่องเท่ียวไมส่่งผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีด้านป้ายบอกเส้นทางชัดเจน และต้องการให้มีพื้นท่ีท่ีเอื้ออ านวยและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม

และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ ท้ังยังต้องการให้มีการจัดระบบ ดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม  

มีห้องน้ า ห้องสุขาท่ีสะอาดและเพียงพอ มีประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ ให้นักท่องเท่ียวทราบ และจัด

กิจกรรมพเิศษให้เหมาะสมตามฤดูกาลหรือโอกาส เวลาและวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน สถานที่จอดรถเพียงพอ 

5. ผลการศึกษา ข้อเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมทางการท่องเท่ียวในเขื่อนภูมิพล ควรมีท่ีนั่งพักผ่อนให้กับ

นักท่องเท่ียวมากกว่านี้และส่งเสริมให้มีกิจกรรมพ่ายเรือ กิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัว เพื่อความสนุกสนานพักผ่อนหย่อน

ใจ มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นในเร่ืองการท ากิจกรรมในเขื่อนภูมิพลและเปิดศูนย์กลางให้ประชาชนได้รับความรู้

เกี่ยวกับเขื่อนภูมิพลมากขึน้ มกีารจัดกิจกรรมเท่ียวชมฟรี มกีารจัดจ าหนา่ยสิ่งของท่ีระลึกหรือของฝากเพิ่มมากขึน้ 

อภปิรายผลการวิจัย 

นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเยี่ยมชมเขื่อนภูมิพล เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเพราะแหล่งท่องเท่ียวภายใน

เขื่อนภูมิพลมีสถานท่ีสวยงามหลายแห่ง อาทิ สวนน้ าพระทัย สวนสาธารณะ จุดชมวิว และยังมีสัตว์ท่ีสวยงามให้

ถ่ายรูป เพศหญิงเป็นเพศท่ีชอบถ่ายรูปกับธรรมชาติ จึงท าให้มีนักท่องเท่ียวชาวไทยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย   

นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเยี่ยมชมเขื่อนภูมิพล มีสถานภาพโสด เพราะนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาท่ีเดินทาง

มาทัศนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเขื่อนภูมิพลนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเยี่ยมชมเขื่อนภูมิพล มีช่วงอายุต่ ากว่า 21 ปี 

เพราะเป็นนักเรียน นักศึกษา ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษามีการพาเยาวชนเข้ามาทัศนศึกษาใน

แหล่งท่องเท่ียว เพื่อให้ได้รับความรู้นอกเหนือจากต าราเรียนมานักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเยี่ยมชมเขื่อนภูมิพล  

มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุด เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน รวมท้ังได้ 

มีโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิด ความสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้

อย่างถูกต้องนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเย่ียมชมเขื่อนภูมพิล ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นสิิตนักศกึษา อาจเป็นเพราะเดนิทาง

มาเพื่อทัศนศึกษานอกสถานท่ี ต้องการได้รับความรู้ใหม่ ๆ หรือมาพักผ่อนจากการเครียดท่ีเรียนหรือท างานหนัก

นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเยี่ยมชมเขื่อนภูมพิล มีรายได้ต่ ากวา่ 5,000 บาท เพราะเป็นนักเรียน/นิสิตนักศึกษา ซึ่งได้รับ

เงินจากผู้ปกครองและไมม่รีายได้เป็นของตัวเอง 
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อภิปรายผลการวิจัยเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ 

 1. อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 ทราบถึงกิจกรรมการท่องเท่ียวในอดีตจนถึงปัจจุบันจาก

ผลการวิจัยเพื่อเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมทางการท่องเท่ียวภายในเขื่อนภูมิพลผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จาก

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์พบว่านักท่องเท่ียวชาวไทยมีการท ากิจกรรมการท่องเท่ียวภายในเขื่อนภูมิพลและเมื่อ

พิจารณาในแต่ละกิจกรรม กิจกรรมนักท่องเท่ียวพึงพอใจต่อกิจกรรมป่ันจักรยานเสือภูเขาเป็น อันดับแรก เช่น  

ป่ันจักรยานเฉลิมพระเกียรติ จัดแข่งขันป่ันจักรยาน กิจกรรมนักท่องเท่ียวพึงพอใจต่อกิจกรรมทัศนศึกษา อันดับท่ีสอง 

เช่น การจัดโครงการมาทัศนศึกษา กิจกรรมนักท่องเท่ียวพึงพอใจต่อกิจกรรมล่องแพ อันดับสาม เช่น การล่องแพชม

ทิวทัศน์ท่ีสวยงาม การเล่นน้ า นักท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจในกิจกรรมภายในเขื่อนภูมิพล เมื่อพิจารณาในแต่ละ

กิจกรรมพบว่ากิจกรรมป่ันจักรยานเสือภูเขามีความพึงพอใจมากท่ีสุดเพราะนอกจากจะมาป่ันจักรยานเสือภูเขายังมี 

การเท่ียวชมสันเขื่อนภูมพิลกับสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงาม จึงท าให้นักท่องเท่ียวพึงพอใจและเกิดความประทับใจและอยาก

กลับมาเท่ียวชมและท ากิจกรรมต่าง ๆ อีกคร้ังหนึ่ง ซึ่งสอดคล้อง ชาลิดา วรรณวาธิกุล , พิมพ์พนิต ธนัชยาน์กุล (2552) 

ได้ศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวในสวนสัตว์ดุสิตส าหรับกลุ่มเยาวชน พบวา  ผูเรียนมีระดับความ

พึงพอใจตอทุกกิจกรรมอยูในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปนอย ดังนี้ กิจกรรมโชวความสามารถของสัตว  

(x = 3.80) กิจกรรมชมความสามารถของชางและการเตนร าแบบชาวเคนยา (x = 3.74) กิจกรรมนั่งรถรางชมรอบสวนสัตว

ดุสติ  (x = 3.71) กิจกรรมชมพพิธิภัณฑสัตวนานาชนดิ (x = 3.61) และกิจกรรมชมสัตวเลื้อยคลานชนดิตาง ๆ 

 2. อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 ทราบถึงความต้องการของนักท่องเท่ียวจากผลการวิจัยเพื่อ

เสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมทางการท่องเท่ียวภายในเขื่อนภูมิพลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์นักท่องเท่ียวชาว

ไทยมคีวามตอ้งการเกี่ยวกับศักยภาพในการท่องเท่ียว เมื่อพจิารณาแล้วในแตล่ะศักยภาพในการท่องเท่ียวคือต้องการให้มี

การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามและกิจกรรมท่องเท่ียวต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีป้ายบอก

เส้นทางอย่างชัดเจน ต้องมีพื้นท่ีอ านวยส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดระบบรักษาความปลอดภัย มีห้องน้ าห้อง

สุขาท่ีสะอาด โดยมกีารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้นักท่องเท่ียวทราบและจัดกิจกรรมพิเศษเหมาะสมตามฤดูกาลและ

โอกาส ซึ่งสอดคล้อง ลิลลาลี ศิริวิไลเลิศอนันต์ (2555) ได้ศึกษาเร่ือง แนวทางพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรใน

ต าบลเจริญราษฎร์ อ าเภอแมใ่จ จังหวัดพะเยา ได้ผลดังนี้ แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวเชงิเกษตร ระดับความ

ต้องการด้านการดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา ได้แก่ ด้านศักยภาพการบริหารจัดการ 

ของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ด้านศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร และสุดท้ายคือ ด้านการให้บริการ

ของแหล่งท่องเท่ียวเชงิเกษตร การพัฒนากิจกรรมท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม คือ การพัฒนาโดยเนน้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มการจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลาย พัฒนา แหล่งท่องเท่ียวหนองเล็งทราย 

3. อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวในเขื่อนภูมิ

พล การท่องเท่ียวในเขื่อนภูมิพลมีอยู่หลายรูปแบบมีท้ังการปลูกป่า การท าฝายชะลอน้ า กิจกรรมเหล่านี้ล้วนแต่เป็น

กิจกรรมท่ีท าให้นักท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในการท างานเพื่อปลูกฝังการอนุรักษ์ธรรมชาติป่าไม้ให้กับนักท่องเท่ียวและยังมี

กิจกรรมล่องแพ กิจกรรมในรูปแบบนี้จะพาไปศึกษาธรรมชาติตามสถานท่ีต่าง ๆ ในเขื่อนภูมิพล นอกจากนี้บนแพยังมี

ความบันเทิงครบขันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเท่ียวและในอนาคตการท่องเท่ียวในเขื่อนภูมิพลจะมีการพัฒนา

ให้มากขึ้นในด้านการเพิ่มสถานท่ีท่องเท่ียวให้มากขึ้นอย่างเช่น การเพิ่มความปลอดภัยในการล่องแพและอาจจะเพ่ิมสิ่ง

แปลกใหมใ่นการล่องแพอกีหลายรูปแบบและให้มีการขับเรือสปีดโบ๊ท หรือ เรือกล้วย เพื่อเพิ่มความสนุกให้แหล่งท่องเท่ียว

ในเขื่อนภูมิพล ซึ่งสอดคล้อง สุขุม คงดิษฐ์ (2555) ได้ศึกษาเร่ือง แนวทางพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียว และท่ีพักท่ีรักษา

สิ่งแวดล้อมอุทยานแห่งชาติในจังหวัดน่าน ได้ผลดังนี้ นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการ

ท่องเท่ียว ได้ผลดังนี้ นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียว มีการจัดกิจกรรมพิเศษ 
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เหมาะสมกับฤดูกาล โอกาส เวลา และวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาท่ี

พักแรม การบริการท่ีพักได้ ส่วนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียว คือ ควรพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียว ให้มี

ความสอดคล้องกลมกลืนและคุณค่าความโดดเด่นของทรัพยากรหรือสิ่งแวดล้อมมากที่สุด และสร้างผลกระทบทางลบ

นอ้ยท่ีสุด กิจกรรมการท่องเท่ียวจะต้องให้ประสบการณ์การเรียนรู้ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาต ิ

แนวทางการพัฒนากิจกรรมทางการท่องเท่ียวภายในเขื่อนภูมิพล มโีครงการพัฒนากิจกรรมตา่ง ๆ เชน่ การสร้าง

ฝายชะลอน้ า การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น โครงการท้ังหลายเหล่านี้จัดท าขึน้เพื่อให้นักท่องเท่ียวมสี่วนร่วมในการ

ท ากิจกรรม เป็นกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและเป็นการปลูกฝังจิตส านึกให้กับนักท่องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชม อีกท้ังยังมี

กิจกรรมล่องแพชมธรรมชาต ิบรรยากาศของเขื่อนภูมิพล ในอนาคตอาจจะมีเรือสปีดโบดและเรือกล้วยให้บริการ เพื่อเป็น

การเพิ่มทางเลอืกให้กับนักท่องเท่ียว เขื่อนภูมิพลยังมกีิจกรรมมากมายท่ีให้ชาวบ้านมามสี่วนร่วม เชน่ การท าฝายชะลอน้ า 

การปลูกป่า เป็นตน้ ท าให้กจิกรรมมคีวามเข้มแข็งและตอ่เนื่อง 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อจ ากัดของการวิจัย จากการศึกษาวิจัยเร่ืองแนวทางพัฒนากิจกรรมทางการ

ท่องเท่ียวภายในเขื่อนภูมิพล มีข้อจ ากัดทางด้านระยะเวลา คือ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคมเป็น

ระยะเวลาที่ไมเ่หมาะสม คือ ไม่ค่อยมนีักท่องเท่ียวมาท ากิจกรรมตา่ง ๆ เนื่องจากสภาพอากาศและเป็นช่วงฤดูฝนอาจ

ท าให้กจิกรรมตา่ง ๆ มอีุปสรรค แตก่ารเยี่ยมชมเขื่อนภูมิพลเยี่ยมชมได้ตลอดท้ังปี จึงตอ้งอาศัยชว่งเวลาท่ีเหมาะสมใน

การเข้าไปสอบถามและเก็บข้อมูลอีกครั้งหนึ่งและข้อจ ากัดอีกอย่างหนึ่ง คือ ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลในช่วงฤดูฝนท าให้

เก็บขอ้มูลค่อนขา้งล าบาก 

 2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จากการศึกษาวิจัยเร่ืองแนวทางพัฒนา

กิจกรรมทางการท่องเท่ียวภายในเขื่อนภูมิพล หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง คือ เขื่อนภูมิพล สามารถน าประโยชนไ์ปใช้

ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวและท ากิจกรรมอยา่งต่อเนื่องตลอดท้ังปีหรือสามารถ

เพิ่มกลุ่มนักท่องเท่ียวได้ โดยหน่วยงานสามารถน าข้อบกพร่องต่าง  ๆ ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาแก้ไขและแนะน า

สถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ ๆ กิจกรรมใหม่ๆภายในเขื่อนภูมิพลให้แก่นักท่องเท่ียว ท้ังนี้ควรมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้

นักท่องเท่ียวรับรู้ขา่วสารเพื่อมารว่มท ากิจกรรม 
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การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาและ

กาแฟ ของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง 

Factor analysis of consumer behavior of tea and coffee in Trang province  

สุดคนึง ณ ระนอง1* อมรรัตน์ อังอัจฉริยะ1 กนกกานต ์ชลหาญ1 และ โสภณ ณิชากรพงศ์1 

Sutkanung Na Ranong1*, Amornrat Angajchariya1, Kanokkarn Chonharn1 and Sopon Nichakornpong1 
 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง 

และวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในจั งหวัดตรัง  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริโภคในจังหวัดตรังจ านวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง ส่วนใหญ่จะบริโภคชาและ

กาแฟในช่วงเช้า และเคร่ืองดื่มท่ีกลุ่มตัวอย่างชอบมากที่สุดคือ ชาเย็น โดยมีวัตถุประสงค์ในการบริโภคเพื่อลดอาการ

ง่วงนอน ส่วนใหญ่จะดื่มเคร่ืองดื่มชาและกาแฟโดยเฉลี่ย 2-3 วันต่อสัปดาห์ และตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองดื่มชาและ

กาแฟโดยค านึงถึงรสชาติของเคร่ืองดื่มมากท่ีสุด และองค์ประกอบปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มชา

และกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการส่งเสริม

การขาย ด้านราคา ด้านสถานท่ีตั้งของร้าน และด้านการบริการ โดยท้ัง 4 องค์ประกอบสามารถอธิบายความ

แปรปรวนได้ร้อยละ 74.85 ผลจากากรศึกษาคร้ังนี้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนทาง

ธุรกิจของผู้ประกอบการร้านเคร่ืองดื่มประเภทชาและกาแฟในจังหวัดตรังให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความ

ตอ้งการของผู้บริโภคได้ 
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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 
 

บทน า 

ปัจจุบันการบริโภคเคร่ืองดื่มประเภทชาและกาแฟได้รับความนิยมอยา่งแพร่หลาย เนื่องจากเป็นเคร่ืองดื่มท่ีมีกลิ่น

และมีรสชาติท่ีเป็นเอกลักษณ์จึงเป็นท่ีนิยมบริโภคเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ธุรกิจเคร่ืองดื่มประเภทชาและกาแฟมีอัตราการ

ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและมีหลากหลายรูปแบบ ท้ังในรูปแบบของร้านรถเข็นหรือรถตู้ (Mobile Cart) ซึ่งเป็น 

ร้านกาแฟขนาดเล็ก ไม่มีท่ีนั่งให้ลูกค้า แต่สามารถเคลื่อนย้ายหาท าเลท่ีตั้งได้ง่ายและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ทุกระดับ  

ร้านกาแฟแบบมุมร้านหรือคีออส (Corner/ Kiosk) เป็นร้านกาแฟขนาดกลาง มีลักษณะเป็นมุมร้านกาแฟ เปิดภายในอาคาร 

ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา หรือในพื้นท่ีบริเวณสวนสาธารณะต่าง ๆ ร้านกาแฟประเภทนี้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายร้านได้  

มีพื้นท่ีส าหรับให้ลูกค้านั่งเพียงเล็กน้อย และร้านกาแฟแบบร้านเดี่ยว (Stand Alone) เป็นร้านกาแฟขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่ใน 

ย่านชุมชน โดยมีการตกแต่งร้านท่ีทันสมัย มีท่ีนั่งส าหรับลูกค้าจ านวนมากและอาจขายสินค้าอื่นร่วมด้วย เช่น อาหาร ขนม  

เบเกอร่ี ต่าง ๆ (หนึ่งฤทัย เซี่ยงฉิน และคณะ, 2558) นอกจากรูปแบบของร้านท่ีหลากหลาย ยังมีปัจจัยอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับ

การเลือกบริโภคเคร่ืองดื่มประเภทชาและกาแฟ เช่น ราคา รสชาติ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความหลากหลายของเคร่ืองดื่ม 

การบริการของพนักงาน โปรโมชั่น และกลยุทธ์สง่เสริมการขายตา่ง ๆ เชน่ บัตรส่วนลด บัตรสะสมแตม้เพื่อแลกเคร่ืองดื่มฟรี 

เป็นต้น โดยข้อมูลการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มประเภทชาและกาแฟของคนไทยจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า 

คนไทยมอีัตราการบริโภคกาแฟโดยเฉลี่ย 200 แก้วตอ่คนต่อปี และในอนาคตยังมีแนวโนม้เพิ่มสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง (กรุงเทพ

ธุรกิจ, 2559)  

จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดหนึ่งท่ีมีชื่อเสียงและมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นในด้านการบริโภค จนได้รับการขนานนามว่า 

“เมอืงตรัง...เมืองคนช่างกิน” วัฒนธรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มประเภทชาและกาแฟของคนตรังเร่ิมต้นตั้งแตม่ื้อเช้า อาหารเช้า

ตามแบบฉบับของคนตรังท่ีต้องมีเป็นหลักคือ ติ่มซ า หมูย่าง และชา กาแฟ ซึ่งเป็นเคร่ืองดื่มท่ีได้รับความนิยมของชาวตรังทุก

เพศทุกวัย ร้านกาแฟในจังหวัดตรังหรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “ร้านโกป๊ี” มีอยู่เป็นจ านวนมากตามถนนเกือบทุกสายและมี

ร้านเปิดขายตลอดท้ังวัน จึงเป็นแหล่งรวมตัวพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากวิถีการบริโภคเคร่ืองดื่ม

ประเภทชาและกาแฟ ของคนตรังมีสืบเนื่องกันมาอย่างยาวนาน ท าให้ปัจจุบันมีร้านเคร่ืองดื่มประเภทชาและกาแฟ 

ในจังหวัดตรังเกิดขึ้นจ านวนมาก ท้ังในรูปแบบของร้านรถเข็นขายกาแฟโบราณ ร้านกาแฟในป๊ัมน้ ามัน มินิมาร์ท หรือ 

ในห้างสรรพสินค้า รวมถึงร้านกาแฟขนาดใหญ่ท่ีมกีารตกแตง่ร้านอย่างหรูหรา กลุ่มผู้บริโภคเคร่ืองดื่มประเภทชาและกาแฟ
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มีหลากหลายอาชีพ ท้ังนักเรียน นักศึกษา กลุ่มวัยท างาน ผู้ใหญ่ ไปจนถึงกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ซึ่งมีพฤติกรรมการบริโภค

เคร่ืองดื่มประเภทชาและกาแฟแตกต่างกัน 

จากกระแสความนิยมการบริโภคเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัดตรังท่ีเติบโตขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มประเภทชาและกาแฟและวิเคราะห์องค์ประกอบ

ปัจจัยท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยในด้านใดบ้างท่ี

ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง ตลอดจนเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ

ร้านกาแฟน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนทางธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการและพฤตกิรรมของผู้บริโภคต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง 

2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภค           

ในจังหวัดตรัง 
 

กรอบแนวคิดการวจิัย 
การวเิคราะห์องค์ประกอบปัจจัยท่ีมผีลตอ่พฤตกิรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัด

ตรัง ได้สร้างกรอบแนวคิดการวิจัยโดยอ้างอิงตามทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Theory of Consumer Behavior)  

เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ท าให้เกิดการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑ ์และทฤษฎีสว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

ท่ีน าเสนอโดย Philip Kotler (2000) ท่ีอธิบายถึงตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้และเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ

ด าเนินงานทางธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ประกอบด้วย 4’Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) การจัด

จ าหน่าย (Place) การก าหนดราคา (Price) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยจึงน าทฤษฎี

ดังกล่าวขา้งต้น มาใชใ้นสร้างเครื่องมือแบบสอบถามส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยท่ีมีผล

ตอ่พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม  ชาและกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพท่ี 1 

 

       
 

   ทฤษฎีที่ใช้ในการสร้างประเด็นค าถามวิจัย 

       - ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 

       - ทฤษฎีสว่นประสมทางการตลาด 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

  

องค์ประกอบปัจจัยที่มผีลต่อ

พฤตกิรรม 

การบริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟ 

องคป์ระกอบท่ี 1 

องคป์ระกอบท่ี 2 

 
 
 

องคป์ระกอบท่ี n 

 

การวิเคราะห์

องค์ประกอบ 

(Factor Analysis) 
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วิธีวิทยาการวจิัย 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวจิัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยท่ีมีผล

ตอ่พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง ได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ประชาชนท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดตรังและมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เนื่องจาก

เป็นกลุ่มท่ีมีวุฒิภาวะท่ีสามารถตัดสินใจซื้อหรือบริโภคได้ด้วยตนเอง (วรพรรณ อินวะษา, 2551) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ

วจิัย เนื่องจากไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน จึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอยา่งท่ีเหมาะสมโดยใชสู้ตรการหาขนาดตัวอย่าง

ในกรณีท่ีไมท่ราบจ านวนประชากร (กัลยา วานชิยบั์ญชา, 2555) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนี้ 

    
2

2

z
n

4e
  

 

เมื่อ n หมายถงึ จ านวนกลุม่ตัวอย่าง 

 e หมายถงึ ค่ารอ้ยละความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอยา่ง 

 z หมายถงึ ค่าระดับความเชื่อม่ันท่ีก าหนดไว้ 

จากการค านวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง คือ 384 คน และเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนในการเก็บตัวอย่าง  

จึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้เท่ากับ 400 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 

Sampling) ดังนี ้

ขั้นตอนท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยก าหนดอ าเภอในจังหวัด

ตรังแทนช้ันภูมิ ประกอบด้วย อ าเภอเมอืง อ าเภอกันตัง อ าเภอสิเกา อ าเภอห้วยยอด อ าเภอวังวเิศษ อ าเภอยา่นตาขาว 

อ าเภอหาดส าราญ อ าเภอปะเหลียน อ าเภอนาโยง และอ าเภอรัษฎา จากนั้น ค านวณหาจ านวนกลุ่มตัวอยา่งจากแต่ละ

ชัน้ภูมโิดยแบ่งตามสัดสว่น (Proportional to size) 

ขั้นตอนท่ี 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บข้อมูล โดยน า

แบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้ไปท าการจัดเก็บข้อมูล ณ ย่านชุมชน เชน่ ตลาด โรงเรียน มหาวทิยาลัย ห้างสรรพสนิค้า 

ร้านกาแฟ เป็นต้น จนครบตามจ านวนกลุม่ตัวอย่างท่ีก าหนดไว้ 

2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคและทฤษฎีส่วน

ประสมทางการตลาด แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 

7 ข้อ ได้แก่ เพศ ภูมิล าเนา อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนท่ี 2 เป็นข้อ

ค าถามพฤตกิรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง จ านวน 11 ข้อ ได้แก่ ประเภทเคร่ืองดื่ม 

วัตถุประสงค์ในการบริโภค ความถี่ในการบริโภค ราคา ช่วงเวลาท่ีบริโภค ความรู้สึกเมื่อไม่ได้บริโภคเคร่ืองดื่มชาและ

กาแฟ สถานท่ีท่ีเลือกซื้อ รูปแบบการตกแต่งร้าน กิจกรรมท่ีนิยมท าเมื่ออยู่ในร้านกาแฟ โปรโมชั่น และปัจจัยในการ

เลือกซื้อ และส่วนท่ี 3 เป็นข้อค าถามปัจจัยท่ีมีผลตอ่การตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัด

ตรัง จ านวน 16 ข้อ เป็นข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเกณฑ์ในการวัดคะแนน  

5 ระดับ มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 5 โดยท่ี ระดับ 5 แทน มากท่ีสุด ระดับ 4 แทน มาก ระดับ 3 แทน ปานกลาง ระดับ 2 แทน 

นอ้ย และระดับ 1 แทน นอ้ยท่ีสุด 
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ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item-Objective 

Congruence: IOC) เท่ากับ 1.00 ทุกข้อค าถาม และน าไปทดลองใช ้(Tryout) กับประชาชนในอ าเภอสิเกาจ านวน 30 คน 

แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากับ 0.918 จากนั้น ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม

ตัวอยา่งจ านวน 400 ชุด ในระหว่างวันท่ี 23 เมษายน – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

3. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

เมื่อผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว น าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ข้อมูล

ท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามและพฤตกิรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง วิเคราะห์โดยใช้

สถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) โดยก าหนดเกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลี่ยของข้อค าถามตามแนวทางของ ธานนิทร์ ศลิป์จารุ (2553) ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถงึ  มากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถงึ  มาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถงึ  ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถงึ  นอ้ย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถงึ  นอ้ยท่ีสุด 

ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเคร่ืองดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัดตรังใช้

วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Factor Analysis) ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component 

Analysis) และหมุนแกนปัจจัยด้วยวิธี Varimax โดยมีเกณฑ์พิจารณาปัจจัยคือ ค่าไอเกน (Eigenvalues) ต้องมี 

ค่ามากกว่า 1 และค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor Loading) ต้องมีค่าสัมบูรณ์ (Absolute) มากกว่า 0.30 (Hair et al., 2010) 

เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและจัดกลุ่ม 
 

ผลการศึกษา 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 

 กลุ่มตัวอยา่งในการศกึษาคร้ังนี้จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 52.0 มอีายุ 18-25 ปี ร้อยละ 

30.8 และมีสถานภาพโสด ร้อยละ 57.8 มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองมากท่ีสุด ร้อยละ 23.8 รองลงมาอยู่ในอ าเภอ

กันตัง ร้อยละ 20.8 ส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 32.0 รองลงมาคือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 

24.5 และอาชีพรับจ้างท่ัวไป ร้อยละ 17.8 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-10,000 บาท ร้อยละ 

39.0 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 27.3 

 ผลการวิเคราะห์พฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มชาและกาแฟของผู้บรโิภคในจังหวัดตรัง 

 จากผลการวิจัยพบว่า ประเภทของเคร่ืองดื่มท่ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบบริโภคมากที่สุดคือ ชาเย็น รองลงมา

คือ กาแฟร้อน และชาเขียว คิดเป็นร้อยละ 28.8, 28.0 และ 12.3 ตามล าดับ วัตถุประสงค์ในการบริโภคเคร่ืองดื่มชาและ

กาแฟคือ เพื่อลดอาการง่วงนอน ร้อยละ 31.5 รองลงมาคือ เพื่อแก้กระหาย ร้อยละ 30.8 และติดใจในรสชาติและ 

กลิ่นหอมของชา กาแฟ ร้อยละ 21.8 โดยส่วนใหญ่จะบริโภค 2-3 วันตอ่สัปดาห์ ร้อยละ 44.5 รองลงมา บริโภคทุกวัน ร้อย

ละ 40.5 ราคาโดยเฉลี่ยของเคร่ืองชาและกาแฟท่ีซื้อเป็นประจ าคือ 20-30 บาท ร้อยละ 55.3 รองลงมาคือ 31-40 บาท  

ร้อยละ 28.8 และส่วนใหญ่จะบริโภคชาและกาแฟในชว่งเชา้ 08.00-10.00 น. ร้อยละ 40.5 รองลงมาคือ ชว่งเวลากลางวัน 

12.00-13.00 น. ร้อยละ 18.3 และช่วงเวลาบ่าย 13.00-16.00 น. ร้อยละ 12.3 ความรู้สึกเม่ือไม่ได้ดื่มชาและกาแฟกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่จะรู้สึกเฉย ๆ ร้อยละ 71.0 และรู้สึกง่วงนอน ร้อยละ 19.8 สถานท่ีท่ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื้อ
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เคร่ืองดื่มชาและกาแฟคือ ร้านอาหาร ร้านค้าท่ัวไป ร้อยละ 48.0 รองลงมาคือ มินิมาร์ท เช่น 7-11 หรือ Family Mart  

ร้อยละ 21.0 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบร้านกาแฟท่ีตกแต่งร้านแบบสมัยใหม่ ทันสมัย น่ารัก ร้อยละ 44.8 และชอบ

การตกแต่งร้านแบบย้อนยุค ร้อยละ 29.9 ส่วนใหญ่ใช้บริการร้านกาแฟเพื่อน่ังเล่นผ่อนคลายและเป็นสถานท่ีนัดพบปะ

เพื่อนฝูง รอ้ยละ 30.0 ส่วนโปรโมชั่นเคร่ืองดื่มชาและกาแฟท่ีกลุ่มตัวอยา่งสนใจมากท่ีสุดคือ คูปองสะสมแตม้เพื่อแลกหรือ

ลดราคาเคร่ืองดื่ม ร้อยละ 38.5 รองลงมาคือ โปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 ร้อยละ 29.8 และตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองดื่มชาและ

กาแฟโดยค านึงถึงรสชาติของเครื่องดื่มมากท่ีสุด ร้อยละ 77.5 รองลงมาคือ ราคา ร้อยละ 11.8 การบริการของพนักงาน 

ร้อยละ 5.8 และสถานท่ีต้ังของร้าน ร้อยละ 5.0 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคเครื่องดื่มชาและกาแฟ 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคใน

จังหวัดตรัง ผู้วิจัยวิเคราะห์องค์ประกอบโดยใช้วธีิการสกัดปัจจัยด้วยวิธีการวเิคราะห์องค์ประกอบหลัก PCA และหมุน

แกนปัจจัยด้วยวิธี Varimax การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นด้วยการวิเคราะห์ความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์

ของข้อค าถามท้ังหมดด้วยค่าสถิติ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และ Bartlett’s Test ผลการทดสอบพบว่าค่า KMO  

มีค่าเท่ากับ 0.783 และผลการทดสอบด้วย Bartlett’s Test พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 โดยมีค่าไคสแควร์เท่ากับ 5247.499 ท่ีองศาเสรี 120 แสดงว่าข้อมูลมีความเหมาะสมท่ีจะน ามาท าการวิเคราะห์

องคป์ระกอบปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤตกิรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ค่า KMO และ Bartlett’s Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy     0.783 

Bartlett’s Test of Sphericity         Approx. Chi-Square 5247.499 

                                               df        120 

                                               Sig.       .000 
 

การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัด

ตรัง ใช้เกณฑ์การพิจารณาองค์ประกอบจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบต้องมีค่าสัมบูรณ์มากกว่า 0.30 และจากแผนภาพ 

Scree Plot ซึ่งเป็นการพล็อตค่าไอเกนของแตล่ะองค์ประกอบ โดยพจิารณาจุดของกราฟท่ีเร่ิมขนานกับแกนหรือมคีวามชัน

ลดลงให้หยุดนับองค์ประกอบ (Hair et al., 2010) พบวา่ สามารถสกัดปัจจัยได้จ านวน 4 องค์ประกอบ ดังภาพท่ี 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 องคป์ระกอบปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง 
 

 

ภาพที่ 2 แผนภาพ Scree Plot 
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ปัจจัย 
น้ าหนัก

องค์ประกอบ 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

ด้านคุณภาพของผลิตภณัฑ ์

และการสง่เสริมการขาย 

ค่าไอเกนเทา่กับ 7.28  

ร้อยละความแปรปรวนเทา่กบั 45.52 

รสชาติของกาแฟ 0.83 4.21 0.79 มาก 

ความหลากหลายของเครื่องดื่ม 0.77 3.93 0.78 มาก 

คุณภาพของวัตถุดบิ 0.70 4.11 0.73 มาก 

มบัีตรสะสมแต้มเพื่อแลกเคร่ืองดื่มฟรี 0.59 3.89 0.92 มาก 

มีรูปภาพตัวอย่างเคร่ืองดื่มแสดงให้เห็นอย่าง

ชัดเจน 

0.56 3.61 1.10 มาก 

มกีารจัดกิจกรรมพเิศษตา่ง ๆ ในชว่งเทศกาล 0.54 3.64 1.07 มาก 

ด้านราคา 
ค่าไอเกนเทา่กับ 2.33 

ร้อยละความแปรปรวนเทา่กบั 14.58  

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 0.89 4.13 0.82 มาก 

มรีาคาให้เลอืกตามขนาดบรรจุภัณฑ์ 0.79 4.01 0.87 มาก 

มกีารตดิป้ายบอกราคาท่ีชัดเจน 0.65 4.05 0.85 มาก 

ปริมาณของเครื่องดื่มท่ีได้รับเหมาะสมกับราคา 0.55 3.83 0.86 มาก 

 

ด้านสถานที่ต้ังของรา้น ค่าไอเกนเทา่กับ 1.29 

ร้อยละความแปรปรวนเทา่กบั 8.03 

ท่ีต้ังของร้านสะดวกต่อการเดินทาง 0.79 4.04 0.81 มาก 

บรรยากาศของร้านร่มร่ืน ตกแต่งร้านสวยงาม 

ทันสมัย 

0.77 4.06 0.85 มาก 

ท่ีต้ังของร้านต้ังอยูใ่กล้แหลง่ชุมชน 0.63 3.99 0.89 มาก 

มีบริการ wifi หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ไว้บริการ

ลูกค้า 

0.56 4.01 0.86 มาก 

ด้านการบริการ ค่าไอเกนเทา่กับ 1.07 

ร้อยละความแปรปรวนเทา่กบั 6.72 

พนักงานพูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจ

ให้บริการ 

0.86 4.23 0.78 มาก 

พนักงานมีความรู้เร่ืองเคร่ืองดื่ม สามารถอธิบาย

หรือแนะน าเครื่องดื่มได้เป็นอยา่งดี 

0.79 3.99 0.89 มาก 

 

พนักงานพูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจ

ให้บริการ 

0.86  4.23 0.78 มาก 

พนักงานมีความรู้เร่ืองเคร่ืองดื่ม สามารถอธิบาย

หรือแนะน าเครื่องดื่มได้เป็นอยา่งดี 

0.79  3.99 0.89 มาก 
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จากตารางท่ี 2 แสดงองค์ประกอบปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภค

ในจังหวัดตรัง จ านวน 4 องคป์ระกอบ จากตัวแปรท้ังหมด 16 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อค าถามได้ 

ร้อยละ 74.85 มรีายละเอยีด ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการขาย สามารถอธิบายความแปรปรวนของ

พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มชาและกาแฟได้ ร้อยละ 45.52 ประกอบด้วย 6 ตัวแปร ได้แก่ รสชาติของกาแฟ ความ

หลากหลายของเคร่ืองดื่ม คุณภาพของวัตถุดิบ มีบัตรสะสมแต้มเพื่อแลกเคร่ืองดื่มฟรี มีรูปภาพตัวอย่างเคร่ืองดื่ม

แสดงให้เห็นอยา่งชัดเจน และมกีารจัดกิจกรรมพเิศษตา่ง ๆ ในชว่งเทศกาล  

องค์ประกอบท่ี 2 ด้านราคา สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มชาและกาแฟได้  

ร้อยละ 14.58 ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีราคาให้เลือกตามขนาดบรรจุภัณฑ์ มีการติด

ป้ายบอกราคาท่ีชัดเจน และปริมาณของเคร่ืองดื่มท่ีได้รับเหมาะสมกับราคา 

องค์ประกอบท่ี 3 ด้านสถานท่ีต้ังของร้าน สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤตกิรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มชาและ

กาแฟได้  ร้อยละ 8.03 ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ได้แก่ ท่ีตั้งของร้านสะดวกต่อการเดินทาง บรรยากาศของร้านร่มร่ืน ตกแต่ง

ร้านสวยงาม ทันสมัย ท่ีต้ังของร้านตัง้อยูใ่กล้แหล่งชุมชน และร้านมบีริการ wifi หนังสอืพมิพ ์นติยสาร ไวบ้ริการลูกค้า 

องคป์ระกอบท่ี 4 ด้านการบริการ สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤตกิรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาและ

กาแฟได้  ร้อยละ 6.72 ประกอบด้วย 2 ตัวแปร ได้แก่ พนักงานพูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ และ

พนักงานมีความรู้เร่ืองเครื่องดื่ม สามารถอธิบายหรือแนะน าเครื่องดื่มได้เป็นอยา่งดี 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 
จากผลการศกึษาการวเิคราะห์องค์ประกอบปัจจัยท่ีมผีลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟของ

ผู้บริโภคในจังหวัดตรัง พบว่า พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคในจังหวัดตรัง ส่วนใหญ่นิยม

บริโภคเคร่ืองดื่มประเภทชาเย็นมากท่ีสุด เนื่องจากเคร่ืองดื่มชาเย็นของทางภาคใต้จะมีรสชาติท่ีเป็นเอกลักษณ์และ

แตกตา่งจากเคร่ืองดื่มชาเย็นของภาคอื่น ๆ และส่วนใหญ่จะบริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟโดยเฉลี่ย 2-3 วันต่อสัปดาห์ 

โดยดื่มชาและกาแฟในช่วงเช้า เพื่อลดอาการง่วงนอน และตัดสินใจเลอืกซือ้เคร่ืองดื่มชาและกาแฟโดยค านงึถึงรสชาติ

มากที่สุด สอดคล้องกับผลการศกึษาของฐิตยิาภรณ์ จิตราภิรมย์ (2558) ศกึษาพฤตกิรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ดื่มกาแฟสดในช่วงเช้า เพื่อ

ลดอาการง่วงนอน และตดิใจในรสชาติของเคร่ืองดื่มกาแฟสดมากที่สุด เชน่เดียวกับผลการศกึษาของนงนุช อุณอนันต์ 

(2557) ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟสดในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคเลอืกดื่ม

กาแฟสดเพราะชอบในรสชาติของกาแฟ และส่วนใหญ่จะดื่มในช่วงเช้าเพื่อลดอาการง่วงนอน และจากผลการศึกษา

พบว่า ราคาของเคร่ืองดื่มชาและกาแฟท่ีผู้บริโภคในจังหวัดตรังซื้อเป็นประจ ามีราคาโดยเฉลี่ย 20-30 บาทต่อแก้ว  

ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับราคาเคร่ืองดื่มประเภทชาและกาแฟจากผลการศึกษาของนงนุช  อุณอนันต์ (2557) ราคาโดย

เฉลี่ยของกาแฟแก้วละ 30-39 บาท และผลการศึกษาของวมิลรัตน์ เพ็งหอม (2557) พบว่าผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี

มคี่าใชจ้่ายในการซื้อกาแฟ 50 บาทต่อคร้ัง ซึ่งจะเห็นได้วา่มีราคาเครื่องดื่มชาและกาแฟในจังหวัดตรังจะมีราคาต่ ากว่า

ในพื้นท่ีอื่น ท้ังนี้อาจเป็นเพราะปัจจุบันร้านกาแฟในจังหวัดตรังมีเป็นจ านวนมาก ท้ังในรูปแบบของร้านกาแฟเก่าแก่

โบราณ ร้านกาแฟแบบรถเข็น ซึ่งจ าหน่ายเคร่ืองดื่มประเภทชาและกาแฟในราคาท่ีไม่สูงมากนักและสามารถหาซื้อได้

ง่ายจึงเป็นท่ีนิยมต่อผู้บริโภค แตกต่างกับร้านกาแฟในป๊ัมน้ ามัน หรือร้านกาแฟท่ีตกแตง่ร้านแบบสมัยใหม่ ซึ่งจ าหนา่ย

เครื่องดื่มในราคาท่ีสูงกวา่รา้นกาแฟโบราณและรา้นกาแฟแบบรถเข็น 



 

 

Proceedings   
1593 

ส่วนผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มชาและกาแฟของผู้บริโภคใน

จังหวัดตรัง พบว่า องค์ประกอบด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการขาย สามารถอธิบายความผันแปรได้

สูงสุด โดยผู้บริโภคจะให้ความส าคัญในเร่ืองรสชาติของเคร่ืองดื่มมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความหลากหลายของเคร่ืองดื่ม 

และคุณภาพของวัตถุดิบ ดังนัน้ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในเร่ืองของคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 

โดยอาจสร้างความแตกตา่งของเคร่ืองดื่มให้มีเอกลักษณ์เฉพาะของร้าน และเลอืกใชว้ัตถุดิบท่ีมคีุณภาพ นอกจากนี้ ควรมี

วิธีการส่งเสริมการตลาดให้เป็นท่ียอมรับแก่ผู้บริโภค เช่น การแจกคูปองส่วนลด มีบัตรประทับตราสะสมคะแนนเพื่อแลก

เคร่ืองดื่มฟรี หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน ์(Social Network) ตา่ง ๆ เพื่อเป็นจุดขายท่ีดีและได้รับความ

สนใจจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้น รองลงมาคือ องค์ประกอบด้านราคา ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับก าหนดราคาของเคร่ืองดื่มท่ี

เหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ อีกทั้งควรมีป้ายบอกราคาสินค้าที่ชัดเจนให้แก่ผู้บริโภคได้รับทราบก่อนตัดสินใจซื้อ

เคร่ืองดื่ม เนื่องจากร้านกาแฟในจังหวัดตรังมีเป็นจ านวนมาก ดังนั้นการก าหนดราคาของเครื่องดื่มจึงเป็นสิ่งส าคัญ แต่

การปรับราคาของสินค้าควรพิจารณาราคาของคู่แข่งในท้องตลาดด้วย ส่วนองค์ประกอบด้านสถานท่ีตั้งของร้านก็เป็นสิ่ง

ส าคัญ  เนื่องจากผู้บริโภคจะให้ความส าคัญกับท่ีตัง้ของร้านท่ีสะดวกต่อการเดินทาง บรรยากาศภายในร้านร่มร่ืน ตกแต่ง

สวยงาม และมบีริการ wifi ฟรีส าหรับไว้บริการลูกค้าภายในร้าน และองค์ประกอบสุดท้ายคือ ด้านการบริการ ผู้บริโภคให้

ความส าคัญกับการบริการของพนักงานที่ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจ สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความรู้เร่ือง

เคร่ืองดื่ม สามารถอธิบายหรือให้ค าแนะน ารายละเอยีดของเคร่ืองดื่มให้แก่ลูกค้าได้  

จากการวิจัยคร้ังนี้ท าให้ทราบว่า ปัจจัยท่ีผู้บริโภคในจังหวัดตรังให้ความส าคัญมากที่สุดคือ ด้านคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการขาย รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านสถานท่ีต้ังของร้าน และด้านการบริการ ตามล าดับ ดังนั้น 

ผู้ประกอบกิจการร้านกาแฟควรให้ความส าคัญกับรสชาติของเคร่ืองดื่มและคุณภาพของวัตถุดิบ ควรก าหนดกลยุทธ์ของ

ผลิตภัณฑ์ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมีความเหมาะสมให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น และก าหนด

ราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของเครื่องดื่ม เลือกท าเลท่ีตั้งของร้านท่ีสะดวกในการเข้ามาใช้บริการ ตกแต่งร้านค้าหรือ

พื้นท่ีการขายให้สะอาดสวยงาม ดูโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ นอกจากนี้ ควรดูแลและอบรมให้พนักงานภายในร้านให้มี

ความรู้เร่ืองเคร่ืองดื่ม มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ แต่งกายสะอาด พูดจาสุภาพเรียบร้อย ผลการศึกษาคร้ังนี้จะ

เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการร้านกาแฟในการพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และในการวิจัย

คร้ังต่อไปอาจใช้การวิจัยเชิงคุณภาพร่วมด้วย เพื่อศึกษาข้อมูลในเชิงลึก เช่น การสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการร้านกาแฟ เจ้าของ

กิจการร้านกาแฟ เพื่อศกึษาจุดแข็ง (Strength) จุดออ่น (Weakness) ของกิจการร้านกาแฟในรูปแบบตา่ง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล

ท่ีมีความละเอยีดและมคีุณภาพมากขึน้ สามารถน าไปพัฒนากิจการร้านกาแฟให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคตอ่ไป 
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การพัฒนาด้านการตลาดของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ อ าเภอเมือง 

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                                  
 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแนวทางการการพัฒนาด้านการตลาดของผู้ประกอบการอัญมณีและ

เคร่ืองประดับ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ 

ผู้ประกอบการอัญมณีและเคร่ืองประดับ จังหวัดจันทบุรี จ านวน 54 คน และนักท่องเท่ียวชาวไทยจ านวน 400 คน  

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ความถี่   

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์คา่ความแตกต่างโดยการทดสอบ t-test, F-Test ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ประกอบการอัญมณีและเคร่ืองประดับ ส่วนใหญ่มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 100,001 – 

500,000 บาท มีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจอยู่ระหว่าง 6 – 10 ปี  มีเงินทุนน้อยกว่า 1 ล้านบาท และมีจ านวนพนักงาน

น้อยกว่า 5 คน โดยผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี มีสภาพปัญหาการตลาดโดยรวมอยู่ระดับ

ปานกลาง โดยสภาพปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ผู้ประกอบการยังขาดแรงงานในการผลิต ราคาวัตถุดิบในการผลิตมีราคา

สูง มีท่ีจอดรถไม่เพียงพอ ผู้ประกอบการไม่มีการวางแผนด้านการส่งเสริมการตลาด 2) นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเลือก

ซื้ออัญมณีและเคร่ืองประดับในจังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 30 – 39 ปี มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ในช่วง 30,001 – 40,000 บาท โดยนักท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สินค้ามีความประณีต สวยงามและคงทน ความพึงพอใจด้านราคา ข้อท่ีมี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ความพึงพอใจด้านสถานท่ีและช่องทางการจัดจ าหน่าย ข้อท่ีมี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ อยู่ในท าเลท่ีตั้งเหมาะสม สะดวกต่อการเดินทาง และความพึงพอใจ ด้านการส่งเสริมการตลาด  

ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้จ าหน่ายมีอัธยาศัยดี/สุภาพ โดยผู้ประกอบการต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยควร

ค านงึถึงคุณภาพสินค้าก่อนเป็นอันดับแรก เมื่อสินค้ามคีุณภาพท่ีดแีล้ว การพัฒนาการตลาดในด้านอื่น ๆ ยอ่มพัฒนาและ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าได้  

ค าส าคัญ:  การพัฒนา, การตลาด, ผู้ประกอบการ, อัญมณแีละเครื่องประดับ  
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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 
 

บทน า           

 สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน (2559) ประเทศไทยนับเป็นประเทศหนึ่ง ที่มีชื่อเสียงมานานมาก ในเร่ือง

ของอัญมณี โดยเป็นแหล่งส าคัญแห่งหนึ่งของโลก คลินิกภาษีอัญมณี (2559) ในธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ มหี่วงโซ่

ท่ีเชื่อมร้อยกันหลายขั้นกว่าจะส าเร็จออกมาเป็นเคร่ืองประดับสวย  ๆ มูลค่าสูง สร้างรายได้ให้กับเจ้าของธุรกิจ  

เร่ิมตัง้แตอุ่ตสาหกรรมตน้น้ า คือ การท าเหมอืงแร่/เหมืองพลอย ขั้นตอ่มาหรอือุตสาหกรรมกลางน้ า ได้แก่ การค้าและ

การเพิ่มมูลคา่ให้กับพลอยดบิ เช่น การเผาหรอืหุงพลอย การเจียระไน จนมาถึงอุตสาหกรรมปลายน้ า  

 กาญจนา อมรอรช (2554) จังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตและเพิ่มมูลค่าอัญมณีและเคร่ืองประดับในฐานะ

อุตสาหกรรมตน้น้ าที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย จากการส ารวจพบว่าอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของ

ประเทศไทยได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนเข้ามามีบทบาทและมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย

อย่างมาก ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกรวมนับแสนล้านบาทต่อปี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัด

จันทบุรีนั้น ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักอย่างหนึ่งท่ีช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี สร้างงาน สร้าง

รายได้ให้กับประชากรในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง      

 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี (2551) อัญมณีท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัด ได้แก่ พลอยทับทิม ไพลิน 

บุษราคัม และเขียวส่อง กรอปกับมีแรงงานท่ีมีทักษะทางด้านการเจียระไนและการเผาพลอยอัญมณี จึงท าให้เป็น

ศูนยก์ลางในการซื้อขายอัญมณีท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศ        
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ประชาชาติธุรกิจออนไลน ์(2560) ธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับในจังหวัดจันทบุรี ตอ้งมกีารปรับตัว เนื่องจาก

คนท าพลอยมจี านวนน้อยลง เพราะวัตถุดิบมาจากต่างประเทศ ตน้ทุนสูง จึงควรมกีารพัฒนาการออกแบบเพื่อตอบสนอง

ตลาดเคร่ืองประดับ โดยต้องสนับสนุนให้จันทบุรีกลายเป็นตลาดการขายเคร่ืองประดับ ท่ีมีฝีมือ เชื่อถือได้ และราคาถูก

ผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับในจังหวัดจันทบุรี จึงควรมีการรวมกลุ่มกัน เพื่อด าเนินงานทางธุรกิจ  

ซึ่งจะท าให้การพัฒนาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมีความชัดเจนมากขึ้น การวางแผนแนวทางการพัฒนาการตลาด 

จึงเป็นงานอันดับแรกท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งแนวทางการพัฒนาการตลาดเหล่านี้  เป็นเข็มทิศหรือเป็นตัวก าหนด

แนวทางไปสู่จุดหมายท่ีต้องการ น าพากิจการไปสู่ความส าเร็จได้ เนื่องจากธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับมผีู้คา้หลายราย 

และมกีารแข่งขันท่ีสูง ดังนัน้ การพัฒนาการตลาดในการบริหารกิจการในแตล่ะร้าน จึงเป็นสิ่งท่ีท าให้โดดเด่นและแตกต่าง

จากคู่แข่ง ดังนั้นปัญหาท่ีได้ค้นคว้าจากท้ังการทบทวนวรรณกรรมหรือองค์ความรู้ต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความส าคัญ 

ของการพัฒนาด้านการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ีและช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด  

ของผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ อ าเภอเมือง จั งหวัดจันทบุรี โดยผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีและ

เคร่ืองประดับสามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการก าหนดแนวทางการพัฒนาการตลาด และประยุกต์ 

ใชก้ับธุรกิจของตนเองตอ่ไปไดอ้นาคต                         
 

วัตถุประสงค์การศึกษา         
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยในการด าเนนิธุรกิจของผู้ประกอบการอัญมณแีละเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี 

 2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการอัญมณีและเคร่ืองประดับ จังหวัดจันทบุรี

 3. เพื่อศึกษาปัจจัยในการด าเนินธุรกิจท่ีส่งผลต่อสภาพปัญหาในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการอัญมณี

และเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี         

 4. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเข้ามาซื้อสินค้าประเภทอัญมณีและ

เครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี         

 5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักทอ่งเท่ียวชาวไทยท่ีเข้ามาเลอืกซือ้สินค้าประเภทอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

จังหวัดจันทบุรี           

6. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกซื้อ

สินค้าประเภทอัญมณแีละเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี       

 7. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาด ของผู้ประกอบการอัญมณแีละเคร่ืองประดับ จังหวัดจันทบุรี 
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กรอบแนวคิด 

  

 

 

 

  

                                                                                                                                

 

 

   

 

 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจยั การพัฒนาด้านการตลาดของผู้ประกอบการอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

อ าเภอเมอืง จังหวัดจันทบุรี 
 

สมมุติฐาน           

 1. ปัจจัยในการด าเนนิธุรกิจที่ตา่งกัน ส่งผลตอ่สภาพปัญหาในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการอัญมณแีละ

เครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี แตกตา่งกัน        

 2. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อเคร่ืองประดับในจังหวัด

จันทบุรีของนักท่องเท่ียวชาวไทย แตกตา่งกัน                      
 

ทบทวนวรรณกรรม         

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาด       

 ความหมายของการตลาด         

 Kolter (1997) ได้ให้ความหมายของการตลาด คือ กระบวนการทางสังคมและการบริหารซึ่งบุคคลและกลุ่ม

บุคคลได้รับสิ่งท่ีสนองความจ าเป็นและความต้องการของเขาจากการสร้าง การเสนอ การแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ท่ีมี

มูลค่ากับบุคคลอื่น                               

 เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า การตลาดเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจ

ด้วยการพัฒนาสินค้าท่ีผู้บริโภคต้องการน าเอาไปใช้แก้ไขปัญหาท่ีมีอยู่ ในราคาท่ีพึงพอใจ ในระบบการจัดจ าหน่ายท่ีเอื้อ

ตอ่ความสะดวกสบายตามแนวพฤตกิรรมของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายด้วยความพยายามในทิศทางท่ีถูกตอ้ง   

จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า การตลาด คือ การด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้า ให้ลูกค้าได้พึงพอใจ โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนท่ีพงึพอใจ ซึ่งกิจกรรมนัน้จะต้องเป็นไปตามเป้าหมาย

ของผู้บริโภค           

ปัจจัยในการด าเนินธุรกิจของ

ผู้ประกอบการอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

จังหวัดจันทบุรี       
- ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน          
- ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ   
- เงินลงทุน                 
- จ านวนพนักงาน 

สภาพปัญหาในการด าเนินธุรกิจ                               
- ด้านผลิตภัณฑ์                                  - 

ด้านราคา 
- ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจ าหน่าย 
- ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 

การพัฒนาด้าน

การตลาดของ 

ผู้ประกอบอัญมณี

และเครือ่งประดับ 

อ าเภอเมอืง จังหวัด

จันทบุร ี
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามา

เลือกซื้อสินค้าประเภทอัญมณแีละ

เคร่ืองประดับ 
- ด้านผลิตภัณฑ์ 

- ด้านราคา 
- ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจ าหน่าย 
- ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาซื้อสินค้า

ประเภท   อัญมณแีละเคร่ืองประดับ 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
-รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
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 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด      

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด เป็นตัวแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ 

องคก์รจะต้องน ามาใชร่้วมกัน เพื่อสนองความพึงพอใจของตลาดเป้าหมายด้วยเครื่องมือ  

 William (1995) ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปจจัยทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ซึ่งบริษัทต้องใช้เป็น

เคร่ืองมอืร่วมกันเพื่อสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาดประกอบด้วย ผลิตภัณฑ ์(Product) 

ราคา (Price) การจัดจ าหนา่ย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)     

จากความหมายข้างต้น ส่วนประสมทางการตลาด คือ ปัจจัยทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซึ่งบริษัท

หรือองคก์รจะต้องน ามาใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความพงึพอใจของตลาดเป้าหมาย ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ ์ราคา 

การจัดจ าหนา่ย และการสง่เสริมการตลาด                
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง          

 ศุภญิญา ถิรศลิาเวทย ์(2549) ได้ท าการศกึษาเร่ือง ผลกระทบของกลยุทธ์การด าเนนิธุรกิจต่อธุรกิจที่มตีอ่ผล

การด าเนนิงานของธุรกิจส่งออกอัญมณแีละเครื่องประดับ ผลการศึกษาพบวา่ การตลาดควรมีการปรับปรุงสินค้าให้มี

คุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จและมีความมั่นคงในระยะ

ยาว ธุรกิจจะตอ้งมีการด าเนินการท่ีดีในทุกๆ ด้านอย่างตอ่เนื่อง      ฤ ท ธิ

ชัย กอศิริวรชัย (2544) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อ

เครื่องประดับอัญมณีจากรา้นค้าอัญมณ ีในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่ พบวา่ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบแยกตาม

อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองประดับ 

แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญตอ่รูปแบบท่ีทันสมัย ด้านราคา 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อการรับช าระสินค้าด้วยบัตรเครดิต ด้านการส่งเส ริมการตลาด ผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส าคัญการจัดท าแคตตาล็อกให้แก่ลูกค้า                              
 

วิธีวิทยาการวจิัย                                      

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลในการศกึษา และการศกึษาคร้ังน้ีได้ด าเนนิการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้                               

 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุ่มผู้ประกอบการอัญมณีและ

เคร่ืองประดับ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จ านวน 54 ร้านค้า และกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเข้ามาเลือกซื้อสินค้า

บริเวณตลาดพลอย จังหวัดจันทบุรี (ไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน)         

 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย การก าหนดขนาดตัวอย่างของกลุ่มผู้ประกอบการอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จ านวน 54 ร้านค้า ซึ่งเป็นท้ังผู้ผลิตและจ าหน่ายอัญมณีและเคร่ืองประดับ โดยจะท าการ

ส ารวจท้ังหมด 54 ร้านค้า และการก าหนดขนาดตัวอย่างของกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเข้ามาเลือกซือ้สินค้า บริเวณ

ตลาดพลอย จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากไมสามารถทราบคาประชากรท่ีแทจริง ดังนั้นจึงใชการค านวณขนาดตัวอย่าง

แบบไมทราบจ านวนประชากร (กัลยา วานิชยบั์ญชา, 2545) จากสูตรดังนี้ 
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n = Z2 /4e2 

 n = ขนาดกลมุตัวอยาง         

 Z = ระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังนัน้ Z เทากับ 1.96      

 e = ความคาดเคลื่อนท่ียอมใหเกิดขึ้นได้  

 การศึกษาครัง้นี้ได้ก าหนดระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% (0.05)  ดังนัน้จึงแทนค่าขนาดตัวอยา่งได้ดังนี้  
 

n = (1.96)2 /4(0.05)2 = 384.16  ตัวอย่าง 
 

 โดยเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม ดังนัน้ ขนาดตัวอยา่งการวจิัยคร้ังนี้จะเท่ากับ 400 ตัวอยา่ง 

 วธีิการสุ่มตัวอยา่งของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเข้ามาเลือกซือ้เครื่องประดับ โดยใชว้ธีิการสุ่มตัวอยา่งแบบไม่ใช้

ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ด้วยวิธีแบบแผนการสุ่มตัวอย่างแบบการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) โดยลักษณะของกลุ่มท่ีเลือกเป็นเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเข้ามาเลือกซื้อสินค้าอัญมณีและ

เครื่องประดับ บริเวณตลาดพลอย จังหวัดจันทบุรี      

 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย         

 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  

2 ชุด ได้แก่ แบบสอบถามส าหรับผู้ประกอบการอัญมณีและเคร่ืองประดับ จังหวัดจันทบุรี และแบบสอบถามส าหรับ

นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเข้ามาเลอืกซือ้อัญมณแีละเครื่องประดับ โดยแตล่ะชุดแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังน้ี  

 แบบสอบถามส าหรับผู้ประกอบการอัญมณแีละเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี   

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยในการด าเนินธุรกิจเป็นลักษณะของค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก 

(Multiple Choice Question) ได้แก่ ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ เงินลงทุน จ านวนพนักงาน

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อมูลทางการค้าของผู้ประกอบการ เป็นลักษณะของค าถามท่ีมีหลายค าตอบ

ให้เลอืก (Multiple Choice Question) จ านวน 10 ข้อ        

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัญหาของผู้ประกอบการ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์  

ด้านราคา ด้านสถานท่ีและช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด จ านวน 26 ข้อ โดยแบ่งเป็นระดับการ

วัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น  

5 ระดับ และแปรผลตาม Likert Scale        

 ส่วนท่ี 4 ค าถามที่ให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพปัญหาของผู้ประกอบการท่ีมีผลต่อการพัฒนา ลักษณะ

เป็นค าถามปลายเปิด         

 แบบสอบถามส าหรับนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเข้ามาเลอืกซือ้อัญมณแีละเครื่องประดับ   

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ เป็นลักษณะของค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลอืก 

ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน       

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤตกิรรมการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ เป็นลักษณะของค าถามท่ีมีหลาย

ค าตอบให้เลอืก จ านวน 8 ข้อ         

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเข้ามาเลือกซื้อสินค้าประเภท      

อัญมณแีละเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่และชอ่งทาง

การจัดจ าหนา่ย ด้านการส่งเสริมการตลาด จ านวน 26 ข้อ โดยแบ่งเป็นระดับการวัดขอ้มูลประเภทอันตรภาค (Interval 

Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับ และแปรผลตาม Likert Scale
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 แสดงเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังนี้    

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด      

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 หมายถงึ มาก      

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถึง ปานกลาง      

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถงึ น้อย      

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด       

ส่วนท่ี 4 ค าถามท่ีให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจด้านการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อ

เครื่องประดับ ลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด          
 

ผลการศึกษา           

 1. ผู้ประกอบการอัญมณีและเคร่ืองประดับ ส่วนใหญ่มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 100,001 – 500,000 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 51.9 มีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจอยู่ระหว่าง 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.1 มีเงินทุนน้อยกว่า 1 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 72.2 มจี านวนพนักงานนอ้ยกว่า 5 คน คิดเป็นร้อยละ 63       

2. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ มเีครื่องประดับตัวเรือนเงิน 925 ขายภายในร้าน คิดเป็นร้อยละ 87 มพีลอยทับทิม

ขายภายในร้าน คิดเป็นร้อยละ 98.1 พลอยท่ีมียอดจ าหน่ายสูงสุด คือ บุษราคัม คิดเป็นร้อยละ 40.7เคร่ืองประดับท่ีมี

พลอยบุษราคัม ลูกค้านิยมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.7 ผู้ประกอบการไม่มีใบรับรองสินค้าจากสถาบันท่ีเป็นกลาง 

คิดเป็นร้อยละ 55.5 ลูกค้าส่วนใหญ่นิยมซือ้แหวน คิดเป็นร้อยละ 98.1 ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักทอ่งเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 

57.4 ผู้ประกอบการมีการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือร้านค้า คิดเป็นร้อยละ 64.8 ผู้ประกอบการมีการประชาสัมพันธ์

สินค้าหรือร้านค้าผ่านทางเว็ปไซต์ คิดเป็นร้อยละ 76.9 ช่วงเวลาท่ีมียอดจ าหน่ายสูงสุด คือ ช่วงปีใหม่ คิดเป็นร้อยละ 

79.6           3. จากผลการศึกษา สภาพปัญหา

ของผู้ประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.397 โดยข้อท่ีมีระดับปัญหา

มากท่ีสุด คือ ผู้ประกอบการยังขาดแรงงานในการผลิต สภาพปัญหาของผู้ประกอบการ ด้านราคา ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.459 โดยข้อท่ีมีระดับปัญหามากท่ีสุด คือ ราคาวัตถุดิบในการผลิตมีราคาสูง 

สภาพปัญหาของผู้ประกอบการ ด้านสถานท่ีและช่องทางการจัดจ าหนา่ย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.190 โดยข้อท่ีมีระดับปัญหามากท่ีสุด คือ มีท่ีจอดรถไม่เพียงพอสภาพปัญหาของผู้ประกอบการ ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.407 โดยข้อท่ีมีระดับปัญหามากท่ีสุด คือ 

ผู้ประกอบการไมม่กีารวางแผนด้านการส่งเสริมการตลาด รายละเอยีดแสดงในตารางที่ 1   
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษา สภาพปัญหาของผู้ประกอบการอัญมณีและเคร่ืองประดับ จังหวัดจันทบุรี 

สภาพปัญหาของผู้ประกอบการ x̄  S.D. การแปลความหมาย 

ด้านผลิตภณัฑ ์

- ผู้ประกอบการยังขาดแรงงานในการผลิต 

3.397 

3.648 

0.165 

1.031 

ปานกลาง 

มาก 

ด้านราคา 

- ราคาวัตถุดบิในการผลิตมรีาคาสูง 

3.459 

3.667 

0.152 

0.824 

ปานกลาง 

มาก 

ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจ าหน่าย 

- มท่ีีจอดรถไมเ่พยีงพอ 

3.190 

3.463 

0.110 

0.884 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

- ผู้ประกอบการไมม่กีารวางแผนดา้นการสง่เสริมการตลาด 

3.407 

3.593 

0.093 

0.714 

ปานกลาง 

มาก 

                                  โดยรวม ปานกลาง 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ สมมตฐิานท่ี 1 ปัจจัยในการด าเนนิธุรกิจท่ีตา่งกัน ส่งผลตอ่สภาพปัญหา

ในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการอัญมณีและเคร่ืองประดับ จังหวัดจันทบุรี แตกตา่งกัน   

ปัจจัยในการด าเนินธุรกจิ สภาพปัญหาในการด าเนนิธุรกจิ F Sig. 

ยอดขายเฉลี่ยตอ่เดอืน ด้านผลิตภัณฑ ์ 3.068 .036* 

 ด้านราคา 6.585 .001* 

 ด้านสถานที่และชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย 6.579 .001* 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.114 .034* 

ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ ด้านผลิตภัณฑ ์ 2.648 .044* 

 ด้านราคา 2.625 .046* 

 ด้านสถานที่และชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย 3.450 .015* 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด 2.205 .082 

เงินลงทุน ด้านผลิตภัณฑ ์ 3.242 .019 

 ด้านราคา 7.927 0.000* 

 ด้านสถานที่และชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย 2.698 .041* 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.574 .012* 

จ านวนพนักงาน ด้านผลิตภัณฑ ์ 2.798 .040* 

 ด้านราคา 1.760 .167 

 ด้านสถานที่และชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย 1.23 .308 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.031 .038* 

*ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
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โดยตารางท่ี 2 แสดงค่าวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยในการด าเนินธุรกิจท่ีต่างกัน 

ส่งผลตอ่สภาพปัญหาในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการอัญมณแีละเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี แตกตา่งกัน จาก

การทดสอบ พบว่า ยอดขายเฉลี่ยท่ีต่างกัน ส่งผลต่อสภาพปัญหาในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการอัญมณีและ

เคร่ืองประดับ จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกันด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ีและช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริม

การตลาด โดยมีค่านัยส าคัญท่ี .036, .001, .001, .034 ตามล าดับ ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจท่ีต่างกัน ส่งผลต่อ

สภาพปัญหาในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการอัญมณีและเคร่ืองประดับ จังหวัดจันทบุรี  แตกต่างกันด้าน

ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ีและช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด โดยมีค่านัยส าคัญท่ี .044, .046, .015, 

.082 ตามล าดับ เงินลงทุนท่ีต่างกัน ส่งผลต่อสภาพปัญหาในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการอัญมณีและ

เคร่ืองประดับ จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกันด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ีและช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริม

การตลาด โดยมีค่านัยส าคัญท่ี .019, .000, .041, .012 ตามล าดับ จ านวนพนักงานท่ีต่างกัน ส่งผลต่อสภาพปัญหาใน

การด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการอัญมณีและเคร่ืองประดับ จังหวัดจันทบุรี  แตกต่างกัน ด้านผลิตภัณฑ์  

ราคา สถานท่ีและชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย การส่งเสริมการตลาด โดยมีคา่นัยส าคัญที ่.040, .167, .308, .038 

 4. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.75 อยู่ในช่วงอายุ 30 – 39 ปี คิดเป็น    

ร้อยละ 25.75 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.75 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ในช่วง 30,001 – 40,000 บาท 

คดิเป็นร้อยละ 28.75          

 5. ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทย ส่วนใหญ่เคยมาจันทบุรีมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 51.75 

ประเภทของเคร่ืองประดับท่ีนักท่องเท่ียวมีความสนใจซือ้ คือ แหวน คิดเป็นร้อยละ 71 ชนิดของอัญมณีท่ีนักท่องเท่ียว 

มีความสนใจซื้อ คือ ทับทิม คิดเป็นร้อยละ 24.67 เหตุผลท่ีซื้อเคร่ืองประดับ คือ เพื่อส่ง เสริมบุคลิกภาพและความ

สวยงาม มูลค่าในการซื้ออัญมณี น้อยกว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.25 ความส าคัญ เร่ือง คุณภาพและฝีมือ  

มีความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อ คิดเป็นร้อยละ 50.75 ใบรับรองจากสถาบันท่ีเป็นกลางมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ      

อัญมณีและเคร่ืองประดับ คิดเป็นร้อยละ 92.6 แหล่งท่ีได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับชื่อเสียงอัญมณีและเคร่ืองประดับ

ในจังหวัดจันทบุรี คือ เว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 23.38 ช่วงปีใหม่ ท่ีช่วงท่ีนิยมซื้อเคร่ืองประดับ คิดเป็นร้อยละ 68.7    

 6. จากผลการศึกษา ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.890  

โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ สินค้ามีความประณีต สวยงามและคงทน ความพึงพอใจด้านราคา ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.770 โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ความพึงพอใจ 

ด้านสถานท่ีและช่องทางการจัดจ าหน่าย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.101 โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด คือ อยู่ในท าเลท่ีต้ังเหมาะสม สะดวกตอ่การเดินทาง ความพงึพอใจ ด้านการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.764 โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ผู้จ าหน่ายมีอัธยาศัยดี/สุภาพ รายละเอียด

แสดงในตารางที่ 3                                                 
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ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวไทยในการเลอืกซือ้อัญมณีเครื่องประดับ 

ความพึงพอใจ  S.D. การแปลความหมาย 

ด้านผลิตภณัฑ ์

- สินค้ามีความประณีต สวยงามและคงทน 

3.890 

4.345 

0.070 

0.558 

มาก 

มาก 

ด้านราคา 

- ราคาเหมาะสมกับคณุภาพสนิค้า 

3.770 

3.943 

0.048 

0.612 

มาก 

มาก 

ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจ าหน่าย 

- อยู่ในท าเลท่ีต้ังเหมาะสม สะดวกตอ่การเดินทาง 

4.101 

4.235 

0.046 

0.711 

มาก 

มาก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

- ผู้จ าหนา่ยมอีัธยาศัยด/ีสุภาพ 

3.764 

3.935 

0.047 

0.610 

มาก 

มาก 

                                                        โดยรวม มาก 

 

ตารางที่ 4 ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบ สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์สง่ผลตอ่ความพึงพอใจในการ

เลอืกซือ้เครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรีของนักท่องเท่ียวชาวไทย      

ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร ์

ส่วนประสมการตลาด T/F Sig. 

เพศ ด้านผลิตภัณฑ ์ 1.922 .701 

 ด้านราคา .853 .372 

 ด้านสถานที่และชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย .593 .895 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด 1.134 .262 

อายุ ด้านผลติภัณฑ ์ 5.492 .000* 

 ด้านราคา 2.275 .047* 

 ด้านสถานที่และชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย 2.480 .031* 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.156 .008* 

ระดับการศกึษา ด้านผลิตภัณฑ ์ 4.255 .002* 

 ด้านราคา 3.729 .005* 

 ด้านสถานที่และชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย 2.021 .091 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.962 .004* 

รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน ด้านผลิตภัณฑ ์ 2.508 .030* 

 ด้านราคา 10.837 .000* 

 ด้านสถานที่และชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย 2.180 .056 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด 11.002 .000* 

*ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
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โดยตารางท่ี 4 แสดงค่าวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ี

ต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อเคร่ืองประดับในจังหวัดจันทบุรีของนักท่องเท่ียวชาวไทย แตกต่างกัน  

จากการทดสอบ พบว่า เพศท่ีต่างกัน ส่งผลต่อส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อเคร่ืองประดับในจังหวัดจันทบุรี

ของนักท่องเท่ียวชาวไทย แตกตา่งกันด้านผลิตภัณฑ ์ราคา สถานท่ีและชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย การส่งเสริมการตลาด 

โดยมีค่านัยส าคัญท่ี .701, .372, .895, .262 ตามล าดับ อายุท่ีต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อ

เครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรีของนักท่องเท่ียวชาวไทย แตกตา่งกันด้านผลิตภัณฑ ์ราคา สถานท่ีและชอ่งทางการจัด

จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด โดยมีค่านัยส าคัญท่ี .000, .047, .031, .008 ตามล าดับ ระดับการศึกษาท่ีต่างกัน 

ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อเคร่ืองประดับในจังหวัดจันทบุรีของนักท่องเท่ียวชาวไทย แตกต่างกันด้าน

ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ีและช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด โดยมีค่านัยส าคัญท่ี .002, .005, .091, 

.004 ตามล าดับ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีต่างกัน ส่งผลต่อความพงึพอใจในการเลือกซื้อเคร่ืองประดับในจังหวัดจันทบุรี

ของนักทอ่งเท่ียวชาวไทย แตกตา่งกันด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ีและชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย การส่งเสริมการตลาด   

โดยมีคา่นัยส าคัญที ่.030, .000, .056, .000 ตามล าดับ            
 

สรุปและอภิปรายผล          

 1. ผลการศึกษา ปัจจัยในการด าเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการอัญมณีและเคร่ืองประดับ จังหวัดจันทบุรี พบว่า

 ผู้ประกอบการอัญมณีและเคร่ืองประดับ จังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่ มยีอดขายเฉลี่ยตอ่เดอืน 100,001 – 500,000 

บาท มรีะยะเวลาในการด าเนนิธุรกิจอยู่ระหวา่ง 6 – 10 ปี มเีงินทุนนอ้ยกวา่ 1 ล้านบาท มจี านวนพนักงานนอ้ยกวา่ 5 คน 

2. ผลการศึกษา ข้อมูลทางการค้าของผู้ประกอบการอัญมณแีละเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี พบวา่ 

 ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่มีเคร่ืองประดับตัวเรือนเงิน 925 ขายภายใน

ร้าน มีพลอยทับทิมขายภายในร้าน พลอยท่ีมียอดจ าหน่ายสูงสุด คือ บุษราคัม เครื่องประดับท่ีมีพลอยบุษราคัม ลูกค้า

นิยมมากที่สุด ผู้ประกอบการไม่มีใบรับรองสินค้าจากสถาบันท่ีเป็นกลาง ลูกค้าส่วนใหญ่นิยมซื้อแหวน คิดเป็นลูกค้า 

ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเท่ียว ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือร้านค้า โดยมีการประชาสัมพันธ์สินค้า

หรือร้านค้า ผ่านทางเว็ปไซต ์และชว่งเวลาท่ีมียอดจ าหนา่ยสูงสุด คือ ชว่งปีใหม ่

3. ผลการศึกษา สภาพปัญหาของผู้ประกอบการอัญมณแีละเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี พบวา่                     

 สภาพปัญหาของผู้ประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์ ข้อท่ีมีระดับปัญหามากท่ีสุด คือ ผู้ประกอบการยังขาดแรงงาน

ในการผลิต ด้านราคา ข้อท่ีมีระดับปัญหามากท่ีสุด คือ ราคาวัตถุดิบในการผลิตมรีาคาสูง สภาพปัญหาของผู้ประกอบการ 

ด้านสถานท่ีและช่องทางการจัดจ าหน่าย ข้อท่ีมีระดับปัญหามากท่ีสุด คือ มีท่ีจอดรถไม่เพียงพอ สภาพปัญหาของ

ผู้ประกอบการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ข้อท่ีมีระดับปัญหามากท่ีสุด คือ ผู้ประกอบการไม่มีการวางแผนด้านการ

ส่งเสริมการตลาด  

4. ผลการศึกษา ปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์ของนักท่องเท่ียวชาวไทย พบวา่    

 นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเลือกซื้ออัญมณีและเคร่ืองประดับในจังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง  

อยู่ในช่วงอายุ 30 – 39 ปี มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ในช่วง 30,001 – 40,000 บาท

 5. ผลการศึกษา พฤตกิรรมการซือ้อัญมณีและเครื่องประดับของนักทอ่งเท่ียวชาวไทย พบวา่  

 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทย ส่วนใหญ่เคยมาจันทบุรีมาก่อน ประเภทของเคร่ืองประดับท่ี

นักท่องเท่ียวมีความสนใจซื้อ คือ แหวน ชนิดของอัญมณีท่ีนักท่องเท่ียว มีความสนใจซื้อ คือ ทับทิม เหตุผลท่ีซื้อ

เคร่ืองประดับ คือ เพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพและความสวยงาม มูลค่าในการซื้ออัญมณี น้อยกว่า 5 ,000 บาท 

ความส าคัญ เร่ือง คุณภาพและฝีมือ มีความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อ ใบรับรองจากสถาบันท่ีเป็นกลางมีผลต่อการ
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ตัดสินใจซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ แหล่งท่ีได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับชื่อเสียงอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัด

จันทบุรี คือ เว็บไซต์ โดยชว่งปีใหม่ ที่ชว่งท่ีนิยมซือ้เครื่องประดับ มากที่สุด     

 6. ผลการศึกษา ความพึงพอใจต่อการเลือกซื้ออัญมณีและเคร่ืองประดับของนักท่องเท่ียวชาวไทย พบว่า

 ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ สินค้ามีความประณีต สวยงามและคงทน ความ 

พึงพอใจด้านราคา ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ความพึงพอใจด้านสถานท่ีและ

ช่องทางการจัดจ าหน่าย ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ อยู่ในท าเลท่ีตั้งเหมาะสม สะดวกต่อการเดินทาง ความพึงพอใจ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ข้อท่ีมีคา่เฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้จ าหนา่ยมอีัธยาศัยด/ีสุภาพ 

7. จากการวเิคราะห์ปัจจัยในการด าเนนิธุรกิจส่งผลต่อสภาพปัญหาในการด าเนินธุรกิจ พบวา่ ยอดขายเฉลี่ย

ต่อเดือนส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ีและช่องทางการจัดจ าหน่าย  

การส่งเสริมการตลาด อธิบายได้ว่า ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนถือเป็นรายได้หลักท่ีเข้ามาในกิจการ โดยยอดขายเฉลี่ยต่อ

เดอืน จะแปรสภาพเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ โดยกจิการท่ีมีเงินทุนหมุนเวียนมาก ก็สามารถท่ีจะปรับปรุงแก้ไข หรือ

พัฒนาด้านการตลาดให้ประสบความส าเร็จเหนือคู่แข่งได้ โดยสอดคล้องกับ ปณิศา ลัญชานนท์ (2548) กล่าวว่าการ

เพิ่มยอดขายให้กับบริษัทจะท าให้บริษัทสามารถปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในทุก  ๆ ด้านให้เหนือกว่าคู่แข่งได้อย่าง

ต่อเนื่อง และยังสอดคล้องกับ ศุภิญญา ถิรศิลาเวทย์ (2549) กล่าวว่า ผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ

จะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องท้ังด้านการผลิต การตลาด การจัดการ และจากการวิเคราะห์ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อเคร่ืองประดับนักท่องเท่ียวชาวไทย พบว่า อายุส่งผลต่อความ

พึงพอใจในการเลือกซื้อเคร่ืองประดับท้ัง 4 ด้าน คือ ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ีและช่องทางการจัด

จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด อธิบายได้ว่า สินค้าประเภทอัญมณีและเคร่ืองประดับท่ีจันทบุรี มีรูปแบบให้เลือกท่ี

หลากหลาย ซึ่งคนท่ีมีช่วงอายุต่างกันย่อมมีความชอบในรูปแบบท่ีต่างกัน โดยกลุ่มท่ีมีอายุน้อยจะให้ความส าคัญกับ

รูปแบบมากกว่ากลุ่มคนท่ีมีอายุมาก  และมีราคาให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ ซึ่งลูกค้าในกลุ่มวัยรุ่น  

วัยกลางคน และกลุ่มท่ีมีอายุมาก ยอ่มมกี าลังซือ้ไม่เท่ากัน และการซื้อเครื่องประดับส าหรับคนท่ีมอีายุมาก ยอ่มมกีาร

คิดไตร่ตรองมากกว่าคนท่ีมีอายุน้อย โดยคุณภาพของสินค้าท่ีได้ต้องคุ้มค่ากับเงินท่ีเสียไปและโดยส่วนใหญ่จะซื้อเพื่อ

สะสมเป็นทรัพย์สิน สอดคล้องกับ อดุลย์ จาตุรงค์คกุล (2550) ได้กล่าวว่า นักการตลาดมักจะค านึงถึงความส าคัญ

ของการเปลี่ยนแปลงของประชากรในเร่ืองของอายุ เพราะอายุเป็นปัจจัยท่ีท าให้คนแตกต่างกันในเร่ืองความคิดและ

พฤตกิรรม โดยคนท่ีอายุนอ้ยมักจะมคีวามคิดเสรีนิยม และมองโลกในแงด่ีมากกวา่คนที่มอีายุมาก ในขณะท่ีคนท่ีมีอายุ

มากมักจะมีความคิดท่ีอนุรักษ์นิยม ยึดถือการปฎิบัติอย่างระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้ายกว่าคนท่ีอายุน้อย เนื่องจาก

ผ่านประสบการณ์ชีวิตท่ีแตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับ ฤทธิชัย กอศิริวรชัย (2544) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี

อายุมาก มีแนวโน้มท่ีจะซื้อเคร่ืองประดับเพื่อสะสมเป็นทรัพย์สินมากขึ้น โดยผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุน้อย จะซื้อ

เครื่องประดับตามความชอบของตนเอง 
 

ข้อเสนอแนะ           

 การพัฒนาด้านการตลาดของผู้ประกอบการอัญมณีและเคร่ืองประดับ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  โดยแยก

ตามหลักส่วนประสมการตลาด ได้ดังนี้        

 1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรค านึงถึงคุณภาพสินค้าเป็นอันดับแรก โดยมีการตรวจสอบคุณภาพ

สินค้าว่าตรงตามป้ายสินค้า หรือตรงตามท่ีผู้ประกอบการได้จัดท าไว้ ซึ่งได้แก่ เปอร์เซ็นต์ทองต้องมีการตรวจเช็คให้

ตรงตามป้ายสินค้าท่ีแจ้งไว ้ชนิดพลอยต้องมกีารตรวจสอบ โดยต้องมใีบรับรองชนดิของพลอยท่ีออกจากสถาบัน และ

พลอยท่ีนักทอ่งเท่ียวชาวไทยนิยม ได้แก่ พลอยทับทิม และบุษราคัม ท่ีมีแหล่งก าเนดิจากจังหวัดจันทบุรี  
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 2. ด้านราคา ผู้ประกอบการควรเพิ่มเงินลงทุนในการซื้อวัตถุดิบ เนื่องจากการซื้อวัตถุดิบจ านวนมาก เช่น     

อัญมณี หรือโลหะเงิน จะมีราคาท่ีถูกลงเป็นอย่างมาก และควรมีช่องทางการช าระเงินผ่านบัตรเครดิต เนื่องจากโดย

ส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวชาวไทยไม่พกเงนิสดเป็นจ านวนมาก      

 3. ด้านสถานท่ีและช่องทางการจัดจ าหน่าย  ผู้ประกอบการควรมีการเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านทาง

เว็บไซต์ โดยการมเีว็บไซต์ของร้านคา้ เพื่อลูกค้าท่ีได้เคยมาจันทบุรี หรือท่ีรู้จักรา้นค้า จะได้เข้าไปเยี่ยมชมสินค้าผ่านได้

เว็บไซต์ ซึ่งจะสร้างความพงึพอใจให้ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น และผู้ประกอบการควรเพิ่มหรือมีการแนะน าท่ีจอดรถให้กับ

นักท่องเท่ียว เนื่องจากตลาดพลอยอยูใ่จกลางเมอืง ซึ่งเดินทางไปมาได้สะดวก แตห่าที่จอดรถได้ยาก  

 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการจัดโปรโมชั่นในชว่งเทศกาลปีใหม่ เพราะเป็นช่วงท่ีนักท่องเท่ียวมาใช้

จ่ายเงินซื้อเคร่ืองประดับ เพื่อเป็นกระตุ้นยอดขายให้มากขึ้น และควรมีการจัดท าสื่อ หรืองานแสดงสินค้าอัญมณีและ

เครื่องประดับ เพื่อกระตุ้นให้นักทอ่งเท่ียวมาท่ีจังหวัดจันทบุรีมากยิ่งขึ้น     

 กล่าวโดยสรุป นักท่องเท่ียวชาวไทยโดยส่วนใหญ่ จะนิยมความเป็นเอกลักษณ์ของจันทบุรี ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง

พลอย ท่ีจะให้ความส าคัญกับพลอยท่ีมีแหล่งก าเนิดในประเทศไทยก่อน การออกแบบเคร่ืองประดับท่ีเป็นเอกลักษณ์ 

สามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาส และผู้ประกอบการท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ ในอัญมณีและเคร่ืองประดับ และมีความ

ซื่อสัตย์ในสินค้าท่ีน ามาจ าหน่าย  
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ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของท่ีท าการไปรษณีย์ อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก 

Satisfaction of the people towards the service of post office, amphoe mueang,  

Tak province  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของท่ีท าการไปรษณีย์  

อ าเภอเมอืง จังหวัดตาก และเพื่อน าผลท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของท่ีท าการไปรษณีย์ อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก ใช้กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนท่ีมาใช้บริการ ณ ท่ีท าการไปรษณีย์ในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก ประจ าปี 

2559 จ านวน 300 คน โดยเลอืกสร้างแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใชส้ถิติเชงิพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกตา่งด้วย  t–test  ผลการวจิัยพบวา่ ประชาชนมีความพงึพอใจในการใช้บริการท่ีท า

การไปรษณีย์อ าเภอเมืองอยู่ในระดับมากท่ีสุด และทดสอบความแตกต่าง โดยจ าแนกตามเพศพบว่า ประชาชนท่ีใช้บริการท่ี

ท าการไปรษณีย์อ าเภอเมือมีระดับความพงึพอใจตอ่การให้บริการ แตกตา่งกันอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01   
 

ค าส าคัญ:  ความพงึพอใจ, การบริการไปรษณีย์ 
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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 
 

บทน า  

 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ได้มีการจัดตั้ง “การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท)” ตามพระราชบัญญัติ

การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 โดยรับมอบกิจการด้านปฏิบัติการท้ังหมด รวมถึงการให้บริการไปรษณีย์จาก

กรมไปรษณีย์โทรเลขมาด าเนินการ โดยมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ใช้สถานท่ีปฏิบัติงาน ณ ท่ีท าการไปรษณีย์กลาง ต่อมา

ส านักงานใหญ่ย้ายมาอยู่ท่ีถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่ง กสท ได้ปรับปรุงและพัฒนาบริการให้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด จนเป็น

รัฐวิสาหกิจชั้นน าที่ยิ่งใหญ่ มีศักยภาพเครือข่ายระบบและคุณภาพบริการระดับมาตรฐานสากล จากนโยบายรัฐบาลท่ี

ตอ้งการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้เทียบเท่าภาคเอกชน ซึ่ง กสท เป็นหนึ่งในรัฐวสิาหกิจที่

ต้องด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวโดยเมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2546 คณะรัฐมนตรีมีมติให้แปรสภาพ กสท ตามแผน

แม่บทพัฒนากิจการโทรคมนาคม และพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 แยกกิจการเป็น 2 บริษัท คือ บริษัท 

ไปรษณีย์ไทยจ ากัด และบริษัท  กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทเมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 

2546 (http://guru.sanook.com/9073/: ออนไลน)์ 

 ปัจจุ บันท่ีท าการไปรษณีย์  เป็นท่ีให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการรับฝากจดหมาย  บริการธนาณัติ ใน

ประเทศ บริการธนาณัติระหว่างประเทศ บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศ บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่าง

ประเทศ บริการ  PAY AT POST บริการพัสดุไปรษณีย์ในประเทศบริการพัสดุไปรษณีย์ระหวา่งประเทศ เร่ืองการบริการก็เป็น

อีกหนึ่งสิ่งท่ีส าคัญเป็นอย่างมากที่พิจารณาจากการให้บริการในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการให้บริการ  ด้านพนักงานที่ผู้

ให้บริการและด้านสถานท่ีให้บริการ (http://www.junghoo.com ออนไลน)์  

 เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด และมกีารปรับปรุงคุณภาพ เพื่อตอบสนองความพึง

พอใจซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญช่วยท าให้งานประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถ้าเป็นงานเกี่ยวกับการให้บริการ เพื่อน ามาใช้

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนท่ีมาใช้บริการ การบริการท่ีสร้างความประทับใจให้ประชาชนเป็นสิ่งส าคัญประการ

หนึ่งท่ีมุ่งหวังจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน และตอ้งการทราบถึงความรู้สกึนกึคิดของประชาชน ตลอดจนท่ีท าการ

ไปรษณีย์ ยังพบปัญหาการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งความรับผิดชอบและประสิทธิภาพของการท างานก็จะไม่เทียบเท่ากับ

ลูกจ้างประจ า ท่ีจะมคีวามช านาญในการท างานมากกวา่ 

 จากการเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด และปัญหาการจ้างงาน ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจ

ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของท่ีท าการไปรษณีย์อ าเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อตอบสนองความ

ต้องการและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการท่ีท าการไปรษณีย์ ตลอดจนน าข้อมูลท่ีได้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ

บริการท่ีท าการไปรษณีย์อ าเภอเมอืง จังหวัดตาก รวมถึงการพัฒนาและสร้างสรรค์งานวจิัยให้เกิดความรู้มากขึน้ 
 

http://guru.sanook.com/9073/
http://www.junghoo.com/
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของท่ีท าการไปรษณีย์  อ าเภอเมอืง จังหวัดตาก 

2. เพื่อน าผลท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของท่ีท าการไปรษณีย์อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี) 

 กรอบแนวคดิ 

 

 
 
 
 
 
สมมุติฐาน 
 ประชาชนท่ีมีเพศตา่งกัน มคีวามพงึพอใจต่อการให้บริการแตกตา่งกัน 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มุ่งเน้นศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของการบริการธุรกิจไปรษณีย์ อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก ซึ่งเป็นการวิจัยเชงิส ารวจ (Survey Research) ด าเนนิการวิจัยโดยการใชแ้บบสอบถาม (questionnaire) เป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนนิการวิจัยโดยจะมีขัน้ตอนดังนี้ 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนท่ีมาใช้บริการ ณ ท่ีท าการไปรษณีย์ในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

จ านวน 12,210 คน ตามข้อมูลท่ีท าการไปรษณีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ประจ าปี 2559 (ท่ีท าการไปรษณีย์อ าเภอ

เมืองตาก, 2559) โดยเปิดตารางก าหนดขนาดตัวอย่างของ เครซี่และมอร์แกนได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 300 คน  

 ลักษณะของแบบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูลการวจิัยคร้ังน้ี ได้จัดท าแบบสอบถามออกเป็น คือ  

   ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา  รายได้ต่อเดือน  

ลูกค้าท่ีมาใช้บริการประเภทใด จ านวนคร้ังท่ีมาใช้บริการต่อเดือน ปริมาณการฝากส่งในแต่ละคร้ังและช่วงเวลาที่ท่าน

ชอบมาใชบ้ริการ  

 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของท่ีท าการไปรษณีย์อ าเภอเมือง จังหวัดตาก เป็น

การสร้างแบบสอบถามแบบ Likerst Scale มรีะดับการวัดประเภทอัตภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ   
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการศึกษาข้อมูลท่ีรวบรวมได้จะด าเนินการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา

(Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายลักษณะท่ัวไปของข้อมูลท่ีเก็บรวมรวมได้ค่าสถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ  (Percentage) 

และค่าเฉลี่ย (Mean) ตามรายละเอยีดในแบบสอบถามดังนี ้

1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ลูกค้าท่ีมาใช้

บริการประเภทใด จ านวนคร้ังท่ีมาใช้บริการต่อเดือน ปริมาณการฝากส่งในแต่ละคร้ังและช่วงเวลาท่ีท่านชอบมาใช้

บริการ น ามาวิเคราะห์หาค่าความถี่ และรอ้ยละ  

ปัจจัยสว่นบุคคล 
         1. เพศ 
         2. อาย ุ
         3. อาชีพ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

ของที่ท าการไปรษณีย์   
        1. ด้านการให้บรกิาร 
        2. ด้านพนักงานผู้ให้บรกิาร 

   3. ด้านสถานที่ให้บริการ 
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2. ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของท่ีท าการไปรษณีย์อ าเภอเมอืงจังหวัดตาก น ามาวิเคราะห์

หาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และอันดับ 

3. ทดสอบสมมติฐานใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS วเิคราะห์ขอ้มูล สถิตท่ีิใชค้ือสถิตทิดสอบที (t–test) จากการ

ตัง้สมมตฐิาน คือ ประชาชนท่ีมีเพศตา่งกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ แตกตา่งกัน 
 

ผลการศึกษา 
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประชาชนท่ีมาใชบ้ริการท่ีท าการไปรษณียอ์ าเภอเมืองตาก ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง มีอายุระหว่าง 21–30 ปี มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นผู้มีรายได้ต่อ

เดือนต่ ากว่า 5,000 บาท เป็นประเภทลูกค้าท่ัวไป และมาใช้บริการไปรษณีย์ เป็นจ านวน 1 คร้ังต่อเดือน ปริมาณการ

ฝากส่ง 1 ชิ้นในแต่ละคร้ัง และชว่งเวลาท่ีชอบมาใชบ้ริการของผู้ท่ีใชบ้ริการ จะมาในช่วงเวลา 10.01—12.00  น. 

ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของท่ีท าการไปรษณีย์ อ าเภอเมอืง จังหวัดตาก ดังนี้ 
 

ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผลความพงึพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ  

ความพึงพอใจของประชาชน x̄  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1.  ด้านการให้บริการ 

2.  ด้านพนักงานผู้ให้บริการ 

3.  ด้านสถานที่ให้บริการ 

4.51 

4.62 

4.64 

0.56 

0.42 

0.55 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

รวม 4.55 0.33 มากทีสุ่ด 
  

จากตารางท่ี 1 พบว่า ความพึงพอใจในการใช้บริการของประชาชนโดยภาพรวมส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการมีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านสถานท่ีให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมา ได้แก่  

ด้านพนักงานผู้ให้บริการ และค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ ด้านการให้บริการ   

 ทดสอบสมมตฐิานในการวจิัย โดยเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอ่การให้บริการ จ าแนก ตามเพศ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของท่ีท าการไปรษณีย์ จ าแนกตามเพศ 

ความพึงพอใจของประชาชน 

เพศ 

t–Value 

Sig.  

 ( 2–

tailed) 

ชาย หญงิ 

x̄  S.D. x̄  S.D. 

1.  ด้านการให้บริการ 

2.  ด้านพนักงานผู้ให้บริการ 

3.  ด้านสถานที่ให้บริการ 

4..40 

4..58 

4.50 

0.53 

0.44 

0.51 

4.47 

4.59 

4.56 

0.62 

0.37 

0.50 

-0.98 

-0.15 

 -7.85** 

0.33 

0.88 

0.00 

รวม 4.58 0.33 4.58 0.31   -4.85** 0.00 

*  P  <  .05  **  P  <  .01 

จากตารางที่ 2 เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของที่ท าการไปรษณีย์ จ าแนก

ตามเพศพบว่า โดยรวมประชาชนมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อ

พิจารณารายด้านพบว่า ประชาชนมีระดับความพึงพอใจ ด้านสถานที่ ให้บริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 ส่วนด้านอื่น ไม่แตกต่างกัน  
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สรุปผลและอธิปรายผล 

 1. ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของท่ีท าการไปรษณีย์อ าเภอเมือง จั งหวัด

ตาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ และด้านสถานท่ีให้บริการ ในภาพรวมและรายด้าน

พบวา่อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพจิารณารายด้าน สรุปได้ดังนี้  

 1.1. ด้านการให้บริการ โดยภาพรวมส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการมคีวามพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด   สอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ ชนะดา วีระพันธ์ (2554) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า โดยรวมอยูใ่นระดับความพึงพอใจมากที่สุด   

 1.2 ด้านพนักงานผู้ให้บริการ โดยภาพรวมส่วนใหญ่ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ รุ่งโรจน์ สงสระบุญ (2560) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจการใช้บริการ

ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย สาขานนทบุรี พบวา่ปัจจัยท่ีมีความพงึพอใจมากท่ีสุดได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร   

 1.3 ด้านสถานที่บริการ โดยภาพรวมสว่นใหญ่ผู้ใช้บริการมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับมากท่ีสุด สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ กัญญาภัค  แสงสว่าง และจรัญญา  ปานเจริญ (ม.ป.ป.) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตอ่

ศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของส านักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านกระบวนการให้บริการ 

และด้านเจ้าหนา้ท่ีผู้ให้บริการตามล าดับ     

2. ผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย จ าแนกตามเพศ โดยการเปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนต่อ

การให้บริการ จ าแนกตามเพศ พบว่า โดยภาพรวมส่วนใหญ่ประชาชนมีระดับความพึงพอใจ  แตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับสอดคล้องกับวิจัยของ เพ็ญนภา จรัสพันธ์ (2557) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกค้าต่อ

คุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการลูกค้า จีเนท โมบายเซอร์วิสเซ็นเตอร์ จันทบุรี พบว่าลูกค้าท่ีมีเพศและอายุ

ตา่งกัน มคีวามพงึพอใจต่อคุณภาพการให้บริการแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของท่ีท าการไปรษณีย์อ าเภอเมือง จังหวัดตาก   

มขี้อเสนอแนะการวจิัยคร้ังต่อไปดังนี้ 

1. เปรียบเทียบการให้บริการด้านต่าง ๆ ของท่ีท าการไปรษณีย์ระหว่างอ าเภอหรือระหว่างจังหวัด 

2. เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการ   

สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยใช ้Balanced Scorecard เป็นดัชนชีี้วัด 

3. ควรเพิ่มตัวแปรประเภทลูกค้า รายได้ต่อเดือน ปริมาณการฝาก – ส่ง และช่วงเวลาการให้บริการ เพื่อใช้ในการ

วเิคราะห์ความพงึพอใจในการบริการของท่ีท าการไปรษณีย์ 
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การด าเนินงานและความต้องการสวัสดิการสังคมด้านผู้พิการของศูนย์บริการคนพกิาร

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 

Social welfare operations and needs disabled, handicapped service center side 

Maekasa subdistrict administrative organization Mae Sot district, Tak province      

จุฬาลักษณ์ อรุณรัตนช์ยะกุล1 พิพัฒน์ ยอดวีระพงศ1์* และ อดิเรก ฟั่นเขียว1  

Chulalak Arunratchayakul1, Pipat Yodweerapong1* and Adirek Funkhiaw1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านผู้พิการของศูนย์บริ การ 

คนพกิารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตากและเพื่อศกึษาความต้องการด าเนนิงานสวัสดิการ

สังคมด้านผู้พิการของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผู้ให้ข้อมูล

ประชากรคนพิการท่ีมีบัตรถูกต้องตามกฎหมายท้ังหมดและผู้ดูแลผู้พิการท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่กาษาจ านวน 351 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่  

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์เนื้อหา และพรรณาความ ผลการวจิัยสามารสรุป ดังนี้ 

  1. ปัญหาการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านผู้พิการของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนต าบล 

แม่กาษาอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบว่า ด้านบริการทางการแพทย์ ได้แก่ปัญหาการเขารับการรักษาพยาบาลใน

โรงพยาบาลของรัฐ การสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีเหมาะสมกับผู้พิการมปัีญหามากน้อยเพียงใดและ

การสงเสริมฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยระยะแรกเร่ิมพบความพิการ ด้านบริการทางอาชีพ ได้แก่ปัญหาการสนับสนุนทุน

ในการประกอบอาชีพของหน่วยงานภาครัฐ การจัดตั้งกองทุน ฟนฟูสมรรถภาพผู้พิการและการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูอาชีพ 

ผู้พิการในศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กาษา ด้านบริการทางการศึกษา ได้แก่ปัญหาการได รับ

การศึกษาในโรงเรียนศึกษาพิเศษหรือโรงเรียนส าหรับผู้พิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแกคน

พิการทุกประเภทและการจัดตั้งศูนย์บริการ ชวยเหลือระยะแรกเร่ิมเด็กเล็กส าหรับเด็กพิการทุกประเภท และด้านบริการ

ทางสังคมได้แก่ปัญหาสถานประกอบการ โรงงาน อุตสาหกรรม ภาคธุรกิจเอกชน รับผู้พิการเขาท างานตามความรู

ความสามารถการพัฒนารูปแบบการฟนฟูสมรรถภาพ ผู้พิการในชุมชนให้เหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการของ

ผู้พิการแตละประเภท ๆ และข้อมูล ขาวสารและบุคลากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการด้านสังคม 

   2. ความต้องการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านผู้พิการของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนต าบล 

แม่กาษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบว่าด้านการบริการทางการแพทย ได้แก่คนพิการต้องการการขอรับสิทธิต่าง ๆ  

การรักษาพยาบาลฟรี  ช่องทางอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ และบริการรถรับ-ส่งส าหรับคนพิการ ด้านการบริการ

ทางอาชีพ ได้แก่ต้องการความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพท่ีแต่ละคนมคีวามถนัด อาชีพ เช่น นวดแผนไทย เกษตรกรรม 

หัตถกรรม งานฝีมือ ค้าขาย อาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ และการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างโอกาสและความ

เข้มแข็งในกลุ่มคนพกิาร ด้านการบริการทางการศกึษา ได้แก่อยากให้มีโรงเรียนเฉพาะด้านท่ีสอนและดูแลคนพกิาร อยากให้มี

                                                 
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จังหวัด ก าแพงเพชร 62000 
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การกระจายบริการด้านการศึกษาพิเศษไปสู่ชนบทได้อย่างท่ัวถึงเพียงพอกับความต้องการและอยากได้รับการศึกษา ภาค

บังคับหรือการศึกษาสายอาชีพ ด้านการบริการทางสังคม ได้แก่การเลือกปฏิบัติต่อคนพิการท่ีไม่เท่าเทียมกันในสังคม 

ตอ้งการสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพกิารในสถานท่ีต่าง ๆ และการยอมรับและการมสี่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 

ค าส าคัญ:  สวัสดกิารสังคมดา้นผู้พกิาร, ศูนยบ์ริการคนพกิาร, องคก์ารบริหารส่วนต าบลแมก่าษา  

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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บทน า 
  ปัจจุบันมผีู้พิการในประเทศไทยเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ ดังจะเห็นได้จากรายงานการส ารวจความพิการของประชากรใน

ประเทศไทย ปี 2545 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ามีผู้พิการร้อยละ 1.7และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.9 ในปี 2550 

(ส านักงานสถิติแห่งชาติ,2550) ผลของความพิการท่ีเกิดขึน้สามารถส่งผลกระทบและเกิดปัญหาหลายประการต่อผู้พิการ

ตัง้แตร่ะดับปานกลางถึงรุนแรง(Davidhizar,1997) รวมถึงตอ่ผู้ดูแลและประเทศชาตไิด้ ตัวอยา่งของผลกระทบประการแรก

เป็นเร่ืองค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพผู้พิการ โดยพบว่าประเทศชาติต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพร่างกาย 

ผู้พิการไปจ านวนมาก ดังผลการศึกษาของศูนย์สิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุขท่ีศึกษาต้นทุนในการดูแลผู้พิการท่ีมารับบริการท่ีศูนย์ฯพบว่า เมื่อคิดต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยเฉพาะ

ค่าแรงและวัสดุแล้ว จะมีทุนต่อคร้ังของผู้พิการท่ีมารับบริการท่ีแผนกผู้ป่วยนอกเท่ากับ 434 บาท และจะมีต้นทุนต่อราย

ของผู้พิการท่ีมารับบริการท่ีแผนกผู้ป่วยในเท่ากับ 18080 บาท และมีต้นทุนต่อวันนอนของผู้ป่วยในเท่ากับ 890 บาท  

(วัชรา ริ้วไพบูลย์, 2544) ท าให้เกิดปัญหาในเร่ืองการสูญเสียงบประมาณในการดูแลสุขภาพท่ีน่าจะควบคุมได้หากไม่มี

ความพกิารเกิดขึน้ 

  ต่อมาพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2556 มาตรา 20/3 และมาตรา 20/4 ก าหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการเพื่อประโยชน์สูงสุดในการส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับพื้นท่ี ให้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม องค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่กาษา ตั้งอยู่เลขท่ี  728 หมู่ 2 ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้จัดตั้งเป็น  “องค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่กาษา” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกาศ ณ วันท่ี 

16  ธันวาคม  พ.ศ. 2539  และตอ่มาได้มีการขออนุญาตจัดตัง้ศูนยบ์ริการคนพกิารท่ัวไป  โดยใชช้ื่อ “ศูนยบ์ริการคนพิการ

องค์การบริหารส่วนต าบลแมก่าษา” เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน ์สวัสดิการ หรือให้ความชว่ยเหลือ

ตามท่ีคนพิการร้องขอ และตามท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนด รวมท้ังการให้ค าปรึกษาหรือช่วยด าเนินการเกี่ยวกับการขอใช้

สิทธิประโยชน์แก่คนพิการ ซึ่งได้รับใบอนุญาตจัดตั้งตามใบอนุญาตเลขท่ี 004/2558 ลงวันท่ี  11 กุมภาพันธ์ 2558  

โดยแยกจ านวนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ติดเชื้อท่ีได้รับเบ้ียยังชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนี้ 1.ผู้สูงอายุจ านวน 1,596 ราย  

2. ผู้พิการ 351 ราย และ3.ผู้ติดเชื้อเอดส์จ านวน 30 ราย (แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กาษา 3 ปี 2558 - 

2561) จากข้อมูลคนพกิารต าบลแมก่าษา อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก เมื่อวันท่ี 18 มนีาคม 2558 ต าบลแมก่าษามคีนพิการ

ท่ีขึ้นทะเบียนคนพิการจ านวน  351 คน ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กาษาซึ่งเป็นองค์กรผู้ให้บริการ 

มีภารกิจให้บริการและการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการกับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในต าบลแม่กาษา จากการให้บริการ

ประสบปัญหาขาด แนวทางการให้บริการท่ีตรงกับสภาพปัญหาความตอ้งการท่ีแท้จริงของคนพกิารและผู้ดูแลคนพกิารสืบ

เนื่องมาจากศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กาษายังไม่มีข้อมูลเชิงลึกของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 

จึงท าให้ไม่ทราบถึงสภาพปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงท่ีจะใช้เป็นแนวทางจัดบริการให้ตรงกับความต้องการของ 

คนพกิารและผู้ดูแลคนพกิารในต าบลแมก่าษาได้อยา่งมปีระสิทธิภาพและเกิดความพงึพอใจในการเข้ารับบริการนัน้  

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านผู้พิการ

ของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ว่ามีการจัดการตรงกับความ

ต้องการท่ีแท้จริงของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อน าผลข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาไปปรับใช้ในการบริหารจัดการ

สวัสดิการสังคมด้านคนพกิารให้เกิดประสิทธิภาพตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัญหาการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านผู้พิการของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลแมก่าษา อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก 

2. เพื่อศึกษาความต้องการการด าเนินงานด้านผู้พิการของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนต าบล 

แมก่าษา อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก 
 

ขอบเขตของการวิจัย  
  ขอบเขตดา้นเนื้อหา   

  ในการศึกษาวจิัยคร้ังน้ี  เป็นการศกึษาความตอ้งการการด าเนนิงานด้านผู้พกิารของศูนยบ์ริการคนพิการ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแมก่าษา อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก ผู้วิจัยได้ศึกษาจาก (จุรรัีตน์ ผ่องแผ้ว ม.ป.ป. อา้งถึงใน 

กระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย,์ 2547)  ได้แก่   

1. ความตอ้งการด้านการแพทย ์  2. ความตอ้งการด้านการศกึษา 

3. ความตอ้งการดา้นสังคม       4. ความตอ้งการด้านอาชพี 

   ขอบเขตดา้นประชากรและผู้ใหข้้อมูล 

   ผู้ให้ขอ้มูล ได้แก่ ศกึษาจากประชากรคนพกิารท่ีมีบัตรถูกตอ้งตามกฎหมายท้ังหมดและผู้ดูแลผู้พิการท่ีอาศัยอยู่

ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก รวมจ านวนท้ังสิ้น 351  คน 

(แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแมก่าษา 3 ปี)   

 1.3 ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ 

1.3.1 ปัญหาด าเนนิงานสวัสดกิารสังคมดา้นผู้พกิารของศูนยบ์ริการคนพกิารองค์การบริหารส่วน

ต าบลแมก่าษา อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก 

1.3.2 ความตอ้งการการด าเนนิงานด้านผู้พกิารของศูนยบ์ริการคนพกิารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่

กาษา อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก 

  ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

              ตุลาคม 2558 –  ธันวาคม  2558 

  ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

              พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแมก่าษา อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
    1. เพื่อศึกษาปัญหาการด าเนนิงานสวัสดิการสังคมด้านผู้พิการของศูนย์บริการคนพกิารองค์การบริหารส่วน

ต าบลแมก่าษาอ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก  

2. เพื่อศึกษาความต้องการการด าเนินงานด้านผู้พิการของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่

กาษาอ าเภอแม่สอด จังหวัดตากในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาความต้องการการด าเนินงานด้านผู้พิการของ

ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กาษาอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผู้วิจัยได้ศึกษาจาก (จุรีรัตน์ผ่องแผ้ว

ม.ป.ป. อ้างถึงในกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 2547) ได้แก่ 1. ด้านความต้องการด้านการแพทย์  

2. ด้านความต้องการด้านการศกึษา 3. ด้านความต้องการด้านสังคม 4. ด้านความตอ้งการด้านอาชีพผู้ให้ข้อมูลประชากร

คนพิการท่ีมีบัตรถูกต้องตามกฎหมายท้ังหมดและผู้ดูแลผู้พิการท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน

ต าบลแม่กาษาอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก รวมจ านวนท้ังสิ้น 351 คน ตัวแปรท่ีศึกษาได้แก่ ปัญหาด าเนินงานสวัสดิการ
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สังคมด้านผู้พิการของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กาษาอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และความ

ตอ้งการการด าเนินงานด้านผู้พกิารของศูนย์บริการคนพกิารองค์การบริหารส่วนต าบลแมก่าษาอ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านผู้พิการของศูนย์บริการ

คนพิการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์เนื้อหาแบบลงสรุปและพรรณาความ  
 

ผลการวิจัย 

 1. ปัญหาการด าเนนิงานสวัสดกิารสังคมด้านผู้พกิารของศูนยบ์ริการคนพกิารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่

กาษาอ าเภอแมส่อด  จังหวัดตาก ทุกด้านมปัีญหาอยู่ในระดับมาก โดยแตล่ะด้าน พบวา่ 

1.1 ด้านบริการทางการแพทย์ในภาพรวมมกีารด าเนนิงานอยูใ่นระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่  

ส่วนใหญ่มมีีการด าเนนิงานอยูใ่นระดับมากท่ีสุด  ได้แก่  การเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ รองลงมา 

ได้แก่การสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยทีางการแพทยท่ี์เหมาะสมกับผู้พกิารมีปัญหามากนอ้ยเพยีงใด และการสงเส

ริมฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยระยะแรกเร่ิมพบความพกิาร  

  1.2 ด้านบริการทางอาชีพ ในภาพรวมมีการด าเนินงานอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  

ส่วนใหญ่มีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก  ได้แก่  การสนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพของหน่วยงานภาครัฐ 

รองลงมาการจัดตั้งกองทุนฟนฟูสมรรถภาพผู้พิการและการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูอาชีพผู้พิการในศูนย์บริการคนพิการ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแมก่าษา 

  1.3 ด้านบริการทางการศึกษาในภาพรวมมีการด าเนินงานอยู่ในระดับมากพบว่าส่วนใหญ่มีการด าเนินงาน

อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ได้แก่  การไดรับการศึกษาในโรงเรียนศึกษาพิเศษหรือโรงเรียนส าหรับผู้พิการโดยไม่เสียค่าใชจ้่าย 

รองลงมาการเพิ่มโอกาสทางการศกึษาใหแกคนพกิารทุกประเภทและข้อท่ี 6 การจัดตัง้ศูนยบ์ริการการชวยเหลอืระยะ

แรกเร่ิมเด็กเล็กส าหรับเด็กพิการทุกประเภท 

  1.4 ด้านบริการทางสังคมในภาพรวมมกีารด าเนินงานอยูใ่นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่ามีข้อ

ท่ีมีการด าเนินงานในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ สถานประกอบการ โรงงาน อุตสาหกรรม ภาคธุรกิจเอกชน รับผู้พิการเขา

ท างานตามความรูความสามารถ รองลงมาการพัฒนารูปแบบการฟนฟูสมรรถภาพ ผู้พิการในชุมชนให้เหมาะสมกับ

สภาพปญหา และความตองการของผู้พิการแตละประเภท ๆ และข้อมูล ขาวสารและบุคลากรเพื่อสนับสนุน 

การด าเนนิการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการด้านสังคม 

  2. ความต้องการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านผู้พิการของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนต าบล 

แมก่าษา อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก พบวา่ 

2.1 ด้านการบริการทางการแพทย พบว่า คนพิการต้องการการขอรับสิทธิต่าง ๆ การรักษาพยาบาลฟรี  

ชอ่งทางอ านวยความสะดวกส าหรับคนพกิาร และบริการรถรับ-ส่งส าหรับคนพกิาร 

2.2 ด้านการบริการทางอาชีพ พบว่าต้องการความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพท่ีแต่ละคนมีความ

ถนัด อาชีพ เช่น นวดแผนไทย เกษตรกรรม หัตถกรรม งานฝีมือ ค้าขายอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ และการรวมกลุม่

ในการประกอบอาชพีเพื่อสร้างโอกาสและความเขม้แข็งในกลุ่มคนพกิาร 

2.3 ด้านการบริการทางการศึกษา พบวา่อยากให้มีโรงเรียนเฉพาะด้านท่ีสอนและดูแลคนพิการอยากให้มี

การกระจายบริการด้านการศึกษาพิเศษไปสู่ชนบทได้อย่างท่ัวถึงเพียงพอกับความต้องการ และอยากได้รับการศึกษา 

ภาคบังคับหรือการศึกษาสายอาชีพ 
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 2.4 ด้านการบริการทางสังคม พบวา่ การเลอืกปฏบัิตติอ่คนพิการท่ีไม่เท่าเทียมกันในสังคม ตอ้งการสิ่ง

อ านวยความสะดวกส าหรับคนพกิารในสถานท่ีต่าง ๆ และการยอมรับและการมสี่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ปัญหาการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านผู้พิการของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนต าบล 

แมก่าษาอ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก อภิปรายผลได้ดังนี้ 

 1.1 ด้านบริการทางการแพทย์ พบว่ามีปัญหาการเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ ท้ังนี้

เพราะว่าการเดินทางไปใช้บริการประสบปัญหาเกิดความยากล าบากและญาติและผู้ท่ีเกี่ยวข้องไมม่ีความรู้ความเข้าใจ

ในสิทธิการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ท่ีชัดเจนและไม่มีความรู้เร่ืองการรักษาโรคบางโรค

ท าให้เข้าไมถ่ึงสิทธิท่ีตนเองควรจะได้รับตามหลักของบัตรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรท.74) และ (3) ซึ่งมีความ

แตกต่างกับผลการวิจัยของวุฒิชัย แพงจ่อย (2553) ศึกษาเร่ือง “แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ” ผลการศึกษาพบว่าปัญหาและความตอ้งการการดูแลของคนพิการมีประเด็นปัญหาและความต้องการของคน

พิการอย่างน้อย 3 ประเด็นคือ การไม่มีงานท าการไมไ่ด้รับการศึกษาและการไม่ได้รับการดูแลเร่ืองสุขภาพจึงได้มแีนว

ทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีติของคนพกิารในเขตพืน้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสวรรค์โดยการส่งเสริม

สุขภาวะของคนพิการ การพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ของคนพิการในการเลี้ยงดูตนเองอย่างเพียงพอการส่งเสริม

การศึกษาของคนพิการการจัดท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะสมเอื้อต่อการอยู่ร่วมกับครอบครัวและคนในชุมชนและการส่งเสริม

คนพกิารให้อยู่ในสังคมอยา่งเท่าเทียมและสง่เสริมให้คนในชุมชนมคีวามเข้าใจท่ีดตีอ่คนพิการ 

                1.2 ด้านบริการทางอาชพี พบวา่มปัีญหาการสนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพของหน่วยงานภาครัฐ ท้ังนี้

เพราะว่าด้วยข้อจ ากัดของคนพิการเองท่ีประสบปัญหาความยากล าบากในการด าเนินชีวิตท้ังเร่ืองความพร้อมของ

ร่างกาย การเดินทาง วุฒิการศึกษา ท าให้คนพิการให้ความส าคัญในเร่ืองการประกอบอาชีพค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่

โอกาสท่ีคนพิการจะมารวมกลุ่มกันก็เป็นไปได้ยาก จึงไม่ค่อยมีแหล่งเงินทุนส าหรับคนพิการมากนัก มเีพยีงเงินทุนกู้ยืม

เงินคนพิการวงเงินจากเดิม 40,00 บาทต่อมาได้ปรับขยายเพิ่มวงเงิน เป็น 60,000 บาท/คน ชึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของวุฒิชัย แพงจ่อย (2553) ศึกษาเร่ือง “แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”  

ผลการศึกษาพบว่าปัญหาและความต้องการการดูแลของคนพิการมีประเด็นปัญหาและความต้องการของคนพิการ

อย่างนอ้ย 3 ประเด็นคอืการไม่มีงานท าการไมไ่ด้รับการศึกษาและการไม่ได้รับการดูแลเร่ืองสุขภาพจงึได้มีแนวทางการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีติของคนพกิารในเขตพืน้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสวรรค์โดยการส่งเสริมสุขภาวะ

ของคนพิการการพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ของคนพกิารในการเลีย้งดูตนเองอยา่งเพียงพอการส่งเสริมการศกึษาของคน

พิการการจัดท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะสมเอื้อต่อการอยู่ร่วมกับครอบครัวและคนในชุมชนและการส่งเสริมคนพิการให้อยู่ใน

สังคมอยา่งเท่าเทียมและสง่เสริมให้คนในชุมชนมคีวามเข้าใจท่ีดีต่อคนพกิาร 

1.3 ด้านบริการทางการศึกษาพบว่ามีปัญหาการไดรับการศึกษาในโรงเรียนศึกษาพิเศษหรือโรงเรียนส าหรับ 

ผู้พิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ท้ังนี้เพราะว่าคนพิการส่วนใหญ่ประสบปัญหาความยากล าบากในการเดินทางยิ่งคนพิการท่ี

อยู่ห่างไกลตามชนบท ผู้ดูแลคนพิการยังขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาส าหรับคนพิการ  

บางคนไม่ยอมรับและอายท่ีจะออกสู่สังคมเพราะกลัวถูกคนอื่นล้อเลียนช่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของวุฒิชัย แพงจ่อย 

(2553) ศึกษาเร่ือง “แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ผลการศึกษาพบว่าปัญหาและความต้องการ

การดูแลของคนพกิารมปีระเด็นปัญหาและความตอ้งการของคนพิการอยา่งน้อย 3 ประเด็นคือการไมม่งีานท าการไม่ได้รับ

การศึกษาและการไม่ได้รับการดูแลเร่ืองสุขภาพจึงได้มีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในเขต

พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสวรรค์โดยการส่งเสริมสุขภาวะของคนพิการการพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ของคนพิการ
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ในการเลี้ยงดูตนเองอย่างเพียงพอการส่งเสริมการศึกษาของคนพิการการจัดท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะสมเอื้อต่อการอยู่ร่วมกับ

ครอบครัวและคนในชุมชนและการส่งเสริมคนพกิารให้อยูใ่นสังคมอยา่งเท่าเทียมและส่งเสริมให้คนในชุมชนมคีวามเข้าใจที่

ดีต่อคนพกิาร 

      1.4 ด้านบริการทางสังคมพบว่ามีปัญหาสถานประกอบการ โรงงาน อุตสาหกรรม ภาคธุรกิจเอกชน รับผู้

พิการเขาท างานตามความรูความสามารถ ท้ังนี้เพราะว่าคนพิการส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อมในการท างานในสถาน

ประกอบการเนื่องจากคนพิการเองยังไม่ได้รับการพัฒนา เช่น เร่ืองการเดินทาง วุฒิการศึกษา การพัฒนาฝีมือ ต าแหน่ง

งานท่ีว่างของสถานประกอบการท่ีไม่ตรงกับคุณสมบัติของคนพิการท่ีมีอยู่ จึงท าให้คนพิการได้รับการบรรจุงานท่ีไม่

เหมาะสมและไม่ตรงกับความสามารถของตนเอง และคนพิการส่วนใหญ่ยังไม่รับรู้ถึงสิทธิของตนเองด้านอาชีพและการมี

งานท าของคนพิการ ชึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธีระศักดิ์ พงษ์ไกรรุ่งเรือง (2552) ได้วิจัยเร่ือง “แนวทางการ

พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดขอนแก่น” ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่องค์การ

บริหารส่วนต าบลได้มสีภาพการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้พิการคือการจ่ายเบ้ียยังชีพให้กับผู้พิการคิดเป็นร้อยละ 98.8 

จากแนวคิดการช่วยเหลือในด้านเหล่านี้เป็นการช่วยเหลือไม่มีสิ้นสุดควรมีการส่งเสริมองค์ความรู้ในด้านอาชีพท่ีสามารถ

สร้างรายได้เลี้ยงชีพและครอบครัวเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนและดารงชีวิตร่วมกับสังคม

อย่างปกติท่ัวไปการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลปัจจุบันจะเน้นจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ 

ผู้พิการซึ่งก็ยังไม่เพียงพอกับคนพกิารท่ีมีอยูใ่นต าบลตามสิทธิท่ีผู้พกิารจะได้รับตามพระราชบัญญัตกิารจัดการสวัสดิการ

สังคมสาหรับผู้พิการในเร่ืองของการประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพการเกษตรถึงแม้กฎหมายบัญญัติการจัด

สวัสดิการสังคมสาหรับผู้พิการจะเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ใช้สิทธิท่ีมีในการบริการสวัสดิการสังคมจากภาครัฐ 

ซึ่งมีสวัสดิการสังคมในด้านต่าง ๆ  ท่ีเอื้อประโยชน์สาหรับผู้พิการมากมายไม่วา่จะเป็นการฝึกอาชพีการศึกษาทุนประกอบ

อาชีพเครื่องกายภาพบาบัด ฯลฯ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเพื่อให้รับรู้ทราบ

ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเป็นการปิดโอกาสสาหรับผู้พิการไม่ให้เข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคมจาก

ภาครัฐอย่างท่ัวถึงปัญหาส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลได้แก่ขาดการประชาสัมพันธ์ขาดกลไกการตรวจสอบจาก

ประชาชนการบริหารอยู่ในระดับปิดสาหรับแนวคิดจากผู้ศึกษาการท่ีจะพัฒนาและส่งเสริมให้คนพิการหรือคนด้อยโอกาส

ท่ีตกอยู่ในภาวะกลุ่มเสี่ยงท่ีประสบปัญหาทางสังคมให้สามารถมีชีวิตในการดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างคนปกติธรรมดา

จ าเป็นต้องสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและอยู่ในสังคมชุมชนเหมือนคนปกติท่ัวไปสนับสนุนและให้โอกาส 

ไม่ว่าจะเป็นในรูปของการเสนอแนวคิดเห็นในกลุ่มของตนเองการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง  ๆ การให้เกียรติและ 

การยอมรับของคนในชุมชน 

 2. ความต้องการด าเนินงานสวัสดิการสังคมด้านผู้พิการของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนต าบล 

แมก่าษาอ าเภอแมส่อด  จังหวัดตาก อภิปรายผลได้ดังนี้ 

 2.1 ด้านการบริการทางการแพทย พบว่าผู้พิการต้องการขอรับสิทธิต่าง ๆ การรักษาพยาบาลฟรี ท้ังนี้

เพราะว่า ผู้พิการต้องการประสงค์จะขึ้นทะเบียนก็เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิบางประการท่ีถูกต้องตามกฎหมายเพื่อท่ีจะได้

สิทธิต่าง ๆ และการรับเบ้ียยังชีพรักษาพยาบาลฟรีและกู้เงินได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธีระศักดิ์ พงษ์ไกรรุ่งเรือง 

(2552) ได้วิจัยเร่ือง “แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดขอนแก่น” 

ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่องค์การบริหารส่วนต าบลได้มสีภาพการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้พิการคือการจ่ายเบ้ีย

ยังชีพให้กับผู้พิการคิดเป็นร้อยละ 98.8 จากแนวคิดการช่วยเหลอืในด้านเหล่านี้เป็นการช่วยเหลือไมม่ีสิน้สุดควรมกีาร

ส่งเสริมองคค์วามรู้ในด้านอาชีพท่ีสามารถสรา้งรายได้เลี้ยงชีพและครอบครัวเปิดโอกาสให้เข้ามามสี่วนร่วมในกิจกรรม

ตา่งๆในชุมชนและด ารงชีวิตร่วมกับสังคมอยา่งปกติท่ัวไปการจัดสวัสดกิารสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลปัจจุบัน

จะเนน้จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชพีผู้พกิารซึ่งก็ยังไมเ่พยีงพอกับคนพิการท่ีมอียูใ่นต าบลตามสิทธิท่ีผู้พกิารจะได้รับ
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ตามพระราชบัญญัติการจัดการสวัสดิการสังคมสาหรับผู้พิการในเร่ืองของการประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะประกอบ

อาชีพการเกษตรถึงแม้กฎหมายบัญญัติการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้พิการจะเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ใช้สิทธิท่ีมีใน

การบริการสวัสดิการสังคมจากภาครัฐซึ่งมสีวัสดิการสังคมในด้านตา่ง ๆ ท่ีเอื้อประโยชน์สาหรับผู้พกิารมากมายไม่ว่า

จะเป็นการฝึกอาชีพการศึกษาทุนประกอบอาชีพเคร่ืองกายภาพบ าบัดฯลฯแต่องค์การบริหารส่วนต าบลยังขาดการ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเพื่อให้รับรู้ทราบข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเป็นการปิดโอกาสสาหรับ 

ผู้พิการไม่ให้เข้าถึงบริการด้านสวัสดกิารสังคมจากภาครัฐอยา่งทั่วถึงปัญหาส าคัญขององคก์ารบริหารส่วนต าบลได้แก่

ขาดการประชาสัมพันธ์ขาดกลไกการตรวจสอบจากประชาชนการบริหารอยู่ในระดับปิดสาหรับแนวคดิจากผู้ศึกษาการ

ท่ีจะพัฒนาและส่งเสริมให้คนพกิารหรือคนดอ้ยโอกาสท่ีตกอยู่ในภาวะกลุ่มเสี่ยงท่ีประสบปัญหาทางสังคมให้สามารถมี

ชีวิตในการดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างคนปกติธรรมดาจ าเป็นต้องสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและอยูใ่น

สังคมชุมชนเหมือนคนปกติท่ัวไปสนับสนุนและให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นในรูปของการเสนอแนวคิดเห็นในกลุ่มของตนเอง

การมสี่วนร่วมกับกิจกรรมตา่ง ๆ การให้เกียรตแิละการยอมรับของคนในชุมชน 

    2.2 ด้านการบริการทางอาชีพ พบว่าผู้พิการตอ้งการมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพท่ีแต่ละคนมี

ความถนัด เชน่ นวดแผนไทย เกษตรกรรม หัตถกรรม งานฝีมือ ค้าขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง และมีการรวมกลุม่

ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างโอกาสและความเข้มแข็งในกลุ่มผู้พิการท้ังนี้เพราะว่า ผู้พิการต้องการสามารถสร้าง

รายได้เลี้ยงชีพและครอบครัวได้ด้วยตนเอง ไม่เป็นภาระของครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยวุฒิชัย แพงจ่อย 

(2553) ศึกษาเร่ือง “แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ผลการศึกษาพบว่าแนวทางการส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวติของคนพิการในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสวรรค์โดยการส่งเสริมสุขภาวะของคน

พิการการพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ของคนพิการในการเลี้ยงดูตนเองอย่างเพียงพอการส่งเสริมการศึกษาของคนพิการ

การจัดท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะสมเอื้อต่อการอยู่ร่วมกับครอบครัวและคนในชุมชนและการส่งเสริมคนพิการให้อยู่ในสังคม

อย่างเท่าเทียมและสง่เสริมให้คนในชุมชนมคีวามเข้าใจท่ีดตีอ่คนพิการ 

    2.3 ด้านการบริการทางการศึกษา พบว่าผู้พิการต้องการอยากให้มีโรงเรียนเฉพาะด้านท่ีสอนและดูแลคน

พิการ และให้มีการกระจายบริการด้านการศึกษาพิเศษไปสู่ชนบทได้อย่างท่ัวถึงเพียงพอกับความต้องการ ทั้งนี้

เพราะว่าผู้พิการต้องการเรียนรู้และมีหลักสูตรท่ีสอนเฉพาะทางส าหรับผู้พกิาร เพื่อให้เกิดการพัฒนาน าความรู้ท่ีได้รับ

มาไปประกอบอาชีพเลี้ยงชีพและครอบครัวได้ด้วยตนเอง ไม่เป็นภาระของครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย  

วุฒิชัย แพงจ่อย (2553) ศึกษาเร่ือง “แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ผลการศึกษาพบว่าแนว

ทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีติของคนพกิารในเขตพืน้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโพนสวรรค์โดยการส่งเสริม

สุขภาวะของคนพกิารการพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ของคนพกิารในการเลีย้งดูตนเองอยา่งเพียงพอการสง่เสริมการศึกษา

ของคนพกิารการจัดท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะสมเอื้อตอ่การอยู่ร่วมกับครอบครัวและคนในชุมชนและการส่งเสริมคนพิการให้

อยู่ในสังคมอยา่งเท่าเทียมและสง่เสริมให้คนในชุมชนมคีวามเข้าใจท่ีดตีอ่คนพิการ  

    2.4 ด้านการบริการทางสังคมพบว่าผู้พิการต้องการการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการเท่าเทียมกันในสังคม 

ต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการในสถานท่ีต่าง การยอมรับและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 

ท้ังนี้เพราะว่า ผู้พิการการไม่ต้องการให้เกิดการเลือกปฏิบัติจัดและมีท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะสมเอื้อต่อการอยู่ร่วมกับ

ครอบครัวและคนในชุมชนและการส่งเสริมคนพิการให้อยู่ในสังคมอย่างเท่าเทียมและส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความ

เข้าใจท่ีดีต่อคนพิการสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธีระศักดิ์ พงษ์ไกรรุ่งเรือง  (2552) ได้วิจัยเร่ือง “แนวทางการ

พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดขอนแก่น” ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่องค์การ

บริหารส่วนต าบลได้มีสภาพการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้พิการคือการจ่ายเบ้ียยังชีพให้กับผู้พิการคิดเป็นร้อยละ 

98.8 จากแนวคิดการช่วยเหลอืในด้านเหล่านี้เป็นการช่วยเหลือไม่มีสิน้สุดควรมกีารส่งเสริมองค์ความรู้ในด้านอาชพีท่ี
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สามารถสร้างรายได้เลี้ยงชีพและครอบครัวเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง  ๆ ในชุมชนและดารงชีวิต

ร่วมกับสังคมอย่างปกติท่ัวไปการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลปัจจุบันจะเน้นจ่ายเงินสงเคราะห์

เพื่อการยังชพีผู้พิการซึ่งก็ยังไมเ่พียงพอกับคนพกิารท่ีมอียูใ่นต าบลตามสิทธิท่ีผู้พิการจะได้รับตามพระราชบัญญัติการ

จัดการสวัสดิการสังคมสาหรับผู้พิการในเร่ืองของการประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพการเกษตรถึงแม้

กฎหมายบัญญัติการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผู้พิการจะเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ใช้สิทธิท่ีมีในการบริการสวัสดิการ

สังคมจากภาครัฐซึ่งมีสวัสดิการสังคมในด้านต่าง ๆ ท่ีเอื้อประโยชน์สาหรับผู้พิการมากมายไม่ว่าจะเป็นการฝึกอาชีพ

การศึกษาทุนประกอบอาชีพเคร่ืองกายภาพบาบัดฯลฯแต่องค์การบริหารส่วนต าบลยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนเพื่อให้รับรู้ทราบข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเป็นการปิดโอกาสสาหรับผู้พิการไม่ให้เข้าถึง

บริการด้านสวัสดิการสังคมจากภาครัฐอย่างท่ัวถึงปัญหาส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลได้แก่ขาดการ

ประชาสัมพันธ์ขาดกลไกการตรวจสอบจากประชาชนการบริหารอยู่ในระดับปิดสาหรับแนวคิดจากผู้ศึกษาการท่ีจะ

พัฒนาและส่งเสริมให้คนพกิารหรือคนดอ้ยโอกาสท่ีตกอยูใ่นภาวะกลุ่มเสี่ยงท่ีประสบปัญหาทางสังคมให้สามารถมีชีวิต

ในการดารงชีวิตอยู่ในสังคมอยา่งคนปกติธรรมดาจ าเป็นต้องสนับสนุนให้มสี่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและอยู่ในสังคม

ชุมชนเหมือนคนปกติท่ัวไปสนับสนุนและให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นในรูปของการเสนอแนวคิดเห็นในกลุ่มของตนเองการมี

ส่วนร่วมกับกิจกรรมตา่ง ๆ การให้เกียรตแิละการยอมรับของคนในชุมชน 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช ้

1.   หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมกีารจัดโครงการทางการสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพชวีติของคนพกิารให้ครบ

ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ดา้นบริการทางการแพทย ์ด้านบริการทางอาชพี ด้านบริการทางการศกึษา และด้านบริการสังคม ใน

พื้นท่ีศูนย์บริการคนพกิารองค์การบริหารสว่นต าบลแมก่าษา  อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก 

2. หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมกีารสง่เสริมการประกอบอาชพีท่ีแต่ละคนมคีวามถนัดในแต่ละดา้น เชน่ นวด

แผนไทย เกษตรกรรม หัตถกรรม งานฝีมอื ค้าขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง และสร้างกลุ่มในการประกอบอาชพี

เพื่อสร้างโอกาสและความเข้มแข็งในกลุ่มผู้พิการ 

3. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนต าบล ควรมีข้อมูลคนพิการในท้องถิ่นทุกมิติ ท้ังด้านสังคมและ

เศรษฐกิจ เพื่อน ามาใชพ้ัฒนาผู้พิการให้ช่วยเหลอืตนเองได้ 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1.   ควรหาแนวทางพัฒนาศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กาษา ในทุกมิติ เช่น ด้านการ

บริหารจัดการ ด้านสง่เสริมสวัสดกิาร 

2. ควรท าการวจิัยเร่ืองศักยภาพและข้อจ ากัดของผู้พิการของศูนย์บริการคนพกิารองค์การบริหารส่วนต าบล

แมก่าษา เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาตามรูปแบบการพัฒนาเพื่อขยายผลในระดับประเทศต่อไป 
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แนวปฏิบัติท่ีดีในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักโดยชุมชนพื้นบ้าน 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* ทพิย์สุดา ตัง้ตระกูล2 ปฏิภาณ  สุทธิกุลบุตร3 และผานิตย์  นาขยัน1    

Benchamat Somwagnsakun1*, Tipsuda Tangtragoon2, Pathipan Sutigoolabud3 and Phanit Nakayan1  
 

บทคัดย่อ 
 จากสถานการณ์ ท่ีประเทศไทยเกิดภัยธรรมชาติอยู่เป็นระยะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมาร ีจึงทรงมแีนวทางในการฟ้ืนฟูความเป็นอยูด่้านปากท้องของประชาชน และสิ่งท่ีส าคัญอันดับตน้ ๆ คือ เมล็ดพันธ์ุ

ผักเพื่อแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยพิบัติ ได้น ามาเพาะปลูกเป็นอาหาร ขาย หรือเก็บเมล็ดพันธ์ุไว้ใช้  การวิจัยในคร้ังนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวปฏบัิติท่ีดีเพื่อจัดท าคู่มอื และขยายผลการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักพื้นบ้านในโครงการผลิตเมล็ด

พันธ์ุผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ของศูนย์พัฒนาพันธ์ุพืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบ

เจาะจง คือกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 3 ชุมชน และกลุ่มขยายผล 1 ชุมชนเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ประยุกตก์ระบวนการจัดการความรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวปฏบัิติท่ีดขีองชุมชน เคร่ืองมอืในการท าวจิัยท่ีใชค้ือ แบบสัมภาษณ์ 

สนทนากลุ่ม การบันทึกภาคสนาม และแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อประเมินความรู้ท่ีได้รับ  

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มเป้าหมายท้ัง 3 ชุมชนมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักพื้นบ้าน โดยมีการวาง

แผนการผลิตท้ังปี ให้สอดคล้องกับสภาพภูมสิังคมของชุมชนนั้น ๆ รว่มกับการใชภู้มิปัญญาและองค์ความรู้เดิม จึงท าให้

ผลผลิตออกมามีคุณภาพ และเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับหลักทางวิชาการในการผลิตพืช พบว่าแนวปฏิบัติของชุมชนมี

ความสอดคล้องกับหลักวิชาการ การน าคู่มือมาขยายผล พบว่า กลุ่มเป้าหมายสามารถศึกษาได้ด้วยตัวเองคิดเป็นร้อย

ละ 62 และตอ้งมผีู้ให้ค าแนะน าประกอบ ส่วนเนื้อหามปีระโยชน ์ชัดเจนเข้าใจง่าย สามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ด้จริง ท าให้

เกิดความรู้ท่ีต่อยอดได้ ผลวัดความพึงพอใจ ส่วนใหญ่ชอบความเรียบง่ายของเนื้อหา  
 

ค าส าคัญ:  แนวปฏบัิตท่ีิด,ี เมล็ดพันธ์ุ, ชุมชนพื้นบ้าน, เพื่อนชว่ยเพื่อน 
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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  
 

บทน า  

จากสถานการณ์ ท่ีประเทศไทยเกิดภัยธรรมชาติอยู่เป็นระยะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมาร ีจึงทรงมแีนวทางในการฟื้นฟูความเป็นอยูด่้านปากท้องของประชาชน และสิ่งท่ีส าคัญอันดับตน้ ๆ คือ เมล็ดพันธ์ุ

ผักเพ่ือแจกจ่ายให้เกษตรกร หรือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ ได้น ามาเพาะปลูกเป็นผัก เพื่อรับประทานในครัวเรือน อกี

ท้ังยังสามารถน าไปขาย หรือเก็บเมล็ดพันธ์ุไว้ใช้ต่อไปได้ โครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ของศูนย์พัฒนา

พันธ์ุพืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ซึ่งเป็นโครงการท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ ให้ราษฎรเข้าร่วมผลิตเมล็ดพันธ์ุผักพืน้บ้าน จึงได้เร่ิมเกิดขึ้น ดังพระราชด ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี รับสั่ง ณ วังสระปทุม ใจความตอนหนึ่งว่า “… ปัจจัยส าคัญของการเกษตรนอกจากเร่ืองน้ าและ

ดินแลว้ การมพีันธ์ุพืชท่ีดใีห้เกษตรกรปลูกเป็นเร่ืองท่ีส าคัญมาก อกีอย่างก็คือการท าเอง จัดการเอง ท าให้เราได้ศึกษา

วิธีการว่า พันธ์ุต่าง ๆ นอกจากท าให้มีปริมาณท่ีมากขึ้นแล้ว คุณภาพท่ีเหมาะสมแต่ละแห่งจะท าอย่างไร เพราะถ้าเรา

ท าเองจะทราบว่า ตรงไหนต้องท าอย่างไรเป็นความรู้ของเราทุกคนดว้ย…” 

  ศูนยพ์ัฒนาพนัธ์ุพืชจักรพันธ์เพ็ญศริิ ได้ท าความเขา้ใจและชักชวนให้ชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการผลิตเมล็ด

พันธ์ุผัก เพื่อสะสมไว้เป็นเมล็ดพันธ์ุพระราชทาน ส าหรับช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นท่ีประสบภัยพิบัติ ท าให้เกิดการผสมผสาน

องคค์วามรู้ของภูมิปัญญาทอ้งถิ่นร่วมกับหลักวิชาการสมัยใหม ่ 
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ถ้ามีคู่มือแนวปฏิบัติท่ีดีในการผลิตเมล็ดพันธ์ุผัก ท่ีเข้าใจง่าย ปฏิบัติตามได้ และเป็นการสนับสนุนการ

ด าเนินงานในโครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” อีกท้ังยังคงรักษาพันธ์ุพืชอาหารพื้นถิ่นให้คง

อยู่ในชุมชน ตอ่ไป 
 

วัตถุประสงคข์องการวจิัย 

1. ศึกษาแนวปฏบัิตท่ีิดใีนการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักโดยชุมชนพืน้บ้าน ในโครงการผลิตเมล็ด พันธ์ุผักพระราชทาน 

“เพื่อนชว่ยเพื่อน” ของศูนย์พัฒนาพันธ์ุพืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ 

2.  สร้างคู่มอืแนวปฏบัิตท่ีิดใีนการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักโดยชุมชนพืน้บ้าน 

3.  ขยายผลการใช้คูม่อืแนวปฏบัิตท่ีิดใีนการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักโดยชุมชนพืน้บ้าน  
 

วิธีด าเนินการวจิัย 
การศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีในการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักโดยชุมชนพื้นบ้าน การศึกษาเฉพาะกรณี โดยศึกษาถึง

ความรู้ในเร่ืองการผลิตเมล็ดพันธ์ุผัก 6 ชนิด ในชุมชนพืน้บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักพระราชทาน “เพื่อน

ช่วยเพื่อน” ของศูนย์พัฒนาพันธ์ุพืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย วิธีการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักในรูปแบบของชุมชน

ร่วมกับศูนย์ฯและประโยชน์ท่ีได้รับ ศึกษาจากตัวบุคคลในชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้ท่ีมาจากชุมชนอันจะเป็น

ประโยชนอ์ย่างย่ิงส าหรับการ พัฒนาบนรากฐานของความรู้ในชุมชนเพื่อการพ่ึงตนเองอยา่งยั่งยืนตอ่ไปในอนาคต      

สถานท่ีด าเนนิการวิจัย    

1. พื้นท่ีศึกษาชุมชนต้นแบบ ดังนี้คือ 1. บ้านสันยาว ต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 2. บ้านสัน 

บุญเรือง ต าบลเกาะ ช้าง อ าเภอแมส่าย จังหวัดเชยีงราย 3. บ้านดงป่าสัก ต าบลบ้านด้าย อ าเภอแมส่าย จังหวัดเชยีงราย   

2. พื้นท่ีศึกษาชุมชนขยายผล 1. ชุมชนบ้านโพธนาราม ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชยีงราย  

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ ประเด็นค าถามในการสนทนากลุ่ม บันทึกภาคสนาม 

ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธ์ุ    

การเก็บรวบรวมขอ้มูล  เก็บข้อมูลใชว้ธีิการเชงิคุณภาพโดยมกีารด าเนนิงานดังน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวจิัยเชงิคุณภาพท่ีใช้กลุ่มตัวอยา่งขนาดเล็กเนื่องจากจะตอ้งใช้เวลาในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลแบบเจาะลึกท่ีจะได้ข้อมูล มากกว่าการน าข้อมูลมาเปรียบเทียบเชิงประมาณ จึงต้องค านึงถึงตัวแทนของ

ประชากร เพื่อท่ีจะสามารถน าข้อมูลมาอ้างองิถึงประชากรได้มากท่ีสุด  
 

ตารางที่ 1  แสดงจ านวนขนาดกลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาวิจัย 

ชื่อกลุ่มตัวอย่าง  (ครัวเรือน)         ขนาดประชากร(ครัวเรือน)          ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

บ้านสันยาว                                      79                                               4 

บ้านสันบุญเรือง                                    80                                               7 

บ้านดงป่าสัก                                    37                                               6 

รวม                                                196                                              17 
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กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเพ่ือขยายผล   

ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota  sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย ค านึงถึง

สัดสว่น องคป์ระกอบของประชากร เนื่องจากต้องการกลุ่มตัวอยา่ง จ านวน  50 ครัวเรือน ประกอบด้วย   
 

ตารางที่ 2  ขนาดของกลุ่มประชากรขยายผล 

       ชื่อกลุ่มตัวอย่าง                                         ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง(ครัวเรือน) 

1. บ้านโพธนาราม                                                   50 

                  รวม                                                    50   

 

รูปแบบการท าวิจัย  ดังนี้ 

1. ค้นขอ้มูลท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ศกึษาข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักพระราชทานเพื่อนชว่ยเพื่อน อย่างละเอียด

เพื่อคัดเลอืกชุมชนท่ีมีผลงานท่ีดแีละร่วมโครงการฯอยา่งต่อเนื่อง  

3. ทบทวนขอ้มูลหลาย ๆ รอบ พจิารณาเลือกชุมชน จาก ผลผลิตเมล็ดพันธ์ุ ตอ่ปี ตอ่ชนดิ และการด าเนนิงาน

อย่าตอ่เนื่อง 

4. ลงพื้นท่ีส ารวจบริบทพื้นท่ีชุมชน 3 ชุมชนท่ีคัดเลอืกศึกษาวิจัย 

5. วางแผนจัดเวทีสนทนากลุ่มและกิจกรรมระดมความคิดภายในกลุ่ม และตั้งประเด็นค าถาม  

6. รวบรวมขอ้มูลท่ีได้จัดท าในรูปแบบคู่มอืกลาง 1 เล่ม  

7. จัดเวทีวิชาการเพื่อน าเสนอคู่มอืกลาง และทบทวนความถูกตอ้ง  

8. คัดเลอืกชุมชนเพื่อน าคู่มอืไปเผยแพร่และทดสอบการใช้งาน  

9. แบบสอบถามความเขา้ใจในคู่มือ 

10. น าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขคู่มือให้เป็นฉบับสมบูรณ์ 

การวเิคราะห์ขอ้มูล 

รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกต การจัดเวทีสนทนากลุ่ม มาท ารูปแบบคู่มือการผลิตเมล็ดพันธ์ุ

ผักโดยชุมชนท้องถิ่น โดยแยกเป็นแตล่ะชนดิพชื จากนั้นน าคู่มอืท่ีได้ ไปใช้ทดลองกับ 1 หมู่บ้าน เพื่อวัดความพอใจและ

ปัญหาอุปสรรคในการใช้คู่มือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจะท าไปพร้อม  ๆ กัน ตลอดเวลาการ

ด าเนนิการวิจัย ดว้ยการบันทึกทุกครัง้ท่ีท าการเก็บขอ้มูลในการสัมภาษณ์และการลงพื้นท่ี 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาวิจัย สรุปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีในการผลิตเมล็ดพันธ์ุผัก โดยชุมชนพื้นบ้านในโครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุ

ผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ของศูนย์พัฒนาพันธ์ุพืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ พบว่า จังหวัดเชียงรายมีสภาพภูมิสังคม

เหมาะสมกับการปลูกพืชผักเป็นอย่างมากเนื่องจากอากาศเย็นมีฝนน้อยและสภาพทางสังคมส่วนใหญ่ท าอาชีพ

เกษตรกรรม ปลูกพชืผัก ท านาเป็นพืน้ฐานเดิม ดังนัน้วธีิการในการท่ีจะผลิตเมล็ดพันธ์ุผักจึงไม่ใชเ่ร่ืองยาก ประกอบกับ

ศูนย์พัฒนาพันธ์ุพืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ได้ประสานงานในพื้นเป็นอย่างดีท าให้เกิดการขับเคลื่อนการท างานควบคู่กัน

ระหว่างวธีิการแบบชาวบ้านและแบบวชิาการ 

  



 

 

Proceedings   
1629 

ส่วนที่ 2 สร้างคู่มอืแนวปฏบัิตท่ีิดใีนการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักโดยชุมชนพืน้บ้าน 

ผู้วิจัยได้เปิดเวทีสนทนาเฉพาะกลุ่มเกษตรกรท่ีปฏิบัติได้ดี โดยมีผู้น าชุมชน หัวหน้ากลุ่มในโครงการฯ และ

เจ้าหนา้ที่ศูนยฯ์ท่ีผู้รับผิดชอบในโครงการฯ คัดเลอืก จ านวน 10 คน เพ่ือให้งา่ยตอ่การถอดบทเรียนและได้ข้อมูลเฉพาะ

เร่ืองมากขึ้น  

โดยประยุกตใ์ชก้ระบวนการการจัดการความรู้ (2552) เพื่อให้ได้มาซึ่งคู่มอื คือ 

ขั้นตอนท่ี 1 บ่งช้ีความรู้(Knowledge identification) 

ศึกษาความรู้จากเอกสาร การด าเนินงานในโครงการ ผลิตเมล็ดพันธ์ุผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน”การ

บ่งชี้ความรู้ เป็นการศึกษาข้อมูลการด าเนินโครงการการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ของศูนย์

พัฒนาพันธ์ุพืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อให้ทราบความเป็นมาของโครงการฯและจ านวนชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 

ประโยชนข์องโครงการและการชวนให้ชุมชนเข้าร่วมเพื่อนผลิตเมล็ดพันธ์ุผัก 

 ขัน้ตอนการท างานรว่มกับชุมชน ดังนี ้

1. ศูนยพ์ัฒนาพันธ์ุพืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ชักชวนให้ชุมชนเข้าร่วมโครงการฯ 

2. ชุมชนท่ีมคีวามสนใจ แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการฯมาท่ีศูนย์ฯ  

3. จากนั้นศูนยฯ์เข้าพจิารณาความพร้อมความเหมาะสมของชุมชนในการเข้าร่วม  

4. ศูนยฯ์ด าเนนิการเสนอขอพระราชนุมัติให้ชุมชนดังกลา่วเข้าร่วมโครงการฯ 

5. เมื่อได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯแล้วนั้น ศูนย์ฯเข้าท าความเข้าใจในการ ด าเนินโครงการฯ

กับชุมชน  

6. ศูนยพ์ัฒนาพันธ์ุพืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ วางแผนการผลิตตลอดปีของแตล่ะชนิดพืช 

7. ประสานงานผ่านตัวแทนกลุ่มหรือผู้น าชุมชน แจ้งแผนผลิตกับสมาชกิทราบ  

8. ประสานงานผ่านตัวแทนกลุ่มหรือผู้น าชุมชน แจกเมล็ดพันธ์ุเพื่อเพาะกล้าตาม แผนการผลิตท่ีได้แจง้ 

โดยผู้น ากลุ่มหรือผู้น าชุมชนเป็นผู้กระจายเมล็ดพันธ์ุ  

9. เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯออกติดตามการเพาะปลูกทุกขั้นตอน เพื่อตรวจสอบคุณภาพและ ควบคุมการผลิต

ให้เป็นไปตามแผนรวมถึงการแก้ไขปอ้งกันและจัดการโรคแมลงใน แปลงอยา่งใกล้ชิดกับเกษตรกร  

10. รับซื้อเมล็ดพันธ์ุโดยนัดหมายล่วงหนา้ ผ่านผู้ประสานงานกลุ่มและผู้น าชุมชนโดยให้รวมกลุม่กันตาม

จุดนัดหมายและชว่ยกันคัดผลผลิตร่วมกับเจ้าหนา้ที่ศูนย์ ฯ 

ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างและแสวงหาความรู ้

การสร้างและแสวงหาความรู้ ของการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักพระราชทาน”เพื่อนช่วยเพื่อน” เป็นการค้นหาข้อมูล

ท่ีฝังลึกอยู่ในตัวกลุม่ของเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุผักพระราชทาน “เพื่อนชว่ยเพื่อน” เพื่อให้ได้ข้อมูลดังกลา่ว 

1.  ผู้วิจัยได้จัดเวทีสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ในกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุ จ านวน 10 คน  

3 ชุมชน ท่ีเข้าร่วมโครงการฯกว่า 5 ปี หรือ 3 ปี จนได้ข้อมูลเกี่ยวการการจัดการดูแลผลิตจนกระท้ังเก็บเกี่ยว แบ่ง

ออกเป็น 3 ระยะคือ 1) ขั้นตอนเพาะปลูก 2) ขั้นตอนดูแลการเจรญิเตบิโต 3) ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธ์ุ 

2.  เก็บข้อมูลภาพถ่ายในแปลงผลิตแต่ละชนิดพืชแต่ละแปลงของเกษตรกร คือการลงพื้นท่ีเพื่ อเข้าศึกษาดู

การจัดการและการเก็บเกี่ยวผลผลิต  

3.  ชุมชน องค์ความรู้ของแต่ละคน เป็นนอย่างไรบ้าง 
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ขั้นตอนท่ี 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

 ในขั้นตอนการจัดความรู้ให้เป็นระบบสามารถจ าแนกการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักทั้ง 7 ชนิดออกเป็นแต่ละขั้นตอน

กระชับเนื้อหาเข้าใจง่าย ดังนี้ 1) ระยะเวลาการผลิต 2) การให้น้ า 3) การให้ปุ๋ย 4) การตรวจแปลง 5) การจัดการโรค

แมลง6) ระยะเก็บเมล็ดพันธ์ุ 
 

ตารางที่ 3 วธีิการดูแลผลผลิตจนกระท้ังเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธ์ุ พชืท้ัง 7 ชนิด ดังนี้ 

ขั้นตอน

การผลิต 

ชนิดพืช 

น้ าเต้า ฟัก ฟักทอง ถั่วฝักยาว ถั่วพ ู
บวบ

หอม 
บวบเหลี่ยม 

ระยะเวลา

การผลิต 

ตลอดปี มคี-ตค ตค-กพ มค-กพ สค -มค ตค-มค ตค-มค 

ให้น้ า ให้น้ าทุกวันหา้มขาด งดให้น้ าช่วงเก็บเกี่ยว 

ปุ๋ย 15-15-15 

ตรวจ

แปลง 

-ถอนต้นท่ีมีลักษณะผิดไปจากสายพันธ์ุท้ิง 

-ถอนต้นท่ีมีลักษณะดอก สีดอกผิดปกติท้ิง 

การจัดการ

โรคแมลง 

ระวังไม่ให้น้ าขงัแปลง เน่ืองจาก ท าให้เกิดโรค 

-รากเนา่       - ท ากาวดกัแมลง ปอ้งกันด้วงเตา่แตงแดง 

-ใชไ้ตโคเดอร์ม่ารดแปลงโคลนเนา่    - ห่อผลผลิตป้องกัน แมลงวันทองเจาะผล 

ระยะเก็บ

เมล็ดพันธ์ุ 

-ทยอยเก็บผลท่ีแก ่ให้สังเกตผลท่ีมี

แป้งขึ้นสีขาวๆเปลอืกแข็งๆ ระยะเก็บ

ประมาณ 15-20 วัน  

-น าผลท่ีแกแ่ลว้ มาวางบม่ไว้ประมาณ 

20 วัน 

-แกะเอาเมล็ดออกมาพร้อมไส้ ใน

ขั้นตอนนีห้้ามลา้งให้น าเมล็ดพร้อมไส้

มาบ่มใส่ถุงพลาสตกิทิ้งไว้ 1 คืน  

- เมื่อบ่มครบ 1 คืนให้น ามาล้างแลว้

ตากแดด ประมาณ 2-3 แดด จงึเก็บ

ท าพันธ์ุต่อไป 

ฝักเร่ิมแก่

พองเก็บ

ฝักที่มีสี

เหลอืงฟาง

ข้าว 

น าไปตาก

ท้ังฝักจน

แห้งจึงแกะ

เมล็ด

ออกมา 

-ทยอยเก็บ

ผลท่ีแกม่สีี

น้ าตาล -

น า มาตาก 

-แกะเอา

เมล็ด

ออกมา 

ตากแดด

หรือผึ่งในท่ี

ร่มอกี 2-3 

แดด 

-ทยอยเก็บผลท่ีแก ่ให้

สังเกตผลท่ีมีสเีหลอืง 

ระยะเก็บประมาณ 15-

20 วัน  

-น าผลท่ีแกแ่ลว้ มาวาง

บ่มไวป้ระมาณ 20 วัน 

หรือมัดแขวนไวใ้นท่ีท่ีลม

โกรก 

-แกะเอาเมล็ดออกมา 

ตากแดดหรือผึ่งในท่ีรม

อกี 2-3 แดด 
 

 

ขั้นตอนท่ี 4 ประมวลกลั่นกรองความรู้(Knowledge codification and refinement) 

 การวิเคราะห์องค์วามรู้และเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้จัดเวทีสนทนากลุ่มคร้ังท่ี 3 เพื่อตรวจสอบ

ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูม ิท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การท าเวทีเป็นการสรุปเรียบเรียงข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจนและ

เข้าใจง่าย 
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ตารางที่ 4 ตารางเทียบเคียง หลักการผลิตเมล็ดพันธ์ุผัก ตามหลักวิชาการมหาวทิยาลัยแมโ่จ้ (2548)(2) กับแนวทางที่

ชุมชนปฏบัิติ 

หลักวิชาการ  ชุมชนปฏบัิติ 
ความสอดคล้อง

ตามหลักวชิาการ 

1. เมื่อจะผลิตพชืใดจะต้องรู้จักพชืน้ันให้มากตั้งแต่การปลูก 

การดูแลรักษา โรค-แมลงท่ีส าคัญและที่ส าคัญคือ  

เป็นพืชท่ีชุมชนมคีวามคุ้นเคยปลูก

เป็นอาหารในครอบครัว 

สอดคล้อง 

2. การควบคุมพันธุกรรมให้คงท่ี  ใชเ้มล็ดพันธุ ์จากศูนย์ฯ สอดคล้อง 

3. ระยะความห่างของพันธ์ุอ่ืน ๆ  

 

มกีารก าหนดระยะห่าง แยกชุมชน/

ชนิด 

สอดคล้อง 

4. การปลูกในช่วงเวลาท่ีดอกบาน     มตีารางค านวณช่วงเวลาดอกบาน สอดคล้อง 

5. การถอนตน้ท่ีเป็นพันธ์ุปนออกจากแปลงผลิตด้วย 

โรคพชืมีความส าคญัมากต่อตน้ และสามารถติดไปกับ

เมล็ดพันธ์ุได้  

มกีารตรวจแปลงถอนตน้ไม่ตรงตาม

สายพันธ์ุท้ิงและท่ีเป็นโรคไวรัส 

สอดคล้อง 

6. การวางแผนการผลิตเมล็ด มตีารางแผนการผลิต สอดคล้อง 

7. ควรหลกีเล่ียงการเก็บเกี่ยวเมล็ดในฤดูฝน  

 

เวน้ช่วงเก็บในฤดูฝนเนื่องจากไมม่ี

แดดตากเมล็ด 

สอดคล้อง 

8. การดูแลรักษาตน้พืชให้มีความแข็งแรงตัง้แตร่ะยะแรก มกีารดูแลอยา่งดีต้ังแต่เพาะกลา้ สอดคล้อง 

9. การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธ์ุ จะตอ้งเก็บในระยะที่เมล็ดแก ่ ชุมชนเก็บผลิตตามท่ีศูนย์ฯแนะน า

โดยมีเจ้าหนา้ที่ลงไปแจง้ระยะที่

เหมาะสมในการเก็บเกี่ยว 

สอดคล้อง 

10. ตากในท่ีร่ม ไมว่างบนพืน้ซีเมนต์  

 

ตากเมล็ดในท่ีร่มใตถุ้นบ้าน และวาง

ในกระด้งหรือแขวนบนราวไมไ้ผ ่

สอดคล้อง 

11. การเก็บรักษาเมล็ดควรเก็บไวใ้นสภาพความชื้นสัมพัธ์

ต่ า   

เก็บในท่ีแหง้ สอดคล้อง 

 

      

ขั้นตอนท่ี 5 การเข้าถึงขอ้มูล (Knowledge Access) และวัดความพึงพอใจด้วยแบบสอบถาม เป็นสว่นท่ี 3 ของ

งานวิจัย คือการเปิดเวทีสนทนาครั้งท่ี 4 เพื่อขยายผลข้อมูลโดยผู้วิจัยน าข้อมูลคู่มือการผลิตเมล็ดพันธ์ุท่ีสร้างเป็นคู่มือ

แบบขยายเป็นโปสเตอร์ น าไปจัดแสดงให้ชุมชนเข้าถึงขอ้มูล     

ในส่วนท่ี 3 การขยายผลเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธ์ุ ผู้วิจัยน าคู่มือการผลิตท่ีเสร็จสมบูรณ์แล้วไปขยายผลใน

ชุมชนและประเมนิความเข้าใจในการใชคู้่มอืในรูปแบบของแบบสอบถามโดยมวีัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความพงึพอใจในคู่มือ  

 ผลการทดสอบแบบประเมินพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุอยู่ในช่วงวัย 50-60 ปีขึ้นไปคิดเป็น

ร้อยละ 80 เป็นเพศหญิงมากกวา่ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 91 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ต่ ากว่าระดับมัธยมศกึษา ร้อยละ 72 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาคือค้าขายและรับจ้างท่ัวไป มีรายได้จากการขายผลผลิตทาง

การเกษตรรกเฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ30 และไม่ระบุรายได้อาจเพราะจ ารายได้ไม่ได้หรือรายได้ไม่

แน่นอนคิดเป็นร้อยละ 47 ผู้ตอบแบบสอบถามเคยมีประสบการณ์ในการปลูกผักพื้นบ้านมากกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 43 

และเคยปลูกในระยะ 1-3 ปีคิดเป็นร้อยละ21 ท าให้ทราบว่าผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะปลูกบ้างหยุดไปบ้างปะปนกันไปใน 
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แตล่ะปี ส่วนประสบการณ์ในการท าเมล็ดพันธ์ุผักนัน้ไม่เคยท ามาก่อน คิดเป็นร้อยละ 30 และเคยท ามปีระสบการณ์มากกว่า 

5 คิดเป็นร้อยละ 28 

 ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เคยเข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ของศูนย์พัฒนา

พันธ์ุพืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ คิดเป็นร้อยละ 70 ในการศกึษาคู่มือส่วนใหญ่ศึกษาด้วยตัวเองคิดเป็นร้อยละ 62 ส่วนท่ีเหลือมีผู้

คอยให้ค าแนะน าและสอบถามบ้างในเร่ืองท่ีไม่เข้าใจ 

จากการประเมินความพงึพอใจต่อรูปแบบคู่มืออยูใ่นระดับพึงพอใจมากในส่วนเนื้อหามสีาระและประโยชน์สามารถ

น าไปประยุกตใ์ชง้านได้จริง มคีวามชัดเจนเข้าใจง่าย โดยวเิคราะห์จากประเด็นแบบสอบถามแตล่ะข้อไมต่า่งกันมาก 

การประเมินความรู้ท่ีได้รับหลังจากศึกษาคู่มอื มีความรู้ความเข้าใจจากการศึกษาคู่มอืได้ความรู้ในกระบวนการ

การท างานร่วมกับชุมชนในระดับท่ีดีท่ีสุด รองลงมา คือได้ความรู้ท่ีสามารถน าไปปฏิบัติตาม ประยุกต์ใช้และเพิ่มเติม

ความรู้เดิมท่ีมีอยู ่ท าให้เกิดความรู้ใหมส่ามารถน าไปตอ่ยอดได้  
  

สรุปผลและอธิปรายผลการวจิัย 
จากผลการวิจัยนี้สามารถอภิปรายผล ได้ 3 ส่วนคือ 1) ศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีในการผลิตเมล็ดพันธ์ุผัก  

โดยชุมชนพื้นบ้าน ในโครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักพระราชทาน “เพื่อนชว่ยเพื่อน” 2) สร้างคู่มอืแนวปฏบัิตท่ีิดใีนการผลิต

เมล็ดพันธ์ุผักโดยชุมชนพืน้บ้าน 3) ขยายผลเครือข่ายการผลิต เมล็ดพันธ์ุ 

  ส่วนที ่1 ศกึษาแนวปฏบัิตท่ีิดใีนการผลิตเมล็ดพันธ์ุผัก โดยชุมชนพืน้บ้าน ในโครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุผัก

พระราชทาน “เพื่อนชว่ยเพื่อน” 

 จากการวิจัยท าให้ทราบว่าการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักพื้นบ้าน ในโครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักพระราชทาน  

“เพื่อนช่วยเพื่อน” มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของคนในพื้นท่ีเป็นเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากชุมชนท่ีเข้าร่วม

โครงการ ฯ อยู่ในพื้นท่ีท่ีมีสภาพอากาศเหมาะสมกับการผลิตพืชผัก คือมีอากาศเย็น มีฝนไม่มากและอากาศร้อนไม่

นาน ประกอบกับความรู้พื้นฐานของการประกอบอาชีพของผู้คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านา  

ท าสวนผลไม้ และปลูกผักท้ังปลูกไว้รับประทานเองในครัวเรือนและปลูกขายเป็นอาชีพ อยู่แล้วนั้น การท่ีศูนย์พัฒนา

พันธ์ุพืชจักรพันธ์ุเพ็ญศิริ เข้ามาชักชวนให้ชุมชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จึงเป็นสิ่งท่ีชุมชนให้ความสนใจและมั่นใจวา่

ท าได้ไมย่ากและในการท าวิจัยครั้งนี้ได้เห็นแรงบัลดาลใจของชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการฯมีความภาคภูมิใจที่ได้ถวายงาน

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมรีฯ และได้เป็นส่วนหนึ่ งในการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักพระราชทานเพื่อ

ช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นท่ีประสบภัยพิบัติ จึงท าให้ชุมชนยิ่งมีความตั้งใจท่ีจะท าให้ดียิ่งขึ้น สิ่งท่ีชุมชนได้รับจากโครงการ  ฯ  

ท่ีมากกว่าความภูมิใจแล้ว คือเร่ืองของรายได้จากการขายเมล็ดพันธ์ุให้กับศูนย์พัฒนาพันธ์ุพืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ  

เกิดแหลง่อาหารในชุมชนจากการปลูกพชืตา่ง ๆ มกีารรวมกลุม่กันเพื่อช่วยเหลอืคอยดูแลผลผลิตร่วมกันท าให้เกิดการ

พูดคุยกันของคนในชุมชนเกิดปฏสิัมพันธ์ท่ีดีและส่งถงึความเข้มแข็งในชุมชน เกิดการแบ่งปันกันระหวา่งชุมชนต่อชุมชน

แบ่งปันเมล็ดพันธ์ุแบ่งปันความรู้ และมีการแลกเปลี่ยนเทคนิคต่างๆร่วมกัน ท่ีเห็นได้ชัดเจนคือชุมชนท่ีเข้าร่วม

โครงการฯได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชอ้ย่างไม่รู้ตัว คือ 1) ความพอประมาณ พอเพยีง ชุมชนรู้จักที่จะ

ประมาณตัวเองว่าสามารถผลิตได้มากน้อยแค่ไหนโดยไม่ท าเกินก าลังตัวเอง ผลิตในพื้นท่ีท่ีว่าง ๆ เช่น พื้นท่ีหน้าบ้าน 

พื้นท่ีหลังบ้าน ตามหัวไร่ปลายนา ในส่วน และเลือกผลิตชนิดพืชท่ีชุมชนคิดว่าตัวเองสามารถท าได้ดี และทดลองพืชท่ี

ไม่รู้จักในปริมาณน้อย ๆ ก่อนพอเรียนรู้ได้แล้วจึงขยับขยาย เป็นความพอดีพอประมาณท่ีดี 2) มีเหตุผลในการผลิต

เมล็ดพันธ์ุชุมชนจะดื้อท าท้ังท่ีตัวเองประสบโรคแมลงจะคอยแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีของศูนย์พัฒนาพันธ์ุพืชจักรพันธ์เพ็ญศริิ

ทราบและหากต้องปฏิบัติการถอนท้ิงท าลาย ก็ท าความเข้าใจและปฏิบัติตามถึงแม้จะมีความเสียดายอยู่บ้างซึ่งเป็น

ปกติของเกษตรกร ในกรณีท่ีปลูกพชืในชนดิท่ีสามารถผสมขา้มสายพันธ์ุกันได้ ก็เขา้ใจว่าไมน่ ามาปลูกรว่มกันโดยชุมชน
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และศูนย์ฯ ก็ท าความเข้าใจอย่างมี เหตุผลต่อกันและท่ีส าคัญชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการฯเข้าใจในเหตุผลของ

วัตถุประสงค์การผลิตเมล็ดพันธ์ุ พระราชทานเพื่อช่วยเหลอืฟื้นฟูพื้นท่ีประสบภัยพิบัตติา่ง ๆ เป็นการได้ช่วยเหลอืเพื่อน

มนุษยด์้วยจึงท าให้ ผลผลิตออกมาอย่างดี 3) มีภูมิคุม้กัน ในการผลิตเมล็ดพันธ์ุชุมชนจะได้ภูมิคุม้กันจากสังคมทุนนิยม

ในยุคปัจจุบันได้เป็นอยา่งดี เนื่องจากการคา้ขายเข้าถึงทุกชุมชน เมล็ดพันธ์ุกลายเป็นธุรกิจและไมส่ามารถน าเมล็ดท่ีซื้อ

ขายในท้องตลาดมาปลูกขยายพันธ์ุต่อไปได้ แต่ชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการฯดังกลายจะได้ท าวธีิการผลิตเม็ดพันธ์ุผักและ

เมล็ดพันธ์ุผักจากศูนย์ฯซื้อเป็นเมล็ดพันธ์ุท่ีสามารถน ามาปลูกรุ่นต่อรุ่นได้ไม่กลายพันธ์ุเก็บไว้เป็นแหล่งอาหารให้กับ

ครอบครัวต่อถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันท่ีมากในยุคที่เมล็ดพันธ์ุกลายเป็นธุรกิจทางการค้า ความรู้คู่คุณธรรม ชุมชนเกิดองค์

ความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธ์ุสามารถถ่ายทอดระหว่างชุมชนต่อชุมชนด้วยการบอกเล่าและเป็นการเพิ่มพูนความรู้

เดิมท่ีมีอยู่จากการท่ีศูนย์ ฯ ได้เข้าไปให้ค าแนะน าเวลาที่เกิดปัญหาต่าง ๆ และรักษาความรู้ภูมปัิญญาเดิมท่ีเคยมมีาใช้

ร่วมกับความรู้ใหม่ และท่ีส าคัญขบวนการในการผลิตต้องมีความซื้อสัตย์ต่อกันระหว่างชุมชนและศูนย์พัฒนาพันธ์ุพชื

จักรพันธ์เพ็ญศิริท้ังในการรับซื้อ ในการขบวนการผลิตท่ีไม่ให้มสีายพันธ์ุอื่นมาปะปนชุมชนต้องคอ่ยดูแลกันหากมีใครท่ี

ไม่มีคุณธรรมน า เมล็ดจากท่ีอื่นมาปะปนก็จะท าให้ท้ังชุมชนเดือดร้อนถูกระงับการซื้อขายจากศูนย์ฯ ตรงนี้เป็นการใช้

คุณธรรมความ ซื่อสัตย์  

ส่วนที่ 2 สร้างคู่มอืแนวปฏบัิตท่ีิดใีนการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักโดยชุมชนพืน้บ้าน  

 จากการใช้กระบวนการการจัดการความรู้ (2) ท าให้เห็นกระบวนการท างานและได้เรียนรู้วิธีการผลิตเมล็ด

พันธ์ุผักจากชุมชนท่ีมีการผสมผสานระหว่างหลักวิชาการและวิธีการแบบชาวบ้านได้อย่างลงตัวและเข้าใจในหลักการ

เป็นอยา่งอย่างดี ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การบ่งช้ีความรู้ 

เป็นขั้นตอนท่ีท าให้เราวิเคราะห์ว่าตัวผู้ท าวิจัยเองมีความรู้มากพอหรือยังในเร่ืองการผลิตเมล็ดพันธ์ุผัก ท้ั งนี้

หัวข้อคือ แนวปฏิบัติท่ีดีในการผลิตเมล็ดพันธ์ุผัก โดยชุมชนพื้นบ้าน ในโครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักพระราชทานเพื่อน

ชว่ยเพื่อน” ของศูนย์พัฒนาพันธ์ุพืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ โครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักพระราชทานคอือะไรท าอะไรบ้าง และ

ศูนย์พัฒนาพันธ์ุพืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มีความเป็นมาอย่างไร ชุมชนไหนท่ีผลิตเมล็ดพันธ์ุ ผลิตไปเพื่อนอะไร จึงต้องท า

การแสวงหาข้อมูลและความรู้เหลา่นีต้อ่ไป 

ขั้นตอนท่ี 2 สร้างและแสวงหาความรู ้

  วางแผนการแสวงหาความรู้ โดยตั้งค าถามว่า โครงการเร่ิมต้นอย่างไร และชุมชนไหนเข้าร่วมโครงการบ้าง  

 จึงเร่ิมตน้หาข้อมูลดังน้ี 

1. ศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ คือ เอกสารประวัติความเป็นมาของศูนย์พัฒนาพันธ์ุพืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ  

และความเป็นมาในการเร่ิมต้นโครงการ ผลิตเมล็ดพันธ์ุผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ศึกษาข้อมูลบริบทชุมชน  

และข้อมูลจากต าราการผลิตเมล็ดพันธ์ุผัก 

2. ศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิ คือความรู้ท่ีฝังลึกในตัวบุคคล เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักพระราชทาน  

โดยมุ่งเน้นไปท่ีชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการมาแล้วกว่า 5 ปี จ านวน 3 ชุมชน คือ 1) ชุมชน บ้านสันยาว ต าบลห้วยไคร้ 

อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 2) ชุมชน บ้านสันบุญเรือง ต าบลเกาะช้าง อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 3) ชุมชน

บ้านดงป่าสัก ต าบลบ้านดา้ย อ าเภอแมส่าย จังหวัดเชยีงราย โดยเปิดเป็นเวที สนทนากลุ่มเก็บรวมรวมความรู้จากการ

สนทนากลุ่ม ท าให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการผลิตเมล็ดพันธ์ุผัก พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” รวมถึงทราบ

ขัน้ตอนการท างานรว่มกันระหว่างศูนย์พัฒนาพันธ์ุพืช จักรพันธ์เพ็ญศิริ   
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ขั้นตอนท่ี 3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ   

 หลังจากการรวบรวมความรู้ได้แล้ว น าความรู้ท่ีได้มาแบ่งแยกเป็นแตล่ะชนดิพืช จ านวน 7 ชนิดพืช 1) น้ าเตา้ 

2) ฟัก 3) ฟักทอง 4) บวบเหลี่ยม 5) บวบหอม 6) ถั่วพู 7) ถั่วฝักยาว แตล่ะชนิดพืชจะแยกวธีิการจัดการปลูก  การดูแล 

และการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธ์ุเป็นขัน้ตอนตามล าดับ   

ขั้นตอนท่ี 4 การประมวลกลั่นกรองความรู้  

 ในขั้นต้อนนี้น าความรู้ท่ีได้มากลั่นกรองร่วมกันกับชุมชนต้นแบบเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นและแก้ไขส่วนท่ี เข้าใจไม่

ตรงกันให้ถูกตอ้งมากยิ่งขึ้น เป็นการเรียบเรียงความรู้ต้ังแต่เร่ิมตน้จนจบกระบวนการเก็บเมล็ดพันธ์ุผัก รายละเอียดตา่ง ๆ 

แต่ละขั้นตอนและวิธีการดูแลจัดการได้อย่างสมบูรณ์ตามรายละเอียดในขั้นตอนท่ี3และเทียบเคียงกับหลักการผลิตเมล็ด

พันธ์ุผักในแบบวชิาการควบคู่กันเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนในการปฏบัิติ 

ขั้นตอนท่ี 5 การเข้าถึงขอ้มูล 

   เป็นขั้นตอนท่ีน าข้อมูลท่ีสมบูรณ์แล้ว เผยแพร่แก่เกษตรกรหรือชุมชนท่ียังไมเ่คยเข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ด

พันธ์ุผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” เพื่อได้ลองศึกษาเนื้อหาผ่านการจัดอบรมในอาคารเอกนประสงค์ของชุมชน 

บ้านโพธ์ินาราม ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชยีงราย 

ส่วนที่ 3 ขยายผลเครอืขา่ยการผลิตเมล็ดพันธ์ุ 

การขยายผลเครือข่ายการผลิต เมล็ดพันธ์ุคู่มือท่ีสมบูรณ์แล้วได้น าไปขยายผล ในกลุ่มชุมชนท่ีไม่เคยเข้าร่วม

และได้ท าแบบประเมนิผล ชุมชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ เนื่องจากอ่านแลว้เข้าใจง่ายท าตามได้จริง เนื้อหาสั้นกะทัดรัด 

ภาษาไมเ่ป็นวชิาการมาก 

 และเป็นขั้นตอนท่ีแสดงความคิดเห็นของข้อมูลผ่านกระบวนการตอบแบบสอบถามโดยแยกแบบสอบถาม

ออกเป็น 3 หัวขอ้ คือ 

  หัวขอ้ท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 หัวขอ้ท่ี 2 การประเมินความพงึพอใจ 

 หัวขอ้ท่ี 3 การประเมินความรู้ท่ีได้รับ รวมถึงข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ขั้นตอนนี้ท าให้ทราบวา่ผลจากการเข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักพระราชทานท าให้ชุมชนดีขึ้นอยา่งไรบ้าง  

1. ด้านสังคม ท าให้ชุมชนมปีฏสิัมพันธ์ท่ีดเีกิดการรวมกลุม่ มีความห่วงใยดูแลซึ่งกันและกัน แบ่งปันกันท้ังดา้น

ความรู้เทคนิควธีิ อาหาร เมล็ดพันธ์ุ   

2. ด้านเศรษฐกิจ มรีายได้เสริมจากการขายเมล็ดพันธ์ุ ขายผลอ่อน ลดตน้ทุนการซื้อเมล็ดพันธ์ุผักบางชนิดใน

ครัวเรือน มแีหลง่อาหารในบ้านจากการผลิตเมล็ดพันธ์ุผัก ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม  ในการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” เน้นการผลิตแบบไม่ใช้สารเคมี

ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชจึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นอย่างดี ระบบนิเวศไม่ถูกท าลายและยังน าไปใช้กับ

เกษตรกรรมตา่ง ๆ ในชุมชนได้ตอ่ไป 
 

สรุปผลการวจิัย 
ผลการวจิัยสามารถสรุปผลได้ 3 ส่วน คือ 1) ศกึษาแนวปฏบัิติท่ีดใีนการผลิตเมล็ดพันธ์ุผัก โดยชุมชนพื้นบ้าน  

ในโครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” 2) สร้างคู่มือแนวปฏิบัติท่ีดีในการผลิตเมล็ดพันธ์ุผัก 

โดยชุมชนพืน้บ้าน 3) ขยายผลเครือข่ายการผลิต เมล็ดพันธ์ุดังน้ี  

 ส่วนที่ 1  ศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีในการผลิตเมล็ดพันธ์ุผัก โดยชุมชนพื้นบ้าน ในโครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุ  

ผักพระราชทาน “เพื่อนชว่ยเพื่อน”  
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 จากการศกึษาวจิัย ท าให้ทราบว่าโครงการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นโครงการการท่ี

ดีมีประโยชน์และให้คนในชุมชนได้รักษาวิธีการผลิตเมล็ดพันธ์ุท่ีก าลังจะเลือนหายไป รวมถึงได้สอดแทรกความรู้ด้าน

วิชาการท่ีถูกต้องจนกลายเป็นความรู้ท่ีพอดีกับชุมชนผสมผสานกันและเกิดความรู้ใหม่  ๆ จากการประยุกต์ใช้ความรู้

กับวัสดุอุปกรณ์ท่ีพอหาได้ง่ายในชุมชน ไม่ต้องมีรูปแบบท่ีตายตัวแต่ไม่ผิดไปจากหลักการด้านวิชาการท่ีถูกต้องท าให้

แนวปฏบัิตนิี้เป็นท่ีน่าสนใจและน่าศกึษาเรียนรู้แกชุ่มชนอื่น ๆ 

ส่วนที่ 2 สร้างคู่มอืแนวปฏบัิตท่ีิดใีนการผลิตเมล็ดพันธ์ุ ผักโดยชุมชนพืน้บ้าน 

 การสร้างคู่มือโดยใช้หลักการจัดการความรู้ ท าให้เห็นคุณค่าและการถ่ายทอดของคนในชุมชนท่ีชัดเจนแต่ท่ี

น่าตกใจคือคนชุมชนท่ีมีองค์ความรู้ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัย ดังนั้นการจัดการความรู้เก็บไว้ในรูปแบบของคู่มือจึงเป็นสิ่ง

ส าคัญ ท าให้ความรู้ท่ีได้ไม่เลอืนหายไปหรือสามารถน ามาปรับปรุงเพิ่มเตมิ เพื่อศึกษาดูการพัฒนาความรู้ในเร่ืองนัน้ ๆ 

ได้เป็นอยา่งดี  

ส่วนที่ 3 ขยายผลเครอืขา่ยการผลิตเมล็ดพันธ์ุ 

 การขยายผลเพื่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้ลงสู่ชุมชนอ่ืนท่ีการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักก าลังจะเลอืนหายไป และเป็น

การทดสอบความเข้าใจในรูปแบบของคู่มอืกับกลุ่มเป้าหมาย การใช้คูม่อืท่ีมีภาษาเรียบง่าย เข้าใจง่าย สื่อสารกับคนใน

ระดับชุมชนได้ ผ่านสื่อท่ีเป็นคู่มอื ท าให้สามารถขยายผลความรู้ได้เร็วขึน้ เห็นคุณค่าของความรู้ในการผลิตเมล็ดเมล็ด

พันธ์ุไว้ใชเ้องในครัวเรือนได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 

ปัญหาด้านการจัดการดูแลของศูนยพ์ัฒนาพันธ์ุพืช 

1. การก าหนดราคาท่ีแน่นนอนให้กับเกษตรกร ไมใ่ห้เกิดการแปรรวนมากนักเพราะปัจจุบันเห็นว่ายังมกีารตัง้

ราคาซื้อขายแบบขึน้ ๆ ลง ๆ 

2. ปัญหาด้านบุคลากร การท างานของศูนย์ฯ ยังขาดบุคลากรเร่ืองการลงพื้นท่ีการเอาใจใส่ดูแลการตรวจ

แปลง เพราะพื้นท่ีอยู่ไกลเจ้าหน้าท่ีเข้าถึงยากเกิดความเสียหายได้เร็วในเร่ืองโรคแมลงระบาดและช่วงระยะเวลาเก็บ

เกี่ยวผลผลิต ชว่ยเหลอืได้ช้า 

3. การรับซื้อเมล็ดพันธ์ุเพื่อน าเก็บไว้ในห้องเก็บควบคุมอุณหภูมิและความชื้น หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตต้อง

รีบรับซื้อผลผลิตทันท่ีเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในในมอืเกษตรกรแต่ปัจจุบันยังคงล้าท าให้เมล็ดพันธ์ุช้ืนเกิดเชื้อรา  

แนวทางการแก้ไข 

1. มกีารส ารวจราคาจากท้องตลาดในชุมชนท้องถิ่นหรือตลาดกลาง ก่อนมกีารต้ังราคารับซื้อ 

2. จัดบุคลากรเฉพาะงานให้มีระบบ งานติดตามส่งเสริมงานวางแผนงานรับซื้อให้เพยีงพอกับพื้นท่ีการผลิต 

3. จัดตารางการรับซื้อให้ชัดเจนตามรอบการเก็บเกี่ยว 

ปัญหาด้านเกษตรกร 

1. การเก็บเกี่ยวผลผลิตมเีมล็ดออ่นปน เมล็ดไม่สมบูรณ์ปนมา 

2. การเอาใจใส่ดูแลไมท่ั่วถึงในฤดูการท าเกษตรกรรมหลัก จะมุง่เนน้ท่ีงานหลักมากกว่าท าใหผ้ลผลิตออกไม่

ดีเท่าท่ีควร เช่นในฤดูกาลท านาเป็นต้น 

3. ด้านของเวลาตามแผนการเพาะปลูกเนื่องจากบางครัง้ตดิภารกิจในชุมชนบ้าง ส่วนตัวบ้าง หรือลมืบ้าน 

ท าให้ ผลผลิตออกล่าชา้ไมต่รงตามฤดูกาลเสียหายต่อการเก็บเกี่ยวหากต้องเจอฤดูฝน 
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แนวทางการแก้ไข 

1. เข้มงวดเร่ืองการคัดเมล็ดพันธ์ุก่อนสง่ขาย 

2. ท าความเขา้ใจกับเกษตรกรเรื่องความส าคัญในการดูแล และวางแผนให้มีระยะห่างจากพชืหลัก 

3. อาจตอ้งแก้ปัญหารว่มกันกับชุมชนก่อนการวางแผนการผลิตเพื่อให้เหมาะสมกับแตล่ะชุมชนและท า

ความเข้าใจให้เห็นผลผลิตท่ีเสียหายจากการลา่ชา้ในการเพาะปลูก 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ศึกษาวิจัยติดตามการใช้คู่มือในการผลิตเมล็ดพันธ์ุ ว่าส่งผลต่อผู้น าไปใช้ได้จริงอย่างไรและควรแก้ไข

ปรับปรุงอย่างไรบ้าง 

2. ศกึษาวจิัยเก็บรวบรวมการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักที่นิยมรับประทานในแตล่ะภูมภิาค เพื่อเก็บรักษาไม่ให้เลือน

หายไป 

3. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ความส าคัญและปัญหาเมล็ดพันธ์ุผักในยุคปัจจุบันส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูข่อง

คนในชุมชนอย่างไร 
 

กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณมูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์พัฒนาพันธ์ุพืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ท่ีได้ให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัยในครัง้นี้ 

และขอขอบพระคุณสาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมถึงผู้ท่ี

เกี่ยวข้องทุกทา่นท่ีท าให้งานวิจัยน้ีส าเร็จเรียบร้อยดว้ยดี   
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แนวทางการจัดตั้งกลุ่มอาชีพดอกไม้จันทน์: กรณีศกึษา บ้านตลุงใต้ ต าบลดอนแสลบ 

อ าเภอห้วยกระเจา 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 

 งานวจิัยนี้เป็นการศกึษาเชงิพื้นท่ี มวีัตถุประสงค์เพื่อศกึษาแนวทางการจัดตัง้กลุ่มอาชพีดอกไมจ้นัทน์ชุมชนบ้านตลงุ

ใต้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการค้นควา้เอกสาร ข้อมูลจากภาคสนาม การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไมม่ี

ส่วนร่วม ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก บันทึกการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ร่วมกับสมาชิกของกลุ่มอาชีพดอกไม้จันทร์ ผู้วิจัย

วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บข้อมูลโดยการตรวจสอบทุกขั้นตอน กลุ่มผู้ให้ขอ้มูลส าคัญ คือ ผู้น าชุมชน คณะกรรมการกลุม่

ดอกไม้จันทน์และพัฒนาการอ าเภอห้วยกระเจาพื้นท่ีศึกษา คือบ้านตลุงใต้ หมู่ท่ี 6 ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา 

จังหวัดกาญจนบุรี 

 ผลการวิจัยพบว่า บ้านตลงใต้ ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ชุมชนประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม 85 เปอร์เซ็นต ์ด าเนนิชวีติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบริบทพื้นท่ีในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ

ในชุมชนมีความพร้อมในการพัฒนา ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพชุมชน พบว่า จุดแข็ง คือ ชุมชนมีการ

สร้างอาชีพเสริมในชุมชน เช่น การท าขนมปังอบเนย การท าขนมสอดไส้มะพร้าว ข้าวต้มมัด ปลากริมไข่เต่า ไก่กระทอก 

โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้กับสมาชิกในครอบครัวและในกลุ่มของตนเอง จุดอ่อน คือ การเข้าร่วมกิจกรรม

ของสมาชิกชุมชน พบว่า สมาชิกในชุมชนไม่ให้ความสนใจโอกาส คือ หน่วยงานในท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณใน

การจัดท าโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนเช่น โครงการส่งเสริมอาชีพการท าน้ ายาเอนกประสงค์ การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 

อุปสรรค คือ ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า จากผลการวิเคราะห์ศักยภาพท าให้ชุมชนเสนอความต้องการร่วมกัน 

ได้แก่ การจัดตั้งกลุ่มอาชีพการผลิตดอกไม้จันทน์ โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ประธาน รอง

ประธานกรรมการ เลขานุการ และท่ีปรึกษาการด าเนินงานของกลุ่มมีการประชุมวางแผนทุกคร้ังปัจจุบันกลุ่มผลิต

ดอกไม้จันทน์มีสมาชิกจ านวน 19 คน อุปสรรคของการจัดการกลุ่มดอกไม้จันทน์ คือ ขาดงบประมาณในการด าเนินงาน

ของกลุ่มกล่าวได้วา่แนวทางในการพัฒนาของกลุ่มอาชพีการท าดอกไมจ้ันทน์ มีปัจจัยท่ีท าให้กลุ่มประสบความส าเร็จ คือ 

การส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่ม มีการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน และมีหน่วยงานภาครัฐ (ส านักงาน

พัฒนาชุมชนอ าเภอห้วยกระเจา) โดยพัฒนากรให้การสนับสนุนด้านวชิาการอยา่งตอ่เนื่อง 
 

ค าส าคัญ: การสร้างความเข้มแข็ง, การพัฒนากลุ่มอาชพี, ดอกไม้จันทน ์ 
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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, in-

depth 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 multi-

purpose 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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บทน า 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ 1– 11 ท่ีผ่านมา ประเทศไทยประสบความส าเร็จในการพัฒนา

เศรษฐกิจ ประเทศสามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว พ้นจากการถูกจัดให้เป็นประเทศท่ียากจน แต่การเติบโตทาง

เศรษฐกิจดังกล่าวนั้น เป็นเพียงแค่การเจริญเติบโตในลักษณะของภาพรวมภายนอกท่ียังขาดความสมดุลของการ

พัฒนาท่ีแท้จริง เพราะปัญหาความยากจนยังคงมีอยู่และขยายวงกว้างมากขึ้น มีความเหลื่อมล้ าของการกระจาย

รายได้ การกระจายความเจริญระหว่างชนบทกับเมอืงและการกระจายผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มคนในสังคม  แสดงให้

เห็นถึงการพัฒนาท่ีล้มเหลว และไม่ยั่งยืนคือ มีเศรษฐกิจท่ีดีแต่สังคมมีปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่ าลง 

(คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ, 2554: 6)  

 ผลการพัฒนาท่ีผ่านมา นอกจากท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้และท าให้ปัญหาความ

ยากจนทวีความรุนแรงขึ้น ยังเกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรุนแรงขึ้น  ซึ่งท าให้

เกิดความขัดแย้งในสังคมมากขึ้น สังคมไทยตกอยู่ในกระแสวัตถุนิยมบริโภคนิยม ท าให้เกิดวิกฤต ด้านศีลธรรม 

จริยธรรม และเป็นปัญหาด้านสังคมมากยิ่งขึ้น (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2554) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจท่ีมีความสลับซับซ้อนเปลี่ยนแปลง น าไปสู่

กติกาการค้าและการลงทุน มีการรวมกลุ่มท้ังระดับทวิภาคีและพหุภาคีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยท่ีมีรากฐาน

เปราะบางทางเทคโนโลยีและภาคอุตสาหกรรมการพัฒนาท่ียึดตัวเงินเป็นหลักแต่ไม่ให้ความส าคัญด้านมิติทางสังคม

เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย และการพัฒนาอย่างยั่งยืน สังคมไทย จึงเป็นสังคมท่ีปราศจาก

ภูมิคุ้มกันท่ีสามารถสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับคนส่วนใหญ่ของประเทศได้  (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหง่ชาต,ิ 2554) จุดออ่นของการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมาพบวา่ระบบบริหารจัดการทางเศรษฐกิจ ท่ีรับเอาระบบ

เศรษฐกิจเศรษฐกิจทุนนิยมท่ีปราศจากเงื่อนไข มาเป็นหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  

 เศรษฐกิจชุมชนเป็นแนวคิดท่ีมีความส าคัญมากส าหรับประเทศก าลังพัฒนา เพราะถ้าหากเศรษฐกิจชุมชนมี

ความมั่นคง แข็งแรง ก็จะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของท้ังประเทศมีความมันคง แข็งแรง ตามไปด้วยประเทศท่ี

ขับเคลื่อนด้วยระบบเศรษฐกิจชุมชน อย่างเช่นอิตาลีท่ีแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจครอบครัว หรือเศรษฐกิจชุมชน และการ

ประกอบการด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมในครัวเรือนสามารถส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตได้ จากการ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้ขยายตัวมาเป็นวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางในท่ีสุดและเป็นตัวอย่างท่ีดีจนท าให้ประเทศ

อิตาลีกลายมาเป็นต้นแบบหนึ่งของการพัฒนาประเทศท่ีอาศัยการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน

ภาพรวมของประเทศเมื่อพิจารณาถึงปัญหา ข้อจ ากัด และโอกาสในการพัฒนาแล้ว การพัฒนาที่ถูกต้องและเหมาะสม 

ควรจะมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ของประเทศ นั่นคือ จะต้องส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชนให้มีความเข้มแข็งจนสามารถช่วยเหลอืตนเองได้อยา่งยั่งยนืต่อไป (ธเนศ ศรีวิชัยล าพันธ์, 2556: 2) 

  การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงพื้นท่ี เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบ้านตลุงใต้ ด้วยการส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม แนวทางการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

ให้กับชุมชนโดยการพัฒนากลุ่มอาชีพการท าดอกไมจ้ันทนใ์นชุมชน สมาชิกในชุมชนร่วมกันขับเคลื่อน แนวคิดบูรณา

การเชิงระบบท่ีต้องขับเคลื่อนไปแบบองค์รวมร่วมกัน ด้วยความรู้ การเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การปฏิบัติการ การ

ติดตามและการประเมินผล โดยท้องถิ่นจะเป็นผู้น าการขับเคลื่อนแนวคิดนี้ร่วมไปกับชุมชนให้สามารถบรรลุการ

ปฏบัิตภิารกิจของแต่ละภาคส่วนไปร่วมกันได้  
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พื้นท่ีชุมชนบ้านตลุงใต้ ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นพื้นท่ีชุมชนท่ีสามารถ

พึ่งตนเองได้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งหนว่ยงานภาครัฐและชุมชนทางด้านวิชาการมาโดยตลอด โดยเฉพาะการ

มีส่วนร่วม ชุมชนร่วมศึกษา ร่วมคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจก าหนดแนวทางการพัฒนา ทดลองด าเนินการตามแผนและ

ประเมินผลเบื้องต้น จากการร่วมกันใช้ศักยภาพในการพัฒนากลุ่มอาชีพของหมู่บ้านให้มีความพร้อมตามบริบทของ

ชุมชน และได้ทดลองเรียนรู้การประกอบการเพื่อให้มีประสบการณ์และเพิ่มพูนทักษะการประกอบการให้เพียงพอท่ีจะ

พัฒนาสู่การเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอนาคตด้วยตนเอง โดยได้ให้ความส าคัญกับการร่วมมือกันตามบทบาทของแต่

ละภาคส่วนท่ีเสริมเติมเต็มระหว่างกันของภาคีการพัฒนาท่ีมีประชาชนในหมู่บ้านเป็นศูนย์กลางของการร่วมรับรู้  คิด 

พจิารณา ตัดสนิใจ และด าเนินการ ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาที่พึ่งตนเองอยา่งเขม้แข็งได้ต่อไปผลผลิตของการวจิัยจึงจะได้

เป็นการจัดต้ัง แผนการประกอบการและการเร่ิมด าเนนิการกลุม่อาชพีของแต่ละหมู่บ้าน ท่ีคาดหวังได้วา่จะเกดิผลลัพธ์ 

คือ การมกีลไกที่เข้มแข็งในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  

 จากที่กล่าวมาข้างตน้ ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญในการยกระดับความสามารถของกลุ่มอาชพี ซึ่งเกิดจาก

ความตอ้งการของชุมชน เพื่อด าเนนิการประกอบเป็นอาชพีหลักหรืออาชพีเสริม รวมถึงความรู้ ประสบการณ์ทีด ีท่ีเป็น

ต้นทุนท่ีหาได้ยากในยุคปัจจุบันให้มีเวทีแสดงศักยภาพความสามารถรวมถึงการอมองเห็นคุณค่าของตนเอง มีความ

มั่นใจในการคดิพึ่งตนเองได้มากขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีก าลังจะเกิดขึน้ให้มีประสิทธภิาพด้วยการศกึษาสภาพ

ปัญหาและแนวทางพัฒนาเป็นกลุ่มอาชีพ โดยร่วมกับภาคีในท้องถิ่นในการสร้างพัฒนากลุ่มอาชีพในหมู่บ้านตลุงใต้ 

ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงภายใต้การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นท้ังระดับการแข่งขัน

ระดับภูมภิาคและระดับโลกในโอกาสต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งกลุ่มอาชีพดอกไม้จันทน์ชุมชนบ้านตลุงใต้  ต าบลด่านแม่แสลบ อ าเภอห้วย

กระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
 

กรอบแนวคิดและทฤษฏี (ถ้ามี) 
 การศึกษาครัง้นี้ใชแ้นวคิดเกี่ยวกับกลุ่มในการพัฒนา ได้ถูกน ามาอธิบายในหลายความหมายไมว่า่จะเป็นกลุ่ม

ชาวบ้าน กลุ่มเพื่อนเกลอ องคก์รชุมชน องคก์ารชาวบ้าน หรือองคก์รภาคประชาชน โดยแนวคดิหลักของค าว่า “กลุ่ม” 

มาจากการมีปฏสิัมพันธ์ระหวา่งกันของผู้คนในสังคม ชุมชน และมารวมกันเป็นเพื่อน เป็นกลุ่ม เพื่อร่วมคิดร่วมท าการ

พัฒนาชุมชนและสร้างสรรค์ในสิ่งท่ีเป็นประโยชนท้ั์งต่อตนเองและชุมชน โดยมีผู้ให้นยิามของค าว่า “กลุ่ม” ดังนี้ (โกวิทย ์

พวงงาม, 2553: 295 – 298) ในปัจจุบันส่วนใหญ่ยอมรับว่า การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการในการท างานกับชุมชน

อย่างหนึ่งมากกว่า โดยท่ีมุ่งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากภายในตัวบุคคลเป็นประการส าคัญ โดยเฉพาะความส านกึ

ในปัญหาต่าง ๆ หรือเมื่อเกิดความไม่พอใจอะไรขึ้นมา ก็จะเร่ิมคิดค้นหาทางออกให้แก้ปัญหานั้นโดยร่วมกันตัดสินใจ 

จนกระท่ังถึงขั้นลงมือกระท าการตามท่ีได้ร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจไว้ตอนต้น การพัฒนาชุมชนนั้น ถือได้ว่า คนเป็น

ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความสามารถและพลังงานซ่อนเร้นแฝงอยู่ อันได้แก่ ก าลังความคิด แรงงาน ฝีมือ ทักษะ ฯลฯ ซึ่ง

พลังงานเหล่านี้ถ้าได้รับการขุดค้นและน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชนก็จะสามารถบันดาลความส าเร็จท้ังปวงให้แก่

ชุมชนได้ต่อไปในอนาคต โดยแนวคดิในการวเิคราะห์ขอ้มูล มีดังน้ี 
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1. แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่ม กลุ่ม (Group) หมายถึง กลุ่มในหมู่บ้านท่ีมีลักษณะเป็นการวมกลุ่มของประชาชน

ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยยึดหลักการอุดมการณ์เหมือนกัน เพื่อให้ความช่วยเหลือ หรือ

แก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของสมาชกิในการครองชีพ ซึ่งน าไปสู่การลงทุนทางเศรษฐกิจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา

หมูบ้่าน (พงศ์ศักดิ ์ไชยวงศ์วัฒน์, 2540)  

 กล่าวโดยสรุป กลุ่ม หมายถึง กลุ่มในหมู่บ้านท่ีมีลักษณะการรวมตัวของประชาชน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมา

ท างานรว่มกัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของตนเองท่ีน าไปสู่การพัฒนาตนเองและชุมชน 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการและการบริหารจัดการ  การจัดการ ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า 

“Management” เหมอืนกับค าว่า Administration” ค าว่า “การจัดการ” หรือการบริหาร มผีู้ให้ค านิยามไวห้ลายอยา่ง ใน

ท่ีนี้ หมายถึง กระบวนการท่ีผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ตา่ง ๆ ด าเนินกิจการตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยอาศัยความร่วม

แรงร่วมใจของสมาชิกในองค์การ การตระหนักต่อความสามารถ ความถนัด ความต้องการ และความมุ่งหวังในด้าน

ความเจรญิก้าวหนา้ ในการปฏบัิตงิานของสมาชกิในองค์การควบคู่ไปด้วย องคก์ารจึงจะสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายท่ีกา

หนด (พะยอม วงศ์สารศรี และคณะ, 2545: 25-26) ความหมายของการจัดการในปัจจุบันจะเน้นเร่ือง ประสิทธิผล 

(Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency) ดังนั้น ความหมายของการจัดการในแนวความคิดนี้ เป็นกระบวนการใน

การบริหาร และประสานทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายของ

องคก์าร หากมองการจัดการทางธุรกิจในเชงิกระบวนการตามแนวความคิดการจัดการแล้ว  

 กล่าวได้วา่ กระบวนการในการจัดการธุรกิจนัน้ ประกอบไปด้วย 5 ขั้น ซึ่งเป็นหน้าท่ีท่ีจ าเป็นส าหรับผู้บริหาร

ทุกคนต้องปฏิบัติ ท้ังนี้เพื่อให้ภารกิจ หรืองานท้ังหลายของคนในส่วนงานต่าง ๆ ขององค์การท าอยู่ประสบผลส าเร็จ

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใชว้ิธีการวางแผน (Planning) การจัดการองค์การ (Organizing) การจัดการคนเข้าท างาน 

(Staffing) การอ านวยหรือการสั่งการ (Directing) และการควบคุม (Controlling) 

 3. แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชน คือ การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ท้ัง

ทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ ท้ังในดา้นการผลิต การบริโภคและการกระจายผลผลิต โดยให้คนในชุมชน

มสี่วนร่วมในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจชุมชน คือ ให้มีสว่นร่วมคิด (Thing) ร่วมท า (How) ร่วมรับผลประโยชน์ 

(For whom) บนรากฐานของความสามารถท่ีมีอยู่จากการใช้ทุนของชุมชน ท้ังท่ีเป็นสินค้าทุน (เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 

อุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีมีอยู่หรือจัดหามาได้ตามศักยภาพ) ทุนทางเศรษฐกิจ (ปัจจัยท่ีสนับสนุนให้การด าเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างสะดวกราบร่ืน เช่น ท่ีดิน แหล่งน้ า สภาพภูมิประเทศ การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น) 

และทุนทางสังคมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน  

 เศรษฐกิจชุมชน เป็นระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นท่ีมีลักษณะองค์รวม  ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของสังคมวัฒนธรรม 

ความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและรวมถึงระบบคุณค่า โดยท่ีการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีดี ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนใน

ชุมชนได้มีสว่นร่วมในการคิดเรียนรู้ และร่วมตัดสินใจ คิดเป็น ท าเป็น และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวดว้ยการ

พัฒนากลุ่มอาชีพของชุมชนขึ้นมา จนเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีขีดความสามารถในการประกอบ

อาชีพและเลีย้งดูตนเอง (ธเนศ ศรีวิชัยล าพันธ์, 2556) สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการวสิาหกิจชุมชนตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง (เสรี พงศ์พิศ, 2552) โดยท่ีการพัฒนาจะต้องมุ่งเน้นท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันไป  ด้าน

เศรษฐกิจคือการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดหนี้สิน ซึ่งจะสามารถเพิ่มทรัพย์สินได้ 

ด้านสังคมคือ การพัฒนาด้านความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้ปราศจากความขัดแย้ง 
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วิธีวิทยาการวจิัย 
 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยมีการวางแผนโดยใช้เทคนิคเพื่อให้ได้

ข้อมูลลึกและละเอียดมีความน่าเชื่อถือ การค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลเอกสารทางวิชาการ ต ารา(Documentary 

Study) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Study) เคร่ืองมือการศึกษา คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก การเสวนา

กลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) ประชากรการศึกษา ใช้วิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก 

(Key Informant) แบบเจาะจง 4 กลุ่ม คือ 1) คณะกรรมการกลุ่ม จ านวน 4 คน 2) สมาชิกกลุ่มจ านวน 3 คน 3) กลุ่ม

ผู้น าชุมชน จ านวน 4 คน 4) เจ้าหนา้ที่ของรัฐ จ านวน 4 คน ซึ่งมีขัน้ตอนการด าเนนิการศึกษา คือ  

  1) ศกึษาบริบทชุมชนและสภาพการด าเนนิงานของกลุ่ม  

  2) ศกึษาปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  

  3) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากลุ่ม โดยใช้กระบวนการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ศึกษาและผู้ให้ข้อมูล แล้วน ามาพิจารณาวิเคราะห์ เพื่อท าความเข้าใจปรากฏการณ์ท่ี

อาศัยมุมมองจากบุคคลภายนอกและภายในชุมชนเป็นหลัก  

  4) กิจกรรมการประชุมเพื่อสร้างอนาคตร่วมกันโดยเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้แทนกลุ่ม

โดยเฉพาะหลากหลายสถานะซึ่งแตกต่างกันและมสี่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้น าชุมชน และชาวบ้านในชุมชน จ านวน 8 ราย 

มาร่วมกันท างานและสร้างวิสัยทัศน์เพื่อให้ได้แผนหรือแนวทางปฏิบัติ ส าหรับน าไปปฏิบัติจนบรรลุวัตถุประสงค์ ตาม

วสิัยทัศน์ของกลุ่ม 

 วิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาใช้วิธีการพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม มาท าการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยน าเอาหลักของ Triangulation Method มาใช้ในการออกแบบการศึกษา กล่าวคือใช้

แหลง่ข้อมูลท่ีหลากหลาย (Source Of data) และใชว้ธีิการท่ีหลากหลาย (Multi-Method) ส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิ

คุณภาพ รวมท้ังมีขัน้ตอนการวจิัยท่ีเป็นระบบเพื่อสร้างความนา่เช่ือถือได้ของการศึกษา  
 

ผลการศึกษา 

 บริบทชุมชนบ้านตลุงใต้ 

 ชุมชนบ้านตลุงใต้ หมู่ท่ี 6 ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เดิมหมู่บ้านแห่งนี้ใช้ชื่อว่า 

"บ้านหว้ยตลุง" เนื่องจากบริเวณมลี าห้วยไหลทอดยาวมาจากอ าเภอห้วยกระเจา ในปี พ.ศ. 2511 เร่ิมมชีาวบ้านจ านวน

หนึ่งซึ่งอพยพมาจากบ้านเขารักษ์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านข้างเคียง ห่างกันประมาณ 20 กิโลเมตร เข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณ

บ้านตลุงใต้ในปัจจุบัน จนกระท่ังทางอ าเภอห้วยกระเจาจัดตั้งให้เป็นหมู่บ้าน และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านห้วยตลุง" ปี 

พ.ศ. 2530 ได้มีการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็น "บ้านตลุงใต้" เนื่องจากบริเวณดังกล่าวอยู่ทางด้านทิศใต้ของอ าเภอห้วย

กระเจา ดังค ากล่าวของผู้ใหญ่บ้านบ้านตลุงใต้ กล่าวว่า 
 

 “….ในอดีตมีล าห้วย ชาวบ้านจึงเรียกล าห้วยนี้ว่า”ล าห้วยตลุง”ต่อมา

ชาวบ้านได้มาสร้างบ้านเรือนอาศัยอยู่บริเวณนี้เป็นจ านวนมากทางราชการจึงได้

จัดตั้งเป็นหมูบ้่านโดยต้ังช่ือหมูบ้่านตามชื่อท่ีเรียกล าห้วยว่าบ้านหว้ยตลุงสว่นค าว่า 

ใต้ สันนิฐานว่าตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอห้วยกระเจา จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น ‘‘บ้าน

ห้วยตลุงใต้’’ แต่ต่อมาค าว่าห้วยหายไปจึงเรียกว่า‘‘บ้านตลุงใต้’’....." (สัมภาษณ์ 

นายสุวัฒน์ หมดทุกข์ เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559) 
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“ชุมชนท่ีนี้ เป็นชุมชนการท าการเกษตร ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่เป็นพี่

น้องกันหมด เดิมท่ีนี้เราเรียกว่า ห้วยตลุง ต่อมาอ าเภอ ก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ตลุง

ใต”้ (สัมภาษณ ์นางสาวหทัยชนก ตันธนะชัย เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559) 
 

ภาพที่ 1 พัฒนาการของชุมชนบ้านตลุงใต้  

ที่มา: ทีมผู้จัย 15 ธันวาคม 2559 

 

1.1 สภาพภูมิศาสตร์ พื้นท่ีของชุมชนบ้านตลุงใต้ ต าบลด่านแม่แสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัด

กาญจนบุรี มีลักษณะเป็นท่ีราบเชิงเขา ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีในเขตทหาร (ไม่มีเอกสารสิทธ์) จ านวนพื้นท่ีรวมท้ังหมด

ประมาณ 3,650 ไร่ เป็นพืน้ท่ีอยูน่อกเขตชลประทาน ท าให้ประสบปัญหาเร่ืองน้ าท าการเกษตร ในปีท่ีฝนท้ิงช่วงจากภัย

แลง้ตามธรรมชาติ ผลผลิตทางการเกษตรของคนในชุมชนเสียหายและเดอืดร้อนเร่ืองน้ าเป็นอยา่งมาก 

1.2 ศูนย์กลางชุมชน ศูนยก์ลางชุมชนม ี3 แห่ง ประกอบด้วย   

1) ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน เป็นศูนย์กลางท่ีเป็นทางการ ซึ่งหากมีการประชุมหรือหารือกันในเร่ืองเกี่ยวกับ

ปัญหาและโครงการตา่ง ๆ ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน 

2) ร้านก๋วยเตี๋ยว นางสุกัญญา พรมชนะ (ป้ายา) เป็นศูนย์กลางท่ีไม่เป็นทางการ ซึ่งชาวบ้านจะมานั่งหารือ

กันถึงเร่ืองราวและเหตุการณ์ประจ าวันภายในชุมชน 

3) ร้านค้าชุมชน เป็นศูนย์กลางท่ีเป็นทางการของชุมชนท่ี สร้างเสร็จเมื่อ วันท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559  

ร้านค้าชุมชน เป็นศูนย์กลางท่ีชาวบ้านในชุมชนซื้อของอุปโภคและบริโภค เป็นร้านค้าประจ าชุมชน สถานท่ีแห่งนี้มกีาร

ใชจ้ัดประชุมหมูบ้่านประจ าในทุก ๆ เดอืน  

  

 
ภาพที่ 2 แผนที่เดินดินบ้านตลุงใต ้ 

ที่มา: ทีมนักวจิัย 15 ธันวาคม 2559 
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1.3 สถาบันภายในชุมชน  

1) สถาบันศาสนา สมาชิกในชุมชนบ้านตลุงใต ้ต าบลด่านแม่แสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดสันติคีรี (วัดตลุงใต้) เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา  

วัดสันตคิีรี ปัจจุบันมเีจ้าอาวาสชื่อพระครูใบฎกีาจ านง ชาวบ้านสว่นใหญ่เรียก “หลวงพ่อจ านง” 

2) สถาบันการศึกษา ส าหรับสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันท่ีมีความส าคัญและมีบทบาทในการขัดเกลา

สมาชิกในชุมชน ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น โดยบ้านตลุงใต้ ต าบลดา่นแมแ่สลบ อ าเภอห้วยกระเจา 

จังหวัดกาญจนบุรี มีสถาบันการศึกษา จ านวน 1 หน่วย คือ โรงเรียนบ้านตลุงใต้ ปัจจุบันมีจ านวนนักเรียน จ านวน  

250 คน โรงเรียนบ้านตลุงใตก้่อสร้างตัง้แตว่ันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ 2482 โดยมีนายปลื้ม ทวศีรี ผู้ใหญ่บ้านคนแรก เป็น

ผู้สร้างโรงเรียนขึ้นมาโดยมีชาวบ้านร่วมกันก่อสร้างจนมีโรงเรียนเกิดขึ้นมาเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีโต๊ะเก้าอี้จ านวน  

14 ชุด จนปัจจุบันกล่าวได้วา่ โรงเรียนแหง่นี้เป็นโรงเรียนท่ีมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน 

 3) สถาบันครอบครัว เป็นสถาบันท่ีมีความส าคัญและมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาคนในชุมชนท้องถิ่น 

กล่าวได้วา่ชุมชนบ้านตลุงใต้ ต าบลดา่นแมแ่สลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี มลีักษณะเป็นครอบครัวขยาย  

และมีการใชแ้รงงานในครอบครัวในการประกอบอาชพีทางการเกษตรกรรมเป็นหลักในการด ารงชวีติ  

 4) สถาบนัทางเศรษฐกิจ สมาชิกชุมชนบ้านตลุงใต้ ต าบลดา่นแมแ่สลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งอาชีพส่วนใหญ่ประกอบด้วย การท านาประมาณ 60 ครัวเรือน ท าไร่ 

65 ครัวเรือน ท าผักสวนครัว 10 ครัวเรือน เลีย้งสัตว ์16 ครัวเรือน ค้าขาย 12 ครัวเรือน และรับจ้างทั่วไป 40 ครัวเรือน 

ดังกล่าวกลา่วได้ว่า สถานะทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนสว่นใหญ่มาจากการประกอบอาชพีทางการเกษตร  

 กล่าวได้ว่าชุมชนบ้านตลุงใต้ อ าเภอด่านแม่แลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นชุมชนท่ีมี

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์มายาวนาน ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของชุมชนส่งผลต่อพัฒนการของชุมชน ท้ังทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และวิถีการด าเนินชวีติของคนในชุมชน  

 2. แนวทางการจัดตั้งกลุ่มอาชีพดอกไม้จันทน์ชุมชนบ้านตลุงใต้  

 บ้านตลุงใต้ ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวดักาญจนบุรี ลักษณะชุมชนเป็นสั งคมเกษตรกรรม 

ส่วนใหญ่คนในชุมชนจะยึดการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งปัจจุบันชุมชนแห่งนี้ได้มีการ

ด าเนนิการขององคก์รชุมชนหลายกลุ่ม เชน่ กลุ่มอาชพีการทอผ้า กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ กลุ่มจักรสานตะกรา้ ฯลฯ ส่วน

ใหญ่เกิดขึ้นจากความต้องการของคนในชุมชน และการส่งเสริมจากหน่วยงานในท้องถิ่น ได้แก่ ส านักพัฒนาการอ าเภอ

ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  

การจัดตั้งกลุ่มอาชีพดอกไม้จันทน์ในชุมชนบ้านตลุงใต้ ต าบลด่านแม่แสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัด

กาญจนบุรี เป็นอีกหนึ่งกลุ่มอาชีพท่ีชุมชนร่วมกันค้นหาศักยภาพของตนเอง และสามารถน ามาสู่การจัดตั้งเป็นกลุ่ม

อาชีพในชุมชนแหง่นี้ ดังนี้ผู้วจิัยจึงขอเสนอ กระบวนการ ขั้นตอนการจัดต้ังกลุม่อาชพีดอกไมจ้ันทน ์ดังนี้ 

2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพชุมชน (SWOT) บ้านตลุงใต้ ต าบลดอนแสลบ 

อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

การศึกษาชุมชนและการเรียนรู้สภาพปัญหาของชุมชน เกิดขึ้นจากเวทีประชาคมร่วมกันระหว่าง

สมาชิกในชุมชน ทีมนักวิจัย สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

  



 

 

Proceedings   
1645 

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพชุมชนบ้านตลุงใต้ ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา  จังหวัด

กาญจนบุรี 

 

 

ภายใน 

 

 

 

 

 

ภายนอก 

 

 

Strengths  Weaknesses 

-ชุมชนมปีราชญช์ุมชนท่ีมีความรู้ใน

ด้านรักษาโรคแบบภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

-ผู้น าชุมชนมคีวามรู้ความสามารถ

มผีลงานท่ีดที าให้สมาชกิและคนใน

ชุมชนเชื่อถอืได้และท าให้คนใน

ชุมชนสามัคคีกัน 

-มกีารวางแผนการพัฒนาหมู่บ้าน

ล่วงหนา้ทุกปี 

มกีารประชาคมหมูบ้่านทุกเดือน 

-เกษตรกรสว่นใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีและยา

ปราบศัตรูพชืมาในการเกษตร ส่งผลตอ่

ตน้ทุนในการผลิตสูง  

-คนในชุมชนมคีวามรู้และความเข้าใจ

นอ้ยในการร่วมกิจกรรมหรือร่วมกลุ่มใน

การท าอาชพีเสริม 

-ชุมชนประสบปัญหาภัยแลง้ ท าให้น้ าใน

การท าการเกษตรไมเ่พยีงพอ 

 Opportunities กลยุทธ์ (SO) กลยุทธ(์WO) 

-ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ

ห้วยกระเจาได้ให้การสนับสนุน

งบประมาณในการจัดท า

โครงการตา่งๆเพื่อพัฒนาชุมชน 

-สร้างอาชีพเสริมในชุมชน 

-มกีารถ่ายทอดองค์ความรู้ ตา่งๆ 

-ชุมชนมคีวามสามัคคี และมีการจัด

โครงการโดยการได้รับการ

สนบัสนุนจากภาครัฐ และองคก์ร

ส่วนท้องถิ่น 

-รวมกลุม่จัดการบริหารน้ าในการเกษตร 

-ส่งเสริมอาชีพ และมีตลาดรองรับสินค้า 

-มวีทิยากรให้ความรู้ การเรียนรู้ 

เทคโนโลย ีและการฝึกอาชพีต่างๆ ใน

ชุมชน 

Threats กลยุทธ(์ST) กลยุทธ(์WT) 

-ราคาผลผลิตทางการเกษตร

ตกต่ า 

-มกีารวางแผนลว่งหน้าในการท า

เกษตรในปีตอ่ไป 

-แก้ไขปัญหาในดา้นการเกษตรใน

ชุมชน 

 

 

- 

ที่มา: ทีมวจิัยชุมชน 18 ธันวาคม 2559  
 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพชุมชน (SWOT Analysis) 

 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของชุมชนบ้านตลุงใต้ ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา 

จังหวัดกาญจนบุรี ท าให้ทีมวิจัยทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดของภายในชุมชนและน าผลท่ี

วิเคราะห์ มาสอบถามความต้องการของชุมชน ซึ่งสรุปได้ว่า ชุมชนบ้านตลุงใต้ต้องการโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริม

อาชีพการท าดอกไม้จันทน์ โดยต้องการวิทยากรท่ีมคีวามรู้ความสามารถในการช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ด้านการผลิต

ดอกไม้จันทนแ์ละความรูใ้นการจัดต้ังเป็นกลุ่มอาชีพให้เกิดขึ้นในชุมชน ดังค ากล่าว  
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“...อาชีพการท าดอกไม้จันทน์ เป็นสิ่งท่ีชุมชนมีความต้องการเนื่องจาก

ชาวบ้านท่ีนี้เคยได้รับการอบรมมาแล้ว แต่ยังไม่มีการให้ถูกจัดขึ้นให้เป็นรูปธรรม

...” (สัมภาษณ ์นายเสนา จุลทรักษ ์เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559) 
 

“...การท าดอกไม้จันทน์ น่าจะเป็นอาชีพได้ เพราะคนในชุมชน ต้องตาย 

และในการจัดงานศพต้องใช้ดอกไม้จันทน์...” (สัมภาษณ์ นางทองเหมาะ พิมศร 

เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559) 
 

จากความต้องการสู่การร่วมกันจัดตั้งกลุ่มอาชีพดอกไม้จันทน์ชุมชนบ้านตลุงใต้ ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วย

กระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จากผลการวิเคราะห์ศักยภาพท าให้ชุมชนเสนอความต้องการร่วมกัน  ส าหรับหลักการส าคัญ

ของการจัดตั้งกลุ่มอาชีพดอกไม้จันทน์บ้านตลุงใต้ ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี มาจากความ

ต้องการของสมาชิกในชุมชน ซึ่งกลุ่มอาชีพการท าดอกไม้จันทน์เป็นการส่งเสริมให้ผู้ท่ีต้องการในชุมชนมีรายได้เพิ่มเติม 

โดยสมาชิกในชุมชนเองต้องการวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ด้านการผลิต

ดอกไม้จันทน์และความรู้ในการจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพให้เกิดขึ้นในชุมชน การจัดตั้งกลุ่มอาชีพการผลิตดอกไม้จันทน์ โดยมี

รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ประธาน รองประธาน กรรมการ เลขานุการ และท่ีปรึกษา ดังนี้ 

การศึกษาถึงความเป็นมาของการรวมกลุ่มอาชีพการท าดอกไม้จันทน์ การศึกษาถึงความเป็นมาและการ

ก่อก าเนิด รวมถึงสาเหตุของการรวมกลุ่มผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดเวทีเสวนาการรวมกลุ่ม และการ

ก่อต้ังกลุ่ม วันท่ี 9 เมษายน 2560 พบว่า กลุ่มดอกไม้จันทน์ ก่อต้ังขึ้นจากความต้องการของชุมชน ในเดือน พฤษภาคม 

2560 ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนจาก ผู้ใหญ่สุวัฒน์ หมดทุกข์ และนักพัฒนากรอ าเภอห้วยกระเจา ท่ีเข้ามาสนับสนุน

ความรู้ทางวชิาการ  และมกีารจัดตัง้คณะกรรมการท างานในกลุ่มการท าดอกไมจ้ันทน ์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 ท่ีปรึกษา ประกอบด้วย พัฒนากรอ าเภอห้วยกระเจา  

การด าเนินงานของกลุ่มมีการประชุมวางแผนทุกครั้ง ปัจจุบันกลุ่มผลิตดอกไม้จันทน์มีสมาชิกจ านวน 19 คน 

อุปสรรคของการจัดการกลุ่มดอกไมจ้ันทน ์คือ ขาดงบประมาณในการด าเนินงานของกลุ่ม สรุปได้ว่าแนวทางในการพัฒนา

กลุ่มอาชีพการท าดอกไม้จันทน์ มีปัจจัยท่ีท าให้กลุ่มประสบความส าเร็จ คือ การส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่ม มีการ

ร่วมคิด ร่วมท า รว่มตัดสินใจ ร่วมวางแผน และมหีนว่ยงานภาครัฐ (ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอห้วยกระเจา) โดยพัฒนา

กรให้การสนับสนุนด้านวชิาการอยา่งต่อเนื่อง  

การบริหารจัดการภายในกลุ่มการท าดอกไมจ้ันทน ์จากการร่วมติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่มดอกไม้จันทน์ 

ณ บ้านตลุงใต้ ต าบลด่านแม่เเสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2560 พบว่าภายใต้การ

ด าเนินงานของกลุ่มท่ีมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทางด้านการรับองค์ความรู้จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีเข้ามาอบรม 

หรือพาไปศึกษาดูงานยังสถานท่ีต่าง ๆ การด าเนินงานด้านกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการผลิตดอกไม้จันทน์นั้น 

ปรากฏว่า มีกลุ่มแม่บ้านการผลิตดอกไม้จันทน์ ชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ท่ี 2 บ้านหนองบัว อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

เข้ามาตดิตามผลร่วมกับหนว่ยงานในท้องท่ี และเสนอประเด็นการท าดอกไมจ้ันทน์เพื่อให้ชุมชนได้จ าหนา่ยต่อไป 

ส ากรับการบริหารจัดการกลุ่มอาชพีการท าดอกไมจ้ันทน ์บ้านตลุงใต้ ต าบลด่านแมเ่เสลบ อ าเภอหว้ยกระเจา 

จังหวัดกาญจนบุรีมีรูปแบบการบริหารจัดการ ดังนี ้ 
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1. ด้านสภาพการด าเนินงานของกลุ่มการผลิตดอกจันทน์บ้านตลุงใต้ กลุ่มผลิตดอกไมจ้ันทน์จัดตั้งกลุ่ม

เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2560 ตามความต้องการของชุมชนบ้านตลุงใต้ โดยได้รับการสนับสนุนด้านความรู้ทางวิชาการ 

การผลิตดอกไม้จันทน์จากส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้สมาชิก  มีความรู้ด้าน

อาชีพ มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว โดย ชุมชนมีความรู้ในเร่ืองการผลิตดอกไม้จันทน์จากการอบรมจาก

หนว่ยงานในชุมชน ซึ่งได้แก่ การให้ความรู้การท าดอกไมจ้ันทนจ์ากองค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แสลบ จุดเด่นของ

กลุ่ม คือ มผีู้ให้ความสนใจการท าดอกไมจ้ันทน ์ได้รับให้มีการออกร้านเสนอชิ้นงาน คือ การออกร้านในงานตา่งๆ ทัง้ใน

และตา่งจังหวัด การสั่งทางโทรศัพท์ กลุ่มมีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ท่ีมาจากการเลอืกตัง้ ของสมาชกิ ประกอบด้วย

ต าแหน่งประธาน รองประธาน บัญชี เหรัญญิก เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และ คณะบริหารจัดการ ท่ีด าเนินการ

แก้ไขปัญหากลุ่ม อ านวยความสะดวก การให้ ความรู้การก ากับติดตาม การรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก มี การ

แบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่สมาชิก มีสวัสดิการต่างๆเช่น เงิน ช่วยค่าท าศพ และให้กู้ในอัตราดอกเบ้ียต่ า มีการรายงาน

ผลการด าเนนิงาน จัดท าบัญชรีายรับ รายจ่าย รายงานงบทางการเงิน ทุกครัง้ท่ีมีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและมี

กรรมการ ตรวจสอบการด าเนนิงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทาง ท่ีก าหนดไว้ ดังค ากล่าว 
 

“การด าเนินงานของกลุ่มการท าดอกไม้จันทน์มกีารประชุมวางแผน ตลอด

ทุกเดือน และสิ่งท่ีเป็นท่ีตอบรับอยา่งดี ในการเข้าไปโชร์ดอกไมจ้ันทนใ์นงานชุมชน 

หรือตา่งชุมชน” (สัมภาษณ ์สุพร  จุลทรักษ ์เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559) 
 

2. ปัญหาอุปสรรคของกลุ่มการท าดอกไม้จันทน์บ้านตลุงใต้ ตามล าดับความส าคัญได้ดังนี้  

2.1 ด้านคน จ านวนสมาชิกกลุ่มการท าดอกไมจ้ันทน ์ลดจ านวนลงเร่ือย ๆ สมาชิกท่ีเหลอืจะ เป็นผู้สูงอายุ 

เนื่องจากกระบวนการผลิตของกลุ่มต้องใช้แรงงาน ท่ีมีฝีมือ ละเอียดอ่อน มีความประณีตเป็นอย่างมาก ท าให้ขาด 

ชา่งฝีมอืในการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ สมาชิกท่ีมีฝีมอืในการผลิต สินค้ามีน้อยสมาชกิในกลุ่มหันไปประกอบอาชีพอื่นท่ี

ให้ ผลตอบแทนท่ีมากกวา่ สมาชิกท่ีท่ีเข้ามาส่วนใหญ่เข้าเพื่อระดม หุ้นเท่านัน้  

2.2 ด้านเงิน ปัจจุบันต้นทุนท่ีใช้ในการผลิตสูงขึ้น เนื่องจากราคา วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตเร่ิมหายาก มี

ราคาสูง และยังได้รับ ผลกระทบจากคู่แข่งและการแข่งขันในตลาดเพิ่มสูงขึน้ ผู้บริโภค มอี านาจในการเลอืกซือ้สินค้าท่ี

มีความหลากหลายและมีอ านาจ ในการต่อรองเร่ืองราคาสูงปรับเพิ่มราคาขายไม่ได้ท าให้ก าไร ลดลง ท าให้เงินทุน

หมุนเวยีนส าหรับในการด าเนินงานไม่พอเมื่อ ลูกค้าสั่งผลิตภัณฑป์ริมาณมาก ๆ  

2.3 ด้านการบริหารจัดการ ปัจจุบันสมาชกิกลุ่มยังไมม่สี่วนร่วมในการวาง แผนการผลิต ท าให้ไม่สามารถ

ตัดสินใจวางแผนด้านการผลิต ต่างคนต่างผลิตจ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตได้ไม่คงท่ี ไม่ตรงกับ ความต้องการของลูกค้า 

ท าให้ไม่สามารถจัดการเงินทุนให้ สอดคล้องกับการผลิตหรือการตลาดได้รูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ยังไม่

ทันสมัยขาดเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสนิค้า และไมส่ามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน 

  3. ปัจจัยที่มผีลต่อความส าเร็จ ปัจจัยภายใน ได้แก่ สมาชิก กลุ่มต้องเข้าใจ วัตถุประสงค์ของการรวมกลุม่ 

มีส่วนร่วมในการด าเนนิกิจกรรม กลุ่ม เช่นร่วมคิด ร่วมพัฒนา ร่วมวางแผน ประธานกลุ่มเป็น บุคคลท่ีเสียสละ อดทน 

มีคุณธรรมในการบริหารงานในกลุ่ม และเป็นท่ียอมรับจากสมาชิกทุกคน และมีความมุ่งมั่นพัฒนา กลุ่มมีโครงสร้าง

องค์กรท่ีเป็นรูปธรรม มีกฎ ระเบียบข้อบังคับ กลุ่มท่ีได้รับกายอมรับจากสมาชิก ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ผู้น าชุมชน 

หน่วยงานภาครัฐท่ี เกี่ยวข้องต้องให้ความส าคัญ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม หาช่องทางการจ าหน่ายสินค้า

ผลักดันกลุ่มให้ประสบผลส าเร็จ ดังค ากล่าว 
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"...การจะท าให้กลุ่มอาชีพของเรามันส าเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนจาก 

หน่วยงานในท้องถิ่น เพราะบางอย่างการลงมือท าเราไม่มีความรู้ ต้องหา

นักวิชาการมาช่วยให้ความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่ม สิ่ง

ส าคัญอีกอย่าง คงจะต้องเป็นระเบียบต่างๆ ท่ีต้องหาข้อตกลงร่วมกันในกลุ่มเรา

เอง..." (สัมภาษณ ์ธนู เดชา เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559) 
 

4. ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาของกลุ่มการผลิตดอกไม้จันทน์ ให้ประสบผลส าเร็จและยั่งยนื  

1. การมสี่วนร่วมของกลุ่มสมาชกิต้องเข้าใจ วัตถุประสงค์กลุ่ม มสี่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนา เชน่

ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน การบริหารกลุ่ม ย่อมเป็น ปัจจัยช่วยส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มมีบทบาท อุดมการณ์

ร่วมกันม ีการรวมตัวกันอยา่งเหนยีวแนน่ มีความรัก สามัคคีกัน มีความเป็นเจ้าของ  

2. การหนุนเสริมและการให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องยังมีความ

จ าเป็น ท่ีจะต้องให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ และองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่กลุ่ม

เพื่อจะได้มี ความรู้และทักษะรอบด้านเหมือนกับนักธุรกิจมืออาชีพสามารถ ด าเนินกิจกรรมของกลุ่มอย่างราบร่ืนและ

ยั่งยืนบนพืน้ฐานของ การพึ่งตนเอง ซึ่งการหนุนเสริมและการให้การสนับสนุนจะตอ้ง เป็นปัจจัยเสริม มใิชปั่จจัยหลักใน

การพัฒนากลุ่มให้ประสบ ผลส าเร็จให้แกก่ลุ่ม  

3. การบริหารจัดการ กลุ่มจะต้องมีการพัฒนาการ บริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการ

แสดง บทบาทของผู้น ากลุ่มหรือผู้แทนผู้น ากลุ่มการบริหารมีความ  เสียสละและอดทน การบริหารงานด้วยความ

โปร่งใส มีคุณธรรม มีกฎระเบียบข้อบังคับกลุ่ม หรือวัฒนธรรมกลุ่มท่ีมีความชัดเจน  มีการประชุมสมาชิกอย่าง

สม่ําเสมอ เพื่อเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ในการวางแผนการด าเนินงานกลุ่ม เน้นศักยภาพของชุมชน ทรัพยากร ภูมิ

ปัญญาและวัฒนธรรม ท้องถิ่น  
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
 บ้านตลุงใต้ ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม 85 

เปอร์เซ็น ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริบทพื้นท่ีในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพในชุมชนมี

ความพร้อมในการพัฒนา ผลการวเิคราะห์ศักยภาพชุมชน พบวา่ จุดแข็ง คือ ชุมชนมกีารสร้างอาชีพเสริมในชุมชน เชน่ 

การท าขนมปังอบเนย การท าขนมสอดไส้มะพร้าว ข้าวต้มมัด ปลากริมไข่เต่า ไก่กระทอก โดยมีการถ่ายทอดองค์

ความรู้ต่างๆ ให้กับสมาชิกในครอบครัวและในกลุ่มของตนเอง จุดอ่อน คือ การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกชุมชน 

พบว่า สมาชิกในชุมชนไม่ให้ความสนใจ โอกาส คือ หน่วยงานในท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดท า

โครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชน เช่น โครงการนุ่งสั้นไม่นุ่งซิ่น โครงการส่งเสริมอาชีพการท าน้ ายาเอนกประสงค์ การ

ท าปุย๋หมักชวีภิาพ อุปสรรค คือ ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า จากผลการวิเคราะห์ศักยภาพท าให้ชุมชนเสนอ

ความต้องการร่วมกัน ได้แก่ การจัดตั้งกลุ่มอาชีพการผลิตดอกไม้จันทน์ โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการกลุ่ม ซึ่ง

ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน กรรมการ เลขานุการ และท่ีปรึกษา หลักการส าคัญของการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ

ดอกไม้จันทนบ้์านตลุงใต ้ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี มาจากความต้องการของสมาชกิใน

ชุมชน ซึ่งกลุ่มอาชีพการท าดอกไม้จันทน์เป็นการส่งเสริมให้ผู้ท่ีต้องการในชุมชนมีรายได้เพิ่มเติม โดยสมาชิกในชุมชน

เองต้องการวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ด้านการผลิตดอกไม้จันทน์และความรู้ใน

การจัดตัง้เป็นกลุ่มอาชพีให้เกิดขึน้ในชุมชน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชไมพร สบืสุโท และคณะ (2554) และงานวิจัย

ของสมุทร ฤกษาภิรมย์ (2553) การด าเนินงานสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยการพัฒนากลุ่มอาชพี 
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เป็นไปตามแนวคิดการให้ประชาชนแต่ละชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ ด้วยการน าทรัพยากรและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้าให้เป็นผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีคุณภาพ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุน

กระบวนการพัฒนาทอ้งถิน่ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถยดืหยัดอยู่บนพืน้ฐานของการพ่ึงพาตนเองได้อยา่งยึ่งยนื 

ส าหรับลักษณะการด าเนนิงานของกลุ่มมีการประชุมวางแผนทุกคร้ัง ปัจจุบันกลุ่มผลิตดอกไม้จันทนม์ีสมาชิก

จ านวน 19 คน อุปสรรคของการจัดการกลุ่มดอกไม้จันทน์ คือ ขาดงบประมาณในการด าเนินงานของกลุ่ม สรุปได้ว่า

แนวทางในการพัฒนากลุ่มอาชีพการท าดอกไม้จันทน์ มีปัจจัยท่ีท าให้กลุ่มประสบความส าเร็จ คือ การส่วนร่วมของ

สมาชิกภายในกลุ่ม มีการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน และมีหน่วยงานภาครัฐ (ส านักงานพัฒนาชุมชน

อ าเภอห้วยกระเจา) โดยพัฒนากรให้การสนับสนุนด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรวรรณ 

เจนการ และคณะ (2545) และ ธเนศ ศรีวิชัยล าพันธ์ุ (2556) การเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ

คิด เรียนรู้ ตัดสินใจ ท าเป็นและพึ่งพาตนเองได้ ในระยะเวลาด้วยการพัฒนากลุ่มอาชีพของชุมชนขั้นมานั้นเป็นสิ่งท่ีท า

ให้เกิดความยั่งยืน และต้องบริหารจัดการกับสภาพการณ์ตามบริบทชุมชนจากทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สังคมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นพืน้ฐานส าคัญของการด าเนนิงานของกลุ่มอาชพี 
 

ข้อเสนอแนะ  

 1. ผลจากการศึกษาชุมชนท าให้เกิดองค์ความรู้ต่างๆ สิ่งส าคัญ คือ ชุมชนมีทุนทางสังคมมากมายในชุมชน 

ดังนั้นสิ่งเหล่านี้สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาหรือจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชน ท้ังนี้การขับเคลื่อนของ

ชุมชนจะท าให้เกิดเป็นกลุ่มอาชีพได้นั้น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนโดยตรง ควรเข้าไปขับเคลื่อน แนะน า 

หรือสนบัสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดขีึน้ได้ 

2. หน่วยงานงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน จ าเป็นท่ีจะต้องให้การช่วยเหลือและสนับสนุนใน  ด้าน

ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นงบประมาณ และองคค์วามรู้ต่างๆ ให้แก่ กลุ่มเพื่อ กลุ่มจะได้มีความรู้ และทักษะรอบด้านเหมือนกับ

นักธุรกิจมอือาชพีสามารถด าเนินกิจกรรมของกลุ่มอยา่งราบร่ืนและ ยั่งยืนบนพืน้ฐานของการพ่ึงตนเอง  

3. กลุ่มจะต้องมีการบริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงบทบาทของผู้น ากลุ่มหรือ

ผู้แทนผู้น ากลุ่มการบริหารมีความเสียสละและอดทน การบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม มีกฎระเบียบ

ข้อบังคับ กลุ่มหรือวัฒนธรรมกลุ่มท่ีมีความชัดเจน มีโครงสร้างการบริหาร  ท่ีชัดเจน มีการประชุมสมาชิกอย่าง

สม่ าเสมอ มีการวางแผนการ ด าเนินงานกลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันสมัยเป็นท่ี

ตอ้งการของตลาดโดยเนน้ศักยภาพของชุมชน ทรัพยากร ภูมปัิญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ท่ีสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยคร้ังนี้ ขอขอบคุณ ดร . 

พลวัต วุฒปิระจักษ ์อาจารย์ประจ าหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ผู้ร่วมวจิัยในโครงการวจิัยคร้ังน้ี ท่ีให้ค าแนะน าและ

ตรวจแก้ข้อบกพร่อง ซึ่งท าให้ผู้ศึกษาได้รับแนวทางในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง 

ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขจนท าให้งานวิจัยฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และขอขอบพระคุณ  

ชาวบ้านบ้านตลุงใต้ ต าบลด่านแม่แสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ท่ีให้ความเข้าร่วมในการอนุเคราะห์

ข้อมลูในการท าวิจัย  
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ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทและการปฏิบัติงานของผู้น าชุมชนกบัการด าเนินงานด้านการ

พัฒนาเศรษฐกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจของต าบลโป่งแดง  

อ าเภอเมือง 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 
 การท าวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทผู้น าท้องถิ่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาทาง  

ด้านเศรษฐกิจของต าบลโป่งแดง  อ าเภอเมือง จังหวัดตาก และเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทและ 

การปฏิบัติงานของผู้น าชุมชนกับการด าเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้าน

เศรษฐกิจของต าบลโป่งแดง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ใช้กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้น าชุมชนและสมาชิกในชุมชนต าบลโป่งแดง 

จ านวน 383 คน สร้างแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และ

ทดสอบไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า ด้านบทบาทผู้น าท้องถิ่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาทางด้าน

เศรษฐกิจของต าบลโป่งแดง อ าเภอเมือง จังหวัดตากอยู่ระดับมาก และผลการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า บทบาท

ของผู้น าท้องถิ่นมีผลต่อการด าเนนิงานดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งดา้นเศรษฐกิจของชุมชน

ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก อย่างมีนัยส าคัญท่ี .01 และการปฏิบัติงานของผู้น าชุมชนมีผลต่อการ

ด าเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของชุมชนต าบลโป่งแดง อ าเภอเมือง 

จังหวัดตาก อยา่งมนีัยส าคัญท่ี .01  
 

ค าส าคัญ:  บทบาทของผู้น าทอ้งถิ่น, 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 
 

บทน า 

  ชุมชนถือเป็นสังคมฐานรากที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมท่ีแตกต่างและหลากหลาย

ตามภูมินิเวศน์  การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ มากมาย ท้ังการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่ก าลังประสบอยู่ใน

ปัจจุบัน สาเหตุส าคัญเพราะคนไทยไมส่ามารถพึ่งตนเองในทางเศรษฐกิจได้  สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับสังคมมลีักษณะเป็น

สังคมสองระบบ ท่ีมีท้ังระบบทุนและระบบชุมชน  ท าให้เกิดการบริโภคอยา่งฟุม่เฟือย  มกีารใชจ้่ายเกินตัว ชุมชนพึ่งตนเอง

ได้น้อยลง ส่งผลให้ชุมชนมีความออ่นแอ ประสบปัญหาด้านหนี้สิน สูญเสียวัฒนธรรมในการพึ่งพาอาศัยกันและกัน มีการ

แก่งแย่งแข่งขัน  ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าขึ้นในสังคม  นอกจากนี้การพัฒนาในอดีตท่ีผ่านมาจะพิจารณาท่ีประสิทธิภาพ  

และความเป็นธรรมท่ีจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาภายใต้ก าหนดเวลาสั้น ๆ เท่านั้น และยังให้ความส าคัญเฉพาะคนในรุ่น

ปัจจุบัน  แต่จากกระแสเรียกร้องในสังคมท่ีต้องการให้การพัฒนานั้นค านึงถึงการอยู่รอดและการกินดีอยู่ดีของคนใน

อนาคตร่วมกัน จึงเป็นเหตุให้มีความยั่งยืนเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาและกระบวนการตัดสินใจ ด้วยเหตุนี้จึง

น ามาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน เพื่อให้ชุมชนสามารถก าหนดชีวิตและด าเนินชีวิตตามความต้องการของตนเองได้มากขึ้น จึงจะ

น ามาสู่ชุมชนท่ีมีความเข้มแข็งและสามารถจัดการตนเองได้อยา่งยั่งยนื (Community development tsu : 2551) 

ระบบเศรษฐกิจชุมชนเป็นระบบทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งความส าคัญไปยังครอบครัวและชุมชนเป็นหน่วยการผลิต 

เป้าหมายของการผลิตคือ ให้สามารถเลี้ยงตนเองได้การผลิตมีลักษณะเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน ส่วนการผลิตเพื่อ

การค้าจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อมผีลผลิตส่วนเกิน แตก่็เพื่อน าเงินมาใชจ้่ายเพื่อการด ารงชวีิตและเลี้ยงตนเองและครอบครัวตาม

ปัจจัยสี่ มากกว่าการขยายการผลิตเพื่อการค้าที่หวังความร่ ารวยและผลก าไร ครัวเรือนแม้จะเป็นหน่วยทางเศรษฐกิจท่ี

เล็กแต่ก็มีอิสระในการผลิต ขายสินค้ามิใช่แรงงาน ส่วนปัจจัยการผลิตด้านแรงงาน ก็ใช้แรงงานจากสมาชิกในครัวเรือน 

แม้ว่าต่อมาเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจท้ังภายในและทางระหว่างประเทศ และการเพิ่มจ านวนของประชากร และ

ทรัพยากรจ ากัดอย่างจ ากัด ส่งผลให้จ านวนคนต่อท่ีดินมีเพิ่มขึ้น ก็ผันใช้แรงงานของครอบครัวในการเพาะปลูกท่ีใช้เนื้อท่ี

น้อยลงแต่ใช้แรงงานมากขึ้น เช่น การเพาะปลูกผักและผลไม้ หรือเลี้ยงสัตว์ หรือท ากิจกรรมการค้าและบริการย่อย หรือ

การขายแรงงานก็เพื่อเป็นการหารายได้อยา่งหนึ่งเพื่อจนเจือครอบครัวในชนบท แตก่็ไมใ่ชเ่ปลี่ยนอาชพีโดยถาวร 
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การพัฒนาในประเทศท่ีผ่านมาได้ให้ความส าคัญกบัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยเชื่อว่าหาก

เศรษฐกิจเติบโตสูงขึ้นระดับรายได้ของประชากรของประเทศก็จะเพิ่มขึ้นด้วย  ซึ่งจะส่งผลให้มาตรฐานการด ารงชีวิต

ของประชาชนสูงขึ้นแต่การขยายตัวทางเศรษฐกิจในเชิงปริมาณดังกล่าว ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหา

ความเหลื่อมล้ าระหวา่งภาคอุตสาหกรรมกับภาคเกษตรกรรมน าไปสู่ข้อสรุปผลของการพัฒนาท่ีผ่านมาวา่ “เศรษฐกิจ

ดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาคุณภาพและไม่ยั้งยืน” ความเจริญทางเศรษฐกิจไม่อาจด ารงอยู่อย่างยั้งยืนได้ หากไม่

ค านึงถึงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยต้องมกีารใช้อยา่งเหมาะสมและมีเหตุผล เพื่อ

ตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์พร้อมท้ังจัดการ และคุ้มครองระบบนิเวศให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั้งยืน ใน

ศตวรรษท่ี 2550 ประเทศไทยจึงได้ให้มีการใส่ใจอย่างจรงิจังกับ “การพัฒนาอย่างย่ังยนื” 

ผู้บริหารระดับสูงกับการสร้างความเป็นเลิศให้กับองค์การกระบวนการบริหารงานและเทคนิคทางการ

บริหารของผู้บริหารระดับสูงในองค์การก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีมีส่วนเสริมสร้างความเป็นเลิศให้กับองค์การผู้บริหารท่ีจะ

น าพาองค์การไปสู่ความเป็นเลิศควรมีลักษณะ ดังนี้ การเป็นผู้น าท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ผู้น าท่ีมีวิสัยทัศน์จะท าให้ทิศ

ทางการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ขององค์การเกิดความชัดเจน นอกจากนี้ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้

ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานร่วมกัน และมีการก าหนดแนวทางในการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานให้มีความ

เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา การเป็นผู้น าท่ีมีความมุง่มั่นในการปฏบัิตงิาน การเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ในองคก์ารจะท า

ให้องค์การมีความพร้อมท่ีจะท าการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา ดังนั้น การเป็นผู้น าท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ

ในการด าเนินงานจะไม่มีการยุติการแก้ปัญหาต่าง ๆ จนกว่าจะได้มีการสร้างสรรค์แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสม 

นอกจากนี้องค์การท่ีให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ พนักงานในองค์การจะต้องท างานร่วมกับบุคคลอื่นและลูกค้า

ตลอดเวลาเพื่อค้นหาวิธีการท างานใหม่ท่ีดีมากขึ้นธุรกิจท่ีจะประสบความส าเร็จได้นั้นจะต้องสามารถท าให้เป้าหมาย

เกิดขึ้นจรงิ โดยใชค้วามพยายามและแก้ไขปัญหาจนบรรลุผล 

จากข้อมูลเบื้องต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเร่ืองบทบาทผู้น าในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน

เศรษฐกิจของต าบลโป่งแดง อ าเภอเมือง จังหวัดตากเป็นอย่างมากประชากร 14 หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบลโป่งแดง ส่วนใหญ่มอีาชีพหัตถกรรมการท าพรมจากเศษผ้าการท าไมก้วาด การท าผลิตภัณฑน์้ ายาล้างจานและมี

การท าข้าวตอกข้าวแตนผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นการผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านชุมชน

ต าบลโป่งแดงและใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์สนิค้าและบริการใหมท่ี่ก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี

มีความสัมพันธ์กับภาคเกษตรกรรมรวมถึงมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจไทยเช่นเดียวกันต าบลโป่งแดงจึงเป็นต าบลท่ีมี

ความนา่สนใจในหลายด้าน ท้ังการสร้างศักยภาพการพัฒนาพืน้ฐานอาชพีของชุมชน และการรวมตัวกันเพื่อสร้างความ

แข็งแกร่งและศักยภาพในด้านอาชีพของชุมชนในต าบล รวมท้ังการสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจจึงได้ศึกษา

แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ รวมถึงผลงานของนักวิจัย เกี่ยวกับผู้น าท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจว่ามีบทบาทในการ

พัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ เกิดความมั่นคง เกิดเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจ 

เกิดการรวมกลุ่มท่ีชัดเจนและมีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจไปในทิศทางท่ีดีโดยมีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ในการปกครองและ

พัฒนาทอ้งถิ่น รวมถึงความรู้ความเข้าใจในบทบาทการเป็นผู้น าท้องถิ่นความสามารถในการจูงใจให้เชื่อถอืศรัทธาและ

ยอมรับ ด าเนนิงานในทิศทางที่ถูกต้องและเป็นรูปธรรมชัดเจนซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ในการศกึษา 

  1. เพื่อศึกษาบทบาทผู้น าท้องถิ่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของต าบลโป่ง

แดง อ าเภอเมอืงจังหวัดตาก 

  2.  เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทและการปฏิบัติงานของผู้น าชุมชนกับการด าเนินงานด้านการ

พัฒนาเศรษฐกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจของต าบลโปง่แดง อ าเภอเมอืง จังหวัดตาก 
 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน(ถ้าม)ี 

 กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิด 

สมมุตฐิาน 

 บทบาทและการปฏิบัติงานของผู ้น าชุมชน มีผลต่อการด าเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของชุมชนต าบลโป่งแดง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

 

  

ข้อมูลท่ัวไป 

1.  เพศ  

2.  อาย ุ

3.  การศึกษา 

4.  สถานภาพ 

5.  อาชีพ 

6.  รายได ้

7.  ต าแหน่ง 

8.  ระยะเวลาการด ารง

ต าแหน่ง 

9.  การฝึกเข้ารับการอบรม 

บทบาทและการปฏิบัตงิานของ ผูน้ า

ชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกจิ 

- การส่งเสรมิการรวมกลุ่ม เชน่ กลุม่

ออมทรัพย์ อาชีพ การจัดตั้งกองทนุ

หมู่บ้าน การให้ประชาชนมีส่วนรว่มคดิ

ร่วมท าเพื่อให้เกิดรายไดแ้ก่ชมุชน 

- การส่งเสรมิให้ชาวบา้นมี

ความสามารถในการผลิต จ าหน่าย 

แปรรูป การบรรจุหีบห่อ  

-การมีความสัมพันธท์ี่ดีกับหน่วยงาน

ภายนอกชุมชนโป่งแดง 

การด าเนินงานด้านการพฒันา

เศรษฐกจิในการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกจิของ

ต าบลโป่งแดง  อ าเภอเมือง  

จังหวัดตาก 

- กลุ่มออมทรัพย ์

- กลุ่มกองทุนหมู่บา้น 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มุ่งเน้นศึกษาบทบาทผู้น าท้องถิ่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจของ

ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ด าเนินการวิจัยโดยการใช้

แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนนิการวจิัยโดยจะมขีั้นตอนดังนี้ 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนท่ีอยู่ในต าบลโป่งแดง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก  มีจ านวน  9,197  คน  

(กรมการปกครอง, 2559) โดยเปิดตารางก าหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 383 คน จึง

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้น าชุมชนในต าบลโป่งแดงและคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและชุมชน 

ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชกิองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 50 คน และ

สมาชกิในชุมชนต าบลโป่งแดง อ าเภอเมอืง จังหวัดตาก จ านวน 333 คน 

 ลักษณะของแบบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูลการวจิัยคร้ังน้ี ได้จัดท าแบบสอบถามออกเป็น คือ  

 ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เชน่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรส รายได้

ตอ่เดอืน ต าแหนง่หนา้ทีใ่นชุมชน ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ท่านเคยฝึกอบรมหลักสูตรใดบ้าง 

  ตอนท่ี 2 บทบาทของผู้น าในท้องถิ่นตอ่การพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ของต าบลโป่ง

แดง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก  เป็นการสร้างแบบสอบถามแบบ Likerst  Scale มีระดับการวัดประเภทอัตภาคชั้น โดยมี

ระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ  

 ตอนท่ี 3 การปฏบัิตงิานของผู้น าทอ้งถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นการสร้างแบบสอบถามแบบ Likerst  Scale 

มรีะดับการวัดประเภทอัตภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ 

 ตอนท่ี 4 ผลการด าเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นการสร้างแบบสอบถามแบบ Likerst  Scale มีระดับการ

วัดประเภทอัตภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ข้อมูลจากผลการศึกษาข้อมูลท่ีรวบรวมได้จะด าเนินการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive 

Statistic) เพื่ออธิบายลักษณะท่ัวไปของข้อมูลท่ีเก็บรวมรวมได้ค่าสถิติท่ีใช้ได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย 

(Mean) ตามรายละเอยีดในแบบสอบถามดังนี้ 

1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่เพศอายุการศึกษาอาชีพรายได้น ามาวิเคราะห์หาค่าความถี่และ

ร้อยละ 

2. บทบาทของผู้น าในท้องถิ่น การปฏิบัติงานของผู้น าท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงานการ

พัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งทางเศรษฐกิจของต าบลโป่งแดงอ าเภอเมอืง จังหวัดตาก ศึกษาเพื่อให้

ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศักยภาพของแต่ละชุมชน สร้างและพัฒนาผู้น าชุมชนท่ีพึ่งได้จริงให้มากพอ โดยใช้หลัก

ธรรมาภิบาลให้เศรษฐกิจในชุมชนพึ่งตนเองได้ พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมความสุขในการ

ท างานในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ สร้างการมี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้ค าแนะน าปรึกษาประสานและสนับสนุนการบริหารจัดการและการให้บริการ

สาธารณะ ให้สามารถปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งได้น าบทบาท

ของผู้น าในท้องถิ่น การปฏบัิตงิานของผู้น าท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจ  ผลการด าเนนิงานการพัฒนาเศรษฐกิจและ

เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งทางเศรษฐกิจของต าบลโป่งแดงอ าเภอเมือง จังหวัดตาก น ามาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ยและอันดับ 
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 ทดสอบสมมติฐานใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใช้คือสถิติทดสอบไคสแควร์  (The  Chi-Square Test)  โดย

ใช้ค าสั่ง Crosstabs สร้างตารางแจกแจงความถี่และจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้าน row และตัวแปรทางด้าน 

column จากการตั้งสมมติฐาน คือ บทบาทและการปฏิบัติงานของผู้น าชุมชน มีผลต่อการด าเนินงานด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของชมุชนต าบลโป่งแดง อ าเภอเมอืง  จังหวัดตาก 
 

ผลการศึกษา 
ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง  จากผลการศึกษา พบว่า ผู้น าท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  อายุระหว่าง   

31–40 ปี มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือ ปวช. มีอาชีพรับจ้างอิสระ มีรายได้ระหว่าง  5,000–10,000 บาท  ส่วน

ใหญ่เป็นนายกฯ อบต./สมาชิก อบต. เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าชุมชน 

บทบาทของผู้น าท้องถิ่นต่อการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจของต าบลโป่งแดง  

อ าเภอเมอืง จังหวัดตาก 

ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทการเป็นผู้น าจากผลการศึกษา พบว่า ผู้น าชุมชนต้องมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจอยูใ่นระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ผู้น าชุมชนต้องร่วมมือกับ

หน่วยงานราชการในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในลักษณะต่าง ๆ เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มหัตถกรรมทอพรมจากเศษ

ผ้า  เป็นต้น  ผู้น าชุมชนต้องจัดท าโครงการขอเงินสนับสนุนในการส่งเสริมอาชีพของสมาชิกในชุมชน  ผู้น าชุมชนต้อง

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชกิในชุมชนฝึกอบรมและ ศกึษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนอยา่งสม่ าเสมอ  ตามล าดับ 

ด้านบทบาทของผู้น าท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจจากผลการศึกษา พบว่า ผู้น าท้องถิ่นมีการส่งเสริมให้

ชาวบ้านมีความสามารถในการผลิต จ าหน่าย แปรรูป การบรรจุหีบห่อ มคีวามคิดเห็นในระดับมากที่สุด  รองลงมา คือ 

มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับหน่วยงานภายนอกชุมชนส่งเสริมการร่วมกลุ่มในลักษณะต่าง ๆ เช่น กลุ่มออมทรัพย์ อาชีพการ

จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านโดยให้ประชาชนมสี่วนร่วมคิด ร่วมท าเพ่ือให้เกิดรายได้แก่ชุมชนสง่เสริม  อนุรักษ ์และเผยแพร่ภูมิ

ปัญญา และวัฒนธรรมของชุมชน เช่น การท าน้ าพริก และเป็นแบบอย่างท่ีดีของชาวบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ชุมชน ตามล าดับ 

ด้านการปฏิบัติงานของผู้น าท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจ จากผลการศึกษา พบว่า ผู้น าชุมชนมีการ

ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐกับประชาชนในการด าเนินการด้าน เศรษฐกิจของชุมชน เช่น การอบรมการศึกษาดู

งาน เป็นต้นมคีวามคิดเห็นอยูใ่นระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ประชาสัมพันธ์ขา่วสารท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพในชุมชน  

ต าบลโป่งแดง และเศรษฐกิจชุมชนจาก หน่วยงาน ราชการให้ประชาชนในชุมชน ได้ทราบ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม

ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน และได้ให้ความรู้ในการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมอาชีพ รายได้ให้แก่

ประชาชนในต าบลโปง่แดง  ตามล าดับ 

ด้านผลการด าเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจจากผลการศึกษา พบว่า ผู้น าท้องถิ่นมีบทบาทในการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชนต าบลโป่งแดง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีบทบาทต่อผลการด าเนินงานการ

พัฒนาเศรษฐกิจ อยูใ่นระดับมากที่สุด คือ กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน และกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์  ตามล าดับ 

วเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทและการปฏิบัติงานของผู้น าชุมชนในท้องถิ่นกับการด าเนนิงานด้านการ

พัฒนาเศรษฐกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งดา้นเศรษฐกิจของชุมชนต าบลโปง่แดง อ าเภอเมอืง จังหวัดตาก 
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้น าทอ้งถิ่น กับการด าเนินงานดา้นการพัฒนาเศรษฐกิจในการเสรมิสร้าง

ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจของต าบลโปง่แดง  อ าเภอเมอืง  จังหวัดตาก 

บทบาทของผูน้ าท้องถิน่ 𝑥2 df. Sig. 

ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทการเป็นผู้น า 21.284 6 .002** 

ด้านบทบาทของผู้น าทอ้งถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจ 31.144 4 .000** 

**P < .01 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้น าท้องถิ่น กับการด าเนินงานด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจของต าบลโป่งแดง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก มีระดับ

นัยส าคัญท่ี .002, .000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญท่ี .01 จึงยอมรับสมมติฐาน แสดงว่าบทบาทของผู้น าท้องถิ่นมีผล

ต่อการด าเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของชุมชนต าบลโป่งแดง  

อ าเภอเมอืง จังหวัดตาก อย่างมนีัยส าคัญที่  .01  

 

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานของผู้น าชุมชน กับการด าเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจของต าบลโปง่แดง  อ าเภอเมอืง  จังหวัดตาก 

การปฏิบัติงานของผู้น าชุมชน 𝑥2 df. Sig. 

ด้านการปฏบัิตงิานของผู้น าชุมชน 18.928 6 .004** 

**P < .01 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานของผู้น าชุมชน กับการด าเนินงานด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจของต าบลโป่งแดง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก มีระดับ

นัยส าคัญที่ .004 ซึ่งนอ้ยกว่าระดับนัยส าคัญท่ี .01 จึงยอมรับสมมติฐาน แสดงวา่การปฏบัิตงิานของผู้น าชุมชนมีผลต่อ

การด าเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของชุมชนต าบลโป่งแดง อ าเภอ

เมอืง จังหวัดตาก อย่างมนีัยส าคัญที่  .01  

 

สรุปผลและอธปิรายผล 

 1.  บทบาทของผู้น าท้องถิ่น ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ ของต าบลโป่งแดง  

อ าเภอเมือง  จังหวัดตาก ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทการเป็นผู้น า ผลการศึกษา พบว่า ผู้น าชุมชนต้องมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจอยูใ่นระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ ผู้น าชุมชนตอ้งร่วมมือกับ

หนว่ยงานราชการในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในลักษณะตา่งๆ เชน่ กลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มหัตถกรรมทอพรมจากเศษผ้า เป็น

ต้น  ผู้น าชุมชนต้องจัดท าโครงการขอเงินสนับสนุนในการส่งเสริมอาชีพของสมาชิกในชุมชน ผู้น าชุมชนต้องส่งเสริมและ

สนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  ตามล าดับ ด้านบทบาทของ

ผู้น าท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจ จากผลการศึกษา พบว่า ผู้น าท้องถิ่นมีการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีความสามารถในการ

ผลิต จ าหน่าย แปรรูป การบรรจุหีบห่อ มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับหน่วยงาน

ภายนอกชุมชนส่งเสริมการร่วมกลุ่มในลักษณะตา่ง ๆ เชน่ กลุ่มออมทรัพย ์อาชพีการจัดตัง้กองทุนหมูบ้่านโดยให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมคิด  ร่วมท าเพื่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนส่งเสริม  อนุรักษ์  และเผยแพร่ภูมิปัญญา  และวัฒนธรรมของชุมชน เช่น 

การท าน้ าพริก และเป็นแบบอยา่งท่ีดขีองชาวบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน  ตามล าดับ เนื่องจากผู้บริหารในปัจจุบัน

ตอ้งเผชญิกับการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์การในด้านตา่ง ๆ หลายองค์การต้อง

อยู่ในภาวะถดถอย บางองค์การมีการเติบโตท่ีช้าลง หรือหยุดการเจริญเติบโต ในขณะเดียวกันก็มีองค์การหลายแห่ง
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ด าเนินการการปรับลดจ านวนพนักงานลงหลายต าแหน่งเพื่อลดต้นทุนและอยู่รอดในสภาวการณ์ปัจจุบัน บางองค์การต้อง

ปิดกิจการเนื่องจากประสบกับภาวะการขาดทุนอย่างหนัก องค์การท่ีประสบกับภาวะถดถอยล้วนแล้วแต่พยายามปรับตัว

หรือแสวงหาแนวทางเพื่อให้องค์การสามารถอยู่รอดได้ ท้ังนี้แต่ละองค์การได้รับผลกระทบจากปัจจัยและสภาพแวดล้อมใน

การด าเนินงานท่ีแตกต่างกันไป ลักษณะความเสื่อถอยขององค์การเพื่อเป็นแนวทางให้เกิดความเข้าใจในการจัดการกับ

องค์การในภาวะถดถอยนี้ได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากความเสื่อถอยขององค์การเป็นช่วงเวลาท่ีองค์การต้องปรับตัวเพื่อ

ความอยูร่อดแล้วหากองค์การถือเป็นโอกาสส าคัญในการปรับเปลี่ยนองค์การคร้ังใหญ่โดยให้ความส าคัญกับปัจจัยส าคัญท่ี

จะน าไปสู่ความเป็นเลิศแล้ว องค์การก็อาจจะกลายเป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งสอดคล้อง

งานวจิัยของ ณพงศ ์นันทราทิพย ์(2550) เร่ือง บทบาทของผู้น าท้องถิ่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจของ

หมู่บ้านถวาย อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่พบว่า ผู้น าท้องถิ่นหมู่บ้านถวายมีบทบาทในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ทางด้านเศรษฐกิจของหมู่บ้านถวาย อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจสภาพ

ความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนและชุมชน มีความเสียสละ ทุ่มเท ซื่อสัตย์ มีวิสัยทัศน์ท่ีดี และได้ด าเนินการสร้างความ

เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนโดยการวางแผนการพัฒนาการตลาดและเศรษฐกิจของชุมชนโดยการด าเนินงานตาม

กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของชุมชน ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทการเป็นผู้น า พบว่า มีความรู้ความเข้าใจว่า

ผู้น าชุมชนต้องส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชน เช่น งานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลัก  

รองลงมาคือ  ผู้น าชุมชนตอ้งส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชกิในชุมชนฝึกอบรมและศกึษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนอย่าง

สม่ าเสมอและต่อเนื่อง  ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจชุมชน และต้องร่วมมือ

กับหน่วยงานราชการในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนตามล าดับ ด้านบทบาทของผู้น าท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

พบว่า ผู้น าชุมชนเป็นแบบอย่างท่ีดีของชาวบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน และร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงาน

ราชการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชุมชน และมีความสามารถบริหารจัดการสร้างเครือข่ายผู้ผลิต  เชื่อมโยง

ผู้ผลิตกับตลาดปลายทาง เช่น ระหว่างกลุ่มผู้ผลิตกับกลุ่มผู้บริโภคหาแหล่งรับซื้อภายนอก และประชาสัมพันธ์ผลงานและ

กิจกรรมของชุมชน ด้านการปฏิบัติงานของผู้น าท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจ พบว่า มีการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน

บ้านถวายมสี่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มอาชพีตา่ง ๆ ในชุมชนบ้านถวาย  ได้ให้ความรู้ในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ  รายได้

ให้แก่ประชาชนในหมูบ้่านถวาย และสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน และ

มีประชาชนเห็นคุณค่าร่วมอนุรักษ์ เผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น งานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลัก ด้านผลการด าเนินงาน

การพัฒนาเศรษฐกิจ พบวา่ บทบาทตอ่ผลการด าเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์งาน

แกะสลักไม้ และกิจกรรมกลุ่มหัตถกรรมบ้านถวาย การออกร้านจ าหน่ายสินค้า  OTOP และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว

ทางวัฒนธรรม ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ คือ การไมม่ตีลาดรองรับสินค้าของชุมชน ขาดความรู้เร่ืองการวางแผนพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจของชุมชน ขาดความรู้ในเร่ืองการสร้างเวทีการเรียนรู้ในลักษณะของประชาคมต าบล และขาดการได้รับข่าวสารท่ี

เกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนและข้อมูลในด้านการส่งเสริมอาชีพ  แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ควรได้รับการสนับสนุน

งบประมาณ กองทุน และวัสดุอุปกรณ์จากหน่วยงานรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ควรได้รับความร่วมมือและ

ประสานงานจากเจ้าหน้าท่ีและนักวิชาการจากหน่วยงานรัฐบาลในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชุมชน  และควร

ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนและข้อมูลด้านการส่งเสริมอาชีพจากหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่าง

สม่ าเสมอ 

2. บทบาทของผู้น าท้องถิ่นมีผลต่อการด าเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน

เศรษฐกิจของชุมชนต าบลโป่งแดง อ าเภอเมอืง จังหวัดตาก อยา่งมนีัยส าคัญท่ี .01 และ การปฏบัิตงิานของผู้น าชุมชนมีผล

ต่อการด าเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของชุมชนต าบลโป่งแดง อ าเภอ

เมอืง จังหวัดตาก อยา่งมนีัยส าคัญท่ี .01 ซึ่งชุมชนหมายถึงกลุ่มคนท่ีมวีถิีชวีิเกี่ยวพันกัน และมกีารติดต่อสื่อสารเกี่ยวข้อง
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กันอย่างเป็นปกติต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการอยู่ในพื้นท่ีร่วมกันหรือมีอาชีพร่วมกันหรือการประกอบกิจการซึ่งมี

วัตถุประสงค์ร่วมกัน หรือการมีวัฒนธรรม ความเชื่อ หรือความสนใจร่วมกัน (ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม : ม.ป.ป.) โดยความ

เป็นชุมชนอาจหมายถึงการท่ีคนจ านวนหนึ่งเท่าใดก็ได้มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสารหรือรวมกลุ่มกัน มีความ

เอื้ออาทรตอ่กัน มกีารเรียนรู้ร่วมกัน ในการกระท า มกีารจัดการ เพื่อให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน (ประเวศ 

วะสี) ส่วน Economic Empowerment หมายถึง การท่ีผู้น าท้องถิ่นได้ดึงเอาศักยภาพความรู้ ความสามารถพรสวรรค์ของ

ประชาชนในต าบลโป่งแดง ดึงเอาพลังในตัวของประชาชนออกมา โดยให้เขารู้สกึท่ีจะมุง่มั่นทุ่มเทให้กับงานท่ีท าหรือท่ีได้รับ

มอบหมาย (นภดล  เหล่าก่อ : ม.ป.ป.) สอดคล้องงานวิจัยของนาสิทธ์ิ แก้วค า (2555) เร่ือง  ภาวะผู้น าในการพัฒนา

ท้องถิ่นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล กรณีศึกษา อ าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

พบว่าระดับภาวะผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดย

ภาพรวมของท้ัง 4 ด้านอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยปานกลาง ได้แก่  ดานโครงสร้างด้านการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ส่วนการทดสอบค่า (t–test) ภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ที่มีเพศต่างกันมีระดับ

ภาวะผู้น าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ  .01 ส่วนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีระดับภาวะผู้น า

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และ  F (F–test)  พบว่าการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับภาวะ

ผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวมโดยแบ่งเป็นรายคู่ จ าแนกตามกลุ่มระดับประสบการณ์ในการด ารง

ต าแหน่ง พบว่า ระดับภาวะผู้น าของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 

จ านวน 2 คู่ คือ ระดับประสบการณ์การด ารงต าแหน่งสมัยแรกกับการด ารงต าแหน่งมากกว่า  2 สมัยและระดับ

ประสบการณ์การด ารงต าแหนง่สมัยท่ี 2 กับการด ารงต าแหนง่มากวา่ 2 สมัย 
 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษา  พบว่า 

1.  เนื่องจากในบางหมู่บ้านมีผู้น าซึ่งเป็นผู้ท่ีได้รับต าแหนง่ใหม่ จึงไม่ค่อยทราบการปฏบัิตงิานเร่ืองของบทบาท

ภาวะผู้น าในการพัฒนาทางดา้นเศรษฐกิจชุมชน ท าให้ไม่สามารถท าแบบสอบถามความคิดเห็นได้อยา่งเต็มท่ี 

2.  หนว่ยงานของรัฐควรให้ขอ้มูลดา้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน และงานฝีมอืรวมถึงกลุม่อาชพีต่าง ๆ  

3.  ควรส่งเสริมการรวมกลุม่อาชพีต่าง ๆ ให้มากขึ้นเพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่ครอบครัว และชุมชน 

4.  ผู้น าท้องถิ่นในชุมชนยังขาดความรู้การวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เร่ืองของการจัดตั้งศูนย์บริการ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบเบ็ดเสร็จ 

5. สมาชิกในชุมชนไม่ทราบการด าเนินงานและยังขาดการสนับสนุนงบประมาณของภาครัฐ 

6.  ผู้น าขาดการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกชุมชนและเจ้าหน้าท่ีและเจ้าหน้าท่ีของรัฐทางด้า น

เศรษฐกิจของชุมชน 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการศกึษาครั้งต่อไป 

1.  ควรศึกษาแนวทางและการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนในการพัฒนากลุ่มอาชีพ ให้สามารถพึ่งตนเองได้

อย่างตอ่เนื่อง 

2.  ควรศึกษารูปแบบและแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมและการให้ความร่วมมือของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และ

หนว่ยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องตอ่การด าเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง 
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3.  ควรส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนเข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาอาชีพให้มากขึ้น เพื่อท่ีจะได้มี

รายได้แก่ครอบครัวและสามารถพึ่งตนเองได้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวจิัยในครัง้นี้  ได้รับความกรุณาจาก ผู้น าต าบลโป่งแดงและประชาชนในต าบลโป่งแดง  
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ล่องแก่งแลโขง: นาฏศลิป์พ้ืนบ้านอ าเภอปากชม จังหวัดเลย 

Long Kaeng Lae Kong: Folk dance of Pak-chom district, Loei province 

ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์1* สรินทร คุ้มเขต1 จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว1 และ ผุสด ีโกมาสถิตย์1 

Chomphunat Chomphuphan1*, Sarinthorn Khumkhet1, Jutaporn Wilaikeaw1 and Pudsadee Komasathit1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นบ้าน ชุด ล่องแก่งแลโขง กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการ

วิจัย ได้แก่ ผู้น าชุมชนและชาวบ้าน อ าเภอปากชม จังหวัดเลย จ านวน 15 คน ครูผู้สอนนาฏศิลป์ จ านวน 3 คน และ

นักศกึษาสาขาวิชานาฏศลิป์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย จ านวน 8 คน ใชว้ธีิวิจัยเชงิคุณภาพ ผลการวจิัยมดีังนี้ 

 1. การสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นบ้าน ชุด ล่องแก่งแลโขง มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 1) ก าหนดพื้นท่ี  

2) ก าหนดแนวคิดการแสดง 3) ก าหนดรูปแบบการแสดง 4) ก าหนดองคป์ระกอบการแสดง 5) ออกแบบท่าร าและการ

แปรแถว และ 6) ทดลองปฏิบัติการแสดง รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านสื่อถึงความสดใสร่าเริง สนุกสนาน ท้ังนี้ 

น าเสนอในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน โดยผู้วิจัยได้ออกแบบดนตรีประกอบ เนื้อร้อง และเคร่ื องแต่งกาย

ประกอบการแสดง ท่ีสื่อความหมายถึงความงาม การเชญิชวนมาเท่ียวชม สอดคลอ้งบริบทของท้องถิ่น 

 2. ผลน าเสนอนาฏศิลป์พื้นบ้าน อ าเภอปากชม จังหวัดเลย ชุด ล่องแก่งแลโขง พบว่า 1) แนวคิดของการแสดง 

เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นท่ีช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียว 2) ด้านรูปแบบการแสดง น าเสนอในลักษณะเรียบง่าย สนุกสนาน  

3) ด้านองค์ประกอบ ดนตรีประกอบเข้ากับแนวคดิของชุดการแสดง เนื้อร้องสื่อความหมายชัดเจน และเหมาะสมกับท่า

ร า การแตง่กายเหมาะสม 4) การออกแบบท่าร ามกีารผสมผสานท้ังไทยและพื้นเมอืง ครอบคลุมความหมายของเนื้อหา

ในการแสดง มกีารแปรแถวท าให้เกิดความนา่สนใจ ชุดการแสดงสามารถน าเสนอเร่ืองราวท่ีเป็นตัวแทนของท้องถิ่นได้ 
 

ค าส าคัญ:  ล่องแก่งแลโขง, อ าเภอปากชม, นาฏศิลป์พืน้บ้าน 
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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 
 

บทน า 

อ าเภอปากชม เป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดเลย ท่ีมีลักษณะภูมิประเทศสวยงาม มีทิศเหนือติดกับฝั่งตรงข้าม

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ าโขงเป็นแม่น้ าสายส าคัญ คั่นกลางระหว่าง 2 ประเทศ ส่งผลให้

อ าเภอปากชม มคีวามหลากหลายทางด้านวถิีชีวติ ความเป็นอยู ่ความเชื่อ ศลิปวัฒนธรรม และภูมปัิญญาทอ้งถิ่นซึ่งมี

ลักษณะตัวเฉพาะ ดังค าขวัญท่ีว่า ต านานนครหงษ์ ล าโขงสวยสุดตา งามแก่งฟ้าแก่งจันทร์ ถ้ าแสงธรรมงามเรืองรอง 

ร่อนทองฝั่งนที (ศูนย์บริการข้อมูลอ าเภอ, 2559) โดยปัจจุบันนี้ คนในชุมชนอยู่ระหว่างการพัฒนาชุมชนเพื่อให้เป็น

แหล่งท่องเท่ียว เนื่องจากมีทิวทัศน์ท่ีสวยงามของเกาะแก่งในแม่น้ าโขงและทิวเขาท้ังสองฟากฝั่ง มีเกาะแก่งน้อยใหญ่

อยู่กลางน้ า มชีายหาดทรายน้ าโขงซึ่งเนยีนละเอยีด อกีทัง้เมื่อมองจากบนพื้นท่ีสูงยังสามารถมองเห็นบ้านเรือนของ ตัว

อ าเภอปากชม บ้านเรือนของพี่น้องชาวลาวทางฝั่งตรงข้ามของแม่น้ าโขง และเวิ้งทะเลหมอกกว้างใหญ่ ท าให้ปากชมมี

ความสวยงามไมน่อ้ยกว่าสถานท่ีท่องเท่ียวแหง่อื่นของจังหวัดเลย  
 

 
ภาพที ่1 ทิวทัศน์อ าเภอปากชม จังหวัดเลย 



 

 

Proceedings   
1663 

นาฏศลิป์พืน้บ้านเป็นการน าเสนอถึงองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ของชุมชน เพราะเป็นศิลปะท่ีเกิดจาก

การเลียนแบบท่าทางการท ามาหากิน การท างานในชีวติประจ าวัน การฟ้อนร ามีลักษณะเรียบง่าย กระฉับกระเฉง ไม่ค่อย

มีความอ่อนช้อย แต่มีท่าทาง และลีลางดงาม การฟ้อนร าของชาวอีสานมีลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไปตาม

สภาพท้องถิ่น และความเป็นอยู่ของกลุ่มชน (จารุวรรณ  ธรรมวัตร, 2530) นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานจึงเป็นการแสดงท่ี

สะท้อนวัฒนธรรมของกลุ่มชนในภาคอีสาน ท้ังอีสานเหนือ และอีสานใต้ ท้ังนี้ ได้มีการพัฒนานาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน 

มาอย่างต่อเนื่อง โดยคนในชุมชนและสถานศึกษาทุกระดับ ได้ประดิษฐ์ชุดการแสดงขึ้นอย่างมากมาย ท้ังเพื่ออนุรักษ์ 

เผยแพร่ความรู้และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอีสาน รวมถึงเพื่อการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเท่ียว การสร้างสรรค์

นาฏศลิป์พืน้บ้าน ชุด ล่องแก่งแลโขง จึงเป็นการน าเสนอข้อมูลของท้องถิ่นผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงใน

รูปนาฏศิลป์พื้นบ้าน ท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย ก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ท้ังยังเป็นการแสดงเพื่อสื่อถึง

เอกลักษณ ์วถิีชีวิต และสถานท่ีท่องเท่ียวในท้องถิ่นเพื่อสร้างชื่อเสียงให้เป็นท่ีรู้จัก 

  จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้จัดท าโครงการสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นบ้าน อ าเภอปากชม จังหวัดเลย 

ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพท่ัวไป และแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี พัฒนารูปแบบการแสดงท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  

เพื่อแสดงถึงลักษณะเด่น สื่อถึงเอกลักษณ์ และประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว อ าเภอปากชม จังหวัดเลย อกีทางหน่ึง 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 สร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นบ้าน ชุด ล่องแก่งแลโขง  
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

 การวจิัยคร้ังน้ี ใชว้ธีิวิจัยเชงิคุณภาพ การศกึษาภาคสนาม ศกึษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ซึ่งมีรายละเอยีดด าเนินการวจิัยดังต่อไปนี้ 

 1. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยแบ่งได้ดังน้ี  

 1) กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล มีดังน้ี  

 (1) กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน สภาพท่ัวไป เอกลักษณ์ของท้องถิ่น และ

แหลง่ท่องเท่ียว คือ ผู้น าชุมชนและชาวบ้านอ าเภอปากชมจังหวัดเลย จ านวน 15 คน  

  (2) กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิพากษ์การแสดง คือ ครูผู้สอนนาฏศลิป์ จ านวน 3 คน 

 2) กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการถ่ายทอดนาฏยประดิษฐ์ ได้แก่ นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา แขนงนาฏศิลป์  

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย จ านวน 8 คน 

 2. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้เคร่ืองมือในการวิจัยท่ีสร้างขึ้นให้สอดคล้องกับระเบียบวิธีวิจัยในเชิงคุณภาพ คือ  

แบบสัมภาษณแ์บบเจาะลึกเพื่อเก็บขอ้มูลท่ัวไปเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และแหลง่ท่องเท่ียวในชุมชน และแบบบันทึกการ

สนทนากลุ่มเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ และวพิากษช์ุดการแสดงท่ีพัฒนาขึ้น 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การวจิัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชงิคุณภาพ ซึ่งการด าเนนิการวิจัยมีขัน้ตอนดังนี้ 

  1) เตรียม/วางแผนด าเนนิการวิจัย 

  2) ศกึษาเอกสาร และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

  3) สร้างเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งได้แก่ แบบสัมภาษณแ์บบเจาะลึก แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 
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  4) ศึกษาบริบทชุมชน เอกลักษณ์ และแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลก าหนดประเด็นท่ีต้องการ

น าเสนอเป็นชุดการแสดงโดยการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน และชาวบ้านอ าเภอปากชม จังหวัดเลย 

  5) วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เพื่อเข้าสู่กระบวนการตีความหมายส าหรับการ

สร้างสรรค์ชุดการแสดง 

  6) สร้างสรรค์การแสดงพืน้เมอืง มขีั้นตอนการด าเนินการดังนี ้คือ 

  (1) สร้างสรรค์องคป์ระกอบชุดการแสดง ซึ่งได้แก่ ออกแบบดนตรีประกอบและเพลงร้อง ก าหนดผู้แสดง 

และออกแบบเครื่องแต่งกาย 

  (2) ออกแบบท่าร าชุดการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ล่องแก่งแลโขงจากข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ ตาม

แนวทางการประดิษฐ์ทา่ร านาฏศิลป์ไทย และนาฏศลิป์พืน้เมอืง 

  (3) ทดลองปฏิบัติการแสดง โดยถ่ายทอดนาฏศิลป์พื้นบ้านให้แก่ นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา แขนง

นาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย 

 7) วพิากษช์ุดการแสดงนาฏศิลป์พืน้บ้านท่ีพัฒนาขึ้น เพื่อให้ได้ชุดการแสดงซึ่งสอดคล้องและสามารถน าเสนอ

เร่ืองราวได้ถูกต้อง เหมาะสมตามหลักแห่งนาฏศิลป์ โดยน าเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นครูผู้สอนนาฏศิลป์ให้

ข้อเสนอแนะ  

 8) ปรับปรุงแก้ไขนาฏศลิป์พืน้บ้านตามท่ีได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นน าเสนอ นาฏศลิป์พืน้บ้าน ชุด 

ล่องแก่งแลโขง แก่ชาวบ้านในชุมชนปากชม จังหวัดเลย เป็นการคืนข้อมูลแก่คนในชุมชน เพื่อให้ได้ชุดการแสดงซึ่ง

สอดคล้อง และสามารถน าเสนอเร่ืองราวท่ีเป็นตัวแทนของท้องถิ่น 

 9) สรุปผลการวจิัย/น าเสนอผู้เกี่ยวข้อง 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพื่อการสรุปความ 

เชงิพรรณนาและน าไปใชใ้นกระบวนการตคีวามหมายส าหรับการสร้างสรรค์ชุดการแสดงต่อไป 
 

ผลการศึกษา 

 1. ผลการสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นบ้าน อ าเภอปากชม จังหวัดเลย  

 การสร้างสรรค์นาฏศิลป์พืน้บ้าน ล่องแก่งแลโขง ผู้วิจัยน าแนวทางมาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิัย

ท่ีเกี่ยวข้อง คือ แนวคิดดา้นวัฒนธรรม ภูมิปัญญา การแสดงท้องถิ่นอีสาน แนวคิดการประดิษฐ์ทา่ร า และองคป์ระกอบ

ของการแสดงพื้นเมืองอีสาน ผู้วิจัยได้ยึดหลักในการคิดชุดการแสดง ท่าร า เคร่ืองแต่งกาย องค์ประกอบเกี่ยวกับ 

การจัดการแสดง และหลักในการจัดการแสดงมาเป็นแนวทางการสร้างสรรค์การแสดง โดยมรีายละเอยีดดังนี้  

 1) ก าหนดพื้นท่ี คือ โดยผู้วิจัยก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายคือ แหล่งท่องเท่ียวในชุมชน ได้แก่ พื้นท่ีภูเขาท่ีเห็น

ทิวทัศน์เกาะแก่งในแมน่้ าโขง เช่น ภูฆ้อง ภูล าดวน และหาดทรายริมแม่น้ าบริเวณท่ีมเีกาะแก่งกลางแม่น้ าโขง ซึ่งเลือก

มาจากข้อสรุปท่ีได้จากการเก็บขอ้มูลบริบทของอ าเภอปากชมจังหวัดเลย 

 2) ก าหนดแนวคิดของชุดการแสดง เมื่อกล่าวถึงอ าเภอปากชมซึ่งเป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดเลย เป็นเขตแดน

สยามติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ าโขงเป็นแม่น้ าสายส าคัญ คั่นกลางระหว่าง 2 ประเทศ 

ท าให้อ าเภอปากชม มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ซึ่งในแต่ละปีจะมีประเพณีงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ 

มากมายท่ีจะให้เราได้เท่ียวชม ควรแก่การผลักดันให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอกีแห่งหนึ่งไม่แพ้อ าเภออื่น ๆ ในจังหวัดเลย 

นอกจากนี้ คนในชุมชนปากชม ต้องการเข้าสู่การเป็นชุมชนเพื่อการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของ

เศรษฐกิจชุมชน การวิจัยคร้ังนี้จึง ก าหนดแนวคิดของการแสดงให้สื่อความเป็นท้องถิ่นซึ่งสัมพันธ์กับการท่องเท่ียว  
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โดยการศึกษาบริบท เอกลักษณ์ของท้องถิ่น และแหล่งท่องเท่ียวท่ีต้องการประชาสัมพันธ์  ได้ชุดการแสดงนาฏศิลป์

พื้นบ้าน ล่องแก่งแลโขง อ าเภอปากชม จังหวัดเลย เป็นทางเลือกในการประชาสัมพันธ์ การท่องเท่ียวอ าเภอปากชม  

 3) ก าหนดรูปแบบของชุดการแสดง ชุด ล่องแก่งแลโขง โดยน าเสนอในลักษณะการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน  

มีจุดมุ่งหมายเพื่อประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น ในลักษณะของการเชิญชวนคนมาท่องเท่ียว ชมความสวยงามตามธรรมชาติ 

ความสนุกสนานในการท่องเท่ียวพักผ่อน ท าให้ท่าทางท่ีน าเสนอของผู้แสดงต้องอยู่ในลีลาท่าทางสื่อถึงความสดใส  

ร่าเริง สนุกสนาน  

 4) ก าหนดองค์ประกอบการแสดง ซึ่งได้แก่ ดนตรีและเพลงร้อง ผู้แสดง และการแต่งกาย ซึ่งองค์ประกอบ

ท้ังหมดต้องก าหนดขึ้นให้สอดคล้องกับแนวคิดของชุดการแสดง แนวคิดการประดิษฐ์การแสดงพื้นเมืองอีสานและ

นาฏศิลป์ไทย ดังนี ้

  (1) ดนตรีและเพลงร้อง ดนตรีเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีจะท าให้การฟ้อนร ามีความชัดเจนในการสื่อสาร

ความหมาย ความคิด อารมณ ์ความรู้สกึไปยังผู้ชมได้อกีทางหน่ึง ด้วยแนวความคิดของการแสดงสื่อถึงความงาม และ

การเชิญชวนมาเท่ียวชมปากชม ซึ่งมีพื้นท่ีติดกับ สปป.ลาว จึงต้องใช้เนื้อเพลงในการบอกเล่าเร่ืองราว และใช้ดนตรี

ประกอบเกริ่นน าเป็นลายขับทุ้มหลวงพระบางตอ่ดว้ยออกซุ้มส าเนยีงลาว  

  (2) ผู้แสดง การแสดงชุด ล่องแก่งแลโขง ก าหนดให้ใชผู้้แสดงเป็นหญงิ จ านวน 8 คน ที่มรูีปร่างใกล้เคียง

กัน และมีฝีมือลีลาการร่ายร าเท่าเทียมกัน เพื่อให้ได้ภาพการแสดงท่ีมีความเป็นเอกภาพ ผู้แสดงมีความพร้อมเพรียง 

ร่ายร าได้สอดคลอ้งประสานกลมกลืน และสามารถรักษาระเบียบแถวให้สม่ าเสมอตามลักษณะที่ตอ้งการ  

 (3) การแต่งกาย ผู้วิจัยออกแบบให้สื่อถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีแสดงให้เห็นถึงรสนิยม ขนบประเพณี ชีวิต

ความเป็นอยู ่ผู้วิจัยออกแบบเคร่ืองแต่งกายจากวถิีชวีิต และวัตถุดิบท่ีมีในท้องถิ่นให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการแสดง 

โดยค านงึถึงความคล่องตัวในการแสดง โดยลักษณะการแตง่กายของ ล่องแก่งแลโขง ผู้แสดงนุง่ผ้าซิ่นพื้นเมือง สีสันสดใส 

นุง่สั้นประมาณคลุมเข่า เหมาะแก่การเดินเท่ียวชมสถานท่ีตา่ง ๆ คล่องตัวในการแสดง ใชส้ไบผ้าขิดจากประเทศลาว น ามา

จับจีบเป็นดอกที่หน้าอกด้านซ้าย สื่อถึงความสวยงามของธรรมชาติ คาดเข็มขัดทอง สวมสร้อยคอ และต่างหูทอง รวบ

มวยผมแบบลาวทัดดอกไม ้เข้ากับเคร่ืองแตง่กาย และเหมาะสมกับการสื่อความหมายของการแสดง   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ภาพที ่2 การแตง่กายด้านหนา้และด้านหลัง 
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  5) การออกแบบท่าร าและการแปรแถว ผู้วิจัยน าแนวคิดการประดิษฐ์ท่าร า ท้ังจากศิลปินพื้นบ้านอีสาน 

และจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทยมาเป็นแนวทางการออกแบบ โดยใช้ภาษานาฏศิลป์ผสมผสานท่าร าแม่บทอสีาน 

และประยุกตก์ิริยาท่าทางตามธรรมชาตแิละการสื่อภาษาทางด้านร่างกาย ให้มีลักษณะท่ีมีความสวยงาม ออ่นชอ้ย ดูแล้ว

เพลินตามากยิ่งขึ้น ประดิษฐ์ลีลาเชื่อมท่าร า ให้ครอบคลุมความหมายของเนื้อหาในการแสดง จากนั้นก าหนดรูปแบบการ

แปรแถว เปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับท่าร าและผู้แสดง ท้ังนี้ ท่าร าการแสดงชุด ล่องแก่งแลโขง มีท่า

ร า 9 ท่า คือ ท่าเดิน ท่าเบ่ิง ท่าชื่นชม ท่าริมฝั่งโขง ท่าเชญิชวนพี่นอ้ง ท่าย่ าน้ า ท่ามว่นซื่น ท่ายามแลง และท่าลา ตัวอย่าง

ท่าร า ดังแสดงในภาพประกอบท่ี 3 – 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 ท่าเบ่ิง 
 

 

 

 
 

 

 

ภาพที ่4 ท่าเชญิชวน 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่5 ท่าย่ าน้ า 
 

 2. ผลน าเสนอนาฏศิลป์พื้นบ้าน อ าเภอปากชม จังหวัดเลย  

 ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ชุดการแสดงนาฏศิลป์พืน้บ้าน ท้องถิ่นจังหวัดเลยโดยยึดหลักในการคดิชุดการแสดง ท่าร า 

เคร่ืองแต่งกาย องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดการแสดง และหลักการทฤษฎีต่าง ๆ มาเป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบ

การแสดง ตอ่มาไดท้ดลองปฏบัิตกิารแสดงให้ครบองคป์ระกอบ เพื่อตรวจสอบลีลาทา่ร า ท่าเชื่อม การเคลื่อนไหว และ

การแปรแถวให้สัมพันธ์กับดนตรีและเพลงร้อง และเคร่ืองแต่งกาย หลังจากนั้น น าเสนอชุดการแสดงท่ีพัฒนาขึ้นให้
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ผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งเป็นครูผู้สอนนาฏศิลป์ท่ีมีประสบการณ์การสอนในสาขานาฏศลิป์ และมีผลงานออกแบบชุดการแสดง

นาฏศิลป์ของตนเองให้ขอ้เสนอแนะ และวิพากษ์การแสดง ผลการวจิัย ดังนี ้

  1) ด้านแนวคดิของการแสดง การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดให้จังหวัดเลยเป็น 1 ใน 9 เมอืงท่ี

มีศักยภาพแห่งการท่องเท่ียว การก าหนดแนวคิดของการแสดงให้สื่อถึงความเป็นท้องถิ่นท่ีมีความสัมพันธ์กับการ

ท่องเท่ียว เป็นการแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยการฟอ้นเพื่อความสนุกสนานร่ืนเริงในการแสดงชุด 

ล่องแก่งแลโขง เป็นสื่อท่ีท าให้ทราบว่า ปากชม เป็นอีกอ าเภอหนึ่งของจังหวัดเลย ท่ีตั้งอยู่ริมแม่น้ าโขง และมีภูมิ

ประเทศ มธีรรมชาติอันงดงามไม่น้อยไปกวา่จุดอื่นในจังหวัด  

  2) ด้านรูปแบบการแสดง น าเสนอในลักษณะการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน เน้นความเรียบง่าย แสดงให้

เห็นถึงความสนุกสนาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการแสดงของภาคตะวันออกเฉียงเหนอือย่างชัดเจน  

  3) ด้านองคป์ระกอบการแสดง 

   (1) ดนตรีและเพลงร้อง ท านองและจังหวะเพลงก าหนดได้เข้ากับแนวคิดของชุดการแสดง ดนตรีช่วง

จังหวะค่อนข้างเร็ว บรรเลงให้อารมณ์สนุกสนาน คึกคัก สื่อถึงความเป็นดนตรีพื้นเมืองอีสานชัดเจน เนื้อร้องสื่อ

ความหมายชัดเจน ลีลาของเพลงสอดคล้องเหมาะสมกับท่าร า  

   (2) ผู้แสดง เหมาะสมกับแนวคิดและความหมายของชุดการแสดงท่ีต้องการสื่อให้ทราบ อย่างไรก็ดี  

หากใชผู้้แสดงคู่ชาย-หญิง ก็น่าจะท าให้สร้างความสนุกสนานมากขึ้นได้  

   (3) การแต่งกาย ออกแบบได้เหมาะสมกับแนวคิด และลีลาท่าร า สีของเคร่ืองแตง่กาย กลมกลนืกัน

สวยงาม เครื่องประดับกับเสื้อผ้าสัมพันธ์กัน ไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการร่ายร าหรอืการเคลื่อนไหว 

  4) การออกแบบท่าร า การออกแบบท่าร ามีการผสมผสานท้ังไทยและพื้นเมือง ครอบคลุม

ความหมายของเนื้อหาในการแสดง สื่อความหมายได้ดี เหมาะสมกับอารมณ์เพลง กลมกลืนกับท่วงท านอง 

ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายของบทร้องกับท่าร าเหมาะสม มกีารเชื่อมท่าร าได้กลมกลืนกันตลอดการแสดง มกีาร

แปรแถวท าให้เกิดความนา่สนใจ การเปลี่ยนต าแหนง่ในขณะท่าเชื่อมท าให้การแสดงไม่น่าเบ่ือหนา่ย  

ผลการน าเสนอ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ชุด ล่องแก่งแลโขง แก่ชาวบ้านในชุมชนปากชม จังหวัดเลย  

เพื่อคืนข้อมูลแก่คนในชุมชน พบว่า ชุดการแสดงท่ีสร้างสรรค์ขึ้น มีความสนุกสนาน เพลินเพลิน สามารถน าเสนอ

เร่ืองราวท่ีเป็นตัวแทนของท้องถิ่นได้เป็นอยา่งดี  
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

 การพัฒนานาฏศิลป์พืน้บ้าน ชุดล่องแก่งแลโขง ผู้วิจัยน าแนวทางมาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิัย

ท่ีเกี่ยวข้อง คือ แนวคิดด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญา การแสดงท้องถิ่นอีสาน แนวคิดการประดิษฐ์ท่าร า ร วมถึง

องคป์ระกอบของการแสดงพืน้เมอืงอีสาน สอดคล้องกับท่ีผู้เชี่ยวชาญดา้นนาฏศิลป์ไทยให้หลักการไว ้คือ ตอ้งยึดแมท่่า

ท่ีเป็นพื้นฐานนาฏศิลป์ในการประดิษฐ์ ท่าร าท่ีมีบทร้องต้องใช้ท่าร าท่ีมีความหมาย โดยต้องฟังจังหวะเพลงก่อนจึงจะ

สามารถคิดท่าร าได้ ควรแปรแถวเพื่อไม่ให้ผู้ชมรู้สึกเบ่ือ และหลักในการคิดประดิษฐ์ท่าร าของภาคอีสาน ของอาจารย์

ฉวีวรรณ พันธุ (ด าเนิน) ซึ่งกล่าวว่า วิธีการคิดประดิษฐ์ท่าร าพื้นเมืองอีสาน จะยึดท่าฟ้อนจากลอนแม่บท 32 ท่า  

มาเป็นแนวทางในการประดิษฐ์ทา่ร า (พจนม์าลย ์ สมรรคบุตร, 2538) โดยน าเสนอเอกลักษณ์ในแต่ละทอ้งถิ่น  

 นอกจากนี้ ก่อนการสร้างสรรค์ผลงานได้ก าหนดแนวคิดของการแสดงโดยสื่อถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นท่ี

ช่วยส่งเสริมการท่องเท่ียว สอดคล้องกับ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2549) ท่ีกล่าวถึง การคิดให้มีนาฏยศิลป์ เพื่อส่งเสริม

กิจกรรม ในกรณีกิจกรรมนัน้ต้องการให้มนีาฏยศิลป์ เป็นสว่นประกอบเพื่อสร้างความหรูหราหรอืสสีันแกก่ิจกรรมหลัก 

โดยการก าหนดความคิดหลักเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการสร้างสรรค์งานด้านนาฏศิลป์เพื่อให้ผลงานเป็นไปตาม
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เจตนารมณข์องผู้สร้างสรรค์ผลงาน จากนั้นน าเสนอเป็นเร่ืองราวชวนเท่ียวชมสถานท่ีต่างๆ และชมความงามธรรมชาติ

ของอ าเภอปากชม เป็นการสร้างการรับรู้ให้ผู้ชมให้สามารถเข้าใจเร่ืองราวตามล าดับ สอดคล้องกับ สดใส พันธุมโกมล 

(2542) ท่ีกล่าวว่า ศิลปะการแสดง คือ ศิลปะท่ีเกิดขึ้นจากการน าภาพจากประสบการณ์และจินตนาการของมนุษยม์า

ผูกเป็นเร่ือง และจัดเสนอในรูปแบบการแสดง โดยมผีู้แสดงเป็นผู้สื่อความหมายและเร่ืองราวตอ่ผู้ชม  

 แนวคิดหลักของการแสดง เพื่อแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นซึ่งสัมพันธ์กับการท่องเท่ียว การ

ฟ้อนเพื่อความสนุกสนานร่ืนเริงในการแสดงล่องแก่งแลโขง เป็นสื่อท่ีท าให้ทราบว่า ปากชมเป็นอีกอ าเภอหนึ่งของ

จังหวัดเลย ท่ีอยูริ่มแมน่้ าโขงและมีภูมปิระเทศ ธรรมชาติอันงดงามไม่นอ้ยไปกวา่จุดอื่น สอดคล้องกับการท่ีจังหวัดเลย

ได้ก าหนดให้เป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียว และได้รับการประกาศให้เป็นพืน้ท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่าง

ยั่งยืน (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน, 2554) รูปแบบการแสดง น าเสนอใน

ลักษณะนาฏศิลป์พื้นบ้าน เป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม องค์ประกอบในการประดิษฐ์ชุดการ

แสดงต่าง ๆ ประกอบด้วย การแต่งกาย ดนตรีและท่วงท านองท่ีใช้ประกอบการแสดง ท่าฟ้อน และเนื้อหาสาระการ

แสดง สามารถสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ค่านิยม วัฒนธรรม ตลอดจนลักษณะนิสัยของชาวปากชมได้อย่าง

ชัดเจน  ผลการวิจัยดังกล่าวได้สอดคล้องกับแนวคิดของปรานี วงศ์เทศ (2525) ท่ีกล่าวว่า การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน

จะมลีักษณะเรียบง่าย แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ท้ังน้ีเพราะการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านมีความสัมพันธ์กับ

วิถีชีวิตพื้นบ้าน ส าหรับท านองและจังหวะเพลงก าหนดได้เข้ากับแนวคิดของชุดการแสดง ซึ่งเกี่ยวข้องกับแม่น้ าโขงซึ่ง

กั้นระหว่างไทยกับลาว ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ลายเพลงขับทุ้มหลวงพระบาง ต่อด้วยออกซุ้มส าเนียงลาว ในจังหวะค่อนข้าง

เร็ว บรรเลงให้อารมณ์สนุกสนาน คึกคัก สื่อถึงความเป็นดนตรีพื้นเมืองอีสาน เพราะเคร่ืองดนตรีประกอบการฟ้อนร า

ของอีสานมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความเรียบง่าย อันแสดงถึงความเป็นพื้นเมืองอย่างแท้จริง (นพดล  

ศรีสว่าง, 2550) เป็นการบอกความหมาย ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในการแสดงให้เป็นไปตามเนื้อเร่ือง ตลอดจนสื่อ

ความหมายให้ผู้ชมเข้าใจตรงกัน (สังคม พรหมศิริ, 2553) การคัดเลอืกผู้แสดงใช้ผู้หญงิล้วน มรูีปร่างและฝีมือใกล้เคียง

กัน สอดคล้องกับท่ี อาจารย์จาตุรงค์ มนตรีศาสตร์ กล่าวถึงความสามารถของผู้แสดง ผู้แสดงจะต้องมีความสามารถ

ในการร่ายร าในระดับเดียวกัน และมีสามัญส านึกในเร่ืองจังหวะเป็นอย่างดี ได้มาตรฐาน มีความเชื่อมั่นมีระเบียบวนิัย 

(พจนม์าลย ์ สมรรคบุตร, 2538) 

 ผู้วิจัยออกแบบท่าร าโดยใชภ้าษานาฏศลิป์ในท่าร าของไทยท่ีเป็นแบบแผนผสมผสานท่าร าแม่บทอีสานน ามา

ประดิษฐ์ลีลาท่าร า โดยเลือกใช้คลอบคลุมความหมายของเนื้อหาในการแสดงแต่ละชุดได้เหมาะสม ท่าร าสื่อ

ความหมายได้ดี เหมาะสมกับอารมณ์เพลง กลมกลืนกับท่วงท านอง การแปรแถวของแต่ละชุดการแสดงท าให้เกิด

ความนา่สนใจ มกีารเปลี่ยนต าแหนง่ในขณะท่าเชื่อมท าให้การแสดงไม่นา่เบ่ือหนา่ย สอดคล้องกับแนวคิดของ อาจารย์

จ าเรียง  พุธประดับ ท่ีให้แนวคิดการประดิษฐ์ชุดการแสดง ให้ค านึงถึงจุดมุ่งหมายของระบ า ฟ้อนในชุดนั้น  ๆ และการ

ประดิษฐ์ชุดการแสดงต้องก าหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน ว่าจะน าเสนองานสร้างสรรค์ในด้านใด และแนวคดิของอาจารย์

เสรี หวังในธรรม ท่ีให้ความเห็นถึงการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมอืงอีสาน ว่าการแปรแถวในการแสดงพื้นเมือง ไม่มีรูปแบบ

ตายตัวเหมือนร าไทยในภาคกลาง การแสดงพื้นเมืองจึงมีอิสระในการแปรแถว โดยค านึงถึงความสนุกสนานครึกครื้น

และแสดงเอกลักษณ์ประจ าทอ้งถิ่นเป็นใหญ่ (พจนม์าลย ์ สมรรคบุตร, 2538) 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการละเล่นขาโถกเถก ของชาวบ้านน้ าลาด หมู่ท่ี 4 ต าบลนายางกลัก 

อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 2)พัฒนารูปแบบชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดเซิ้งโถกเถกหยอกสาว ของจังหวัดชัยภูมิ  
กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจัย ได้แก่  ชาวบ้านน้ าลาด หมู่ท่ี 4  ต าบลนายางกลัก อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมจิ านวน 10 คน ผู้

ถ่ายทอดวธีิการเล่นขาโถกเถก จ านวน 5 คน ครูผู้สอนนาฏศลิป์ จ านวน 5 คน และนักศกึษานาฏศลิป์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย 

จ านวน 6 คน ใชว้ธีิวิจัยเชงิคุณภาพ โดยมกีารศกึษาภาคสนาม ศกึษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องผลของการ

วจิัยมดีังนี้  
 1. การละเล่นขาโถกเถกเป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสาน และนิยมเล่นกันมากในจังหวัดชัยภูมิ แต่คงไว้ด้วย

เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์ เป็นการละเล่นท่ีเสริมสร้างพัฒนาการต่าง ๆ ประกอบด้วยร่างกาย จิตใจ และ

อารมณ ์ช่วยสร้างสันทนาการ และเป็นสื่อกลางให้ผู้เล่นได้เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว  

2. รูปแบบชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เซิ้งโถกเถกหยอก เป็นการแสดงท่ีสื่อความหมายถึงวิธีการ  

ละเล่นขาโถกเถก การหยอกล้อกันของหนุ่มสาว ความแข็งแรง และการเกี้ยวพาราสีกัน ของชาวบ้านน้ าลาด หมู่ท่ี 4 

ต าบลนายางกลัก โดยผู้วิจัยได้ออกแบบดนตรีประกอบ เคร่ืองแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบการแสดงให้สอดคล้อง

กับภูมปัิญญาทอ้งถิ่นการละเล่นขาโถกเถกแต่โบราณ  
 

ค าส าคัญ:  การละเล่นขาโถกเถก, ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น, นาฏศิลป์พืน้เมอืงสร้างสรรค์  
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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  
 

บทน า 

 การละเล่นพื้นบ้านของไทย ถือว่าเป็นวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นซึ่งเป็นส่วนสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการ

ด ารงชีวิตและสภาพแวดล้อมเป็นส าคัญในอดีตการละเล่นพื้นบ้านนั้นถือว่าเป็นกิจกรรมผ่อนคลายในยามว่าง และใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งมีรากฐานมาจากการละเล่นของเด็กในยามท่ีว่างจากการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะความรู้  
เป็นการสร้างความสามัคคีและการเอื้อเฟื้อซึ่งกันละกัน (จารุวรรณ ธรรมวัตร,2530) 

การละเล่นพื้นบ้านขาโถกเถก เป็นกีฬาพื้นบ้านของชาวภาคอีสาน นิยมเล่นกันมากในจังหวัดชัยภูมิ ค าว่า  

โถกเถก หมายถึง ไม้ท่ีต่อขาส าหรับเดินการละเล่นขาโถกเถกมีการเล่นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลท่ี 6 ในสมัยนั้นเรียกว่า  

เดินตอ่ขาสูงจากพื้น การละเล่นขาโถกเถกเป็นการเลียนแบบการแก้ไขในชีวติิประจ าวันของคนในสมัยก่อน  และต่อมา

การละเล่นขาโถกเถกได้จัดท าเป็นกีฬาพื้นบ้าน  

ในปัจจุบัน การละเล่นขาโถกเถกก าลังจะสูญหายไปจากการละเล่นของไทย ผู้วิจัยจึงได้น าเอาการละเล่น  

ขาโถกเถกมาดัดแปลงเป็นชุดการแสดง เพื่ออนุรักษ์ และสืบทอดการละเล่นท่ีโดนเด่นของชาวอีสานไว้ และจะน าไป

เผยแพร่แกช่าวต่างชาติ 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา  
 1. ศกึษาการละเล่นขาโถกเถก ของชาวบ้านน้ าลาด หมู่ท่ี 4 ต าบลนายางกลัก อ าเภอจัตุรัส จงัหวัดชัยภูมิ

 2. พัฒนารูปแบบการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดเซิ้งโถกเถกหยอกสาว ของจังหวัดชัยภูมิ 
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วิธีวิทยาการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาภาคสนาม 

ศกึษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอยีดด าเนินการวจิัยดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย  กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ ชาวบ้านน้ าลาด หมู่ท่ี 4 ต าบลนายางกลัก 

อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูม ิดังนี้  

1) กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการละเล่นขาโถกเถก คือ ชาวบ้านน้ าลาด จ านวน 10 คน 

กลุ่มผู้ถ่ายทอดวิธีการเล่นขาโถกเถก จ านวน 5 คน 

 2) กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการให้ข้อเสนอแนะ และวิพากษ์การแสดง คือ ครูผู้สอนนาฏศิลป์ในจังหวัดเลย 

จ านวน 5 คน  

 3) กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการถา่ยทอดนาฏศลิป์สร้างสรรค์ ได้แก่ นักศกึษาสาขาศลิปศกึษา แขนงนาฏศลิป์ 

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย จ านวน 6 คน  

2. พื้นที่ในการวิจัย  พื้นท่ีในการวจิัย ได้แก่ ชาวบ้านน้ าลาด หมูท่ี่ 4 ต าบลนายางกลัก อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

3. เครื่องมือการวิจัย  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้เคร่ืองมือเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย  

แบบสัมภาษณแ์บบไมม่โีครงสร้างเพื่อเก็บข้อมูลการเล่นขาโถกเถก และและประเด็นสนทนากลุ่มเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ 

และวพิากษช์ุดการแสดงท่ีพัฒนาขึ้น   

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.1 เตรียม/วางแผนด าเนนิการวิจัย 

4.2 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง และด้านศิลปะการแสดง 

4.3 สร้างเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งได้แก่ แบบสัมภาษณแ์บบไมม่โีครงสร้าง และการสนทนากลุ่มในประเด็น

ท่ีเกี่ยวข้อง 

4.4 เก็บข้อมูลศึกษาเกี่ยวกับการละเล่นท้องถิ่น โดยการสัมภาษณ์ชาวบ้านน้ าลาด หมู่ท่ี 4 กลุ่มผู้รู้  

กลุ่มผู้ถ่ายทอดวิธีการเล่นขาโถกเถก ต าบลนายางกลัก อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ได้ข้อมูลตามประเด็นท่ี

ตอ้งการ และน าเสนอเป็นชุดการแสดง 

4.5 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเข้าสู่กระบวนการตีความหมายส าหรับ  

การพัฒนารูปแบบศลิปะการแสดง 

4.6 ประดิษฐ์ชุดการแสดงนาฏศลิป์สร้างสรรค์ มีขัน้ตอนการด าเนนิการดังนี้ คือ 

  - ประดิษฐ์ท่าร าชุดการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดเซิ้งโถกเถกหยอกสาว จากข้อมูลท่ีได้จาก 

การวเิคราะห์ ตามแนวทางการประดิษฐ์ทา่ร านาฏศิลป์ไทย และนาฏศลิป์พืน้เมอืง 

  - พัฒนาองค์ประกอบของชุดการแสดง ได้แก่ ดนตรีและเพลงร้องประกอบการแสดง ผู้แสดง  

เครื่องแต่งกาย และอุปกรณป์ระกอบการแสดง  

  - ถ่ายทอดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ให้แก่ นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา แขนงนาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย 

4.7 น าเสนอชุดการแสดงท่ีประดิษฐ์ขึ้น เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นครูผู้สอนนาฏศิลป์ให้  ข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้ได้ชุดการแสดงท่ีสอดคล้อง และน าเสนอเร่ืองราวได้ถูกตอ้ง ชัดเจน 

4.8 วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากการประดิษฐ์ชุดการแสดงนาฏศลิป์สร้างสรรค์ โดยการเรียบเรียงข้อมูลเชงิคุณภาพ 

 4.9 สรุปผลการวจิัย/น าเสนอผู้เกี่ยวข้อง  
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังการสัมภาษณ์ชาวบ้าน เพื่อการสรุปความ 

เชงิพรรณนา และใชเ้ป็นหลักเกณฑ์ท่ีน าไปสู่กระบวนการตคีวามหมายส าหรับการพัฒนารูปแบบศลิปะการแสดงตอ่ไป 
 

ผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาการละเล่นขาโถกเถก ของชาวบา้นน้ าลาด หมู่ที่ 4 ต าบลนายางกลัก อ าเภอจัตุรัส 

จังหวดัชัยภูม ิ

           การละเล่นพื้นบ้าน คือ การละเล่นท่ีแสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นท่ีมีอยู่ท่ัวทุกภาคของประเทศไทย เป็นกิจกรรม

บันเทิงท่ีแฝงไวด้้วยสัญลักษณ์ อันเนื่องด้วยวัฒนธรรมและประเพณีสะท้อนวถิีชีวติและความเชื่อของสังคมท่ีสืบทอดมาแต่

โบราณ ซึ่งการละเล่นไม่ว่าชนิดใดล้วนก่อให้เกิดประโยชน์ เพราะช่วยให้มีความสบายท้ังกายและใจ ช่วยส่งเสริมให้มีการ

พัฒนาการทางกาย อารมณ์ สังคม และสตปัิญญา ท าให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และมคีวามสามัคคีกลมเกลียว 

ค าว่า “ขาโถกเถก” คือการละเล่นพื้นบ้าน หรือกีฬาพื้นบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนอื นยิมเล่นกันมากใน

จังหวัดชัยภูมิ สันนิษฐานว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านท่ีมีการเล่นกันมานานแล้ว โดยการเลียนแบบการแก้ปัญหาใน

ชีวิตประจ าวันของคนภาคอีสาน ในสมัยโบราณคนไทยนิยมเลี้ยงสัตว์ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย เป็ด ไก่ ไว้ใต้ถุนบ้าน 

ปะปนอยู่บนดิน พอฝนตกก็เฉอะแฉะเป็นท่ีน่ารังเกียจ ประกอบกับบางคร้ังจะมีสัตวม์ีพิษ เช่น ตะขาบ แมลงป่อง หรือ  

งูพิษ ตามพื้นดิน คนไทยในสมัยโบราณจึงใช้ไม้ต่อขาสูง เพื่อใช้เดินผ่านไป และต่อมาจึงน ามาเล่นเป็นการละเล่น

พื้นบ้านสร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลนิ   

การละเล่น“ขาโถกเถก” ของชาวบ้านลาด เกิดขึ้นจากการจัดตั้งชมรมกีฬาขาโถกเถกแห่งประเทศไทยขึ้น  

ในวันท่ี 1 มิถุนายน 2551 น าทีมโดยนายสุรศิลป์ พลธุมาร และสมาชิก แล้วได้รวบรวมสมาชกิท่ีมใีจรักกีฬาขาโถกเถก 

และรักความเป็นไทยกว่า 100 คน จัดการแข่งขันครั้งแรกในวันท่ี 13 มิถุนายน 2551 ท่ีจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นท่ีตั้งชมรม 

และยังเป็นสถานท่ีฝึกกีฬาขาโถกเถก นอกจากนี้ยังมีการน าการละเล่นนี้ไปแสดงในงานประเพณีต่าง  ๆ ซึ่งทาง

กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับชมรมกีฬาขาโถกเถกแห่งประเทศไทย ได้น าการละเล่นขาโถกเถกมาแสดงในวันท่ี  

21 เมษายน 2556 ณ ท้องสนามหลวง เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช (ร.1) ท่ีพระราชทานเสาหลักเมืองเมื่อ 231 ปีก่อน เป็นการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ของราชอาณาจักรไทย   

เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นท่ีรู้จัก    

อุปกรณ์ที่ใช้ในการละเล่นขาโถกเถก 

ขาโถกเถก หรือ โก๋งเก๋งท าจากไมไ้ผ่ ท่อนปลายของไมร้วก หรือไมซ้าง ตัดให้สูง ประมาณ 2-2.5 เมตร ใชม้ดี

ตัดเจาะกิ่งไผ่ท่ีเป็นปมอยู่ข้อตาไผ่ออกให้หมด แต่ต้องเหลือไวต้รงข้อแรกของไม้ไผ่ให้เป็นปมอยู ่เหลาข้ออื่น ๆ ให้เรียบ

เพื่อสะดวกในการจับถือ หาปล้องไมไ้ผ่ท่ีใหญ่กว่า 2 ท่อนแรก ตัดให้เหลอืขอ้ปล้องไวด้้านหนึ่ง ให้ยาวประมาณ 15-30 

เซนติเมตร จ านวน 2 ท่อน เจาะรู 2 ด้านเสร็จแล้วน าไปสวมเข้ากับไม้ 2 ท่อนแรก โดยให้ไม้ท่ีสวมนั้นไปค้างติดอยูก่ับ

ข้อตาไผ่ท่ีเหลอืไว้แลว้ก็ใชผ้้าพันตรงไม ้2 ท่อนประกบกันให้แนน่  
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ภาพที่ 1  ขาโถกเถก ท่ีท าจากไมไ้ผ ่

ที่มา: พลอยภัทรชา สวัสดิ์ 
 

2. ผลการพัฒนารูปแบบชุดการแสดงนาฏศิลปส์รา้งสรรค์ศึกษาชุดเซิ้งโถกเถกหยอกสาว 

ผู้วิจัยได้ค้นคว้า และคิดประดิษฐ์ท่าทางจากการศึกษาลักษณะการละเล่นของไทย การศึกษาภาษาท่า  

นาฏยศัพท์ ภาษาท่าทาง และนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย โดยยึดหลักในการคิดชุดการแสดง ท่าร า เคร่ืองแต่งกาย 

องคป์ระกอบเกี่ยวกับการจัดการแสดง และหลักในการจัดการแสดงมาเป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการแสดง ดังนี้ 

2.1 ก าหนดแนวคิดของชุดการแสดง เนื่องจาก โถกเถก เป็นการละเล่นของไทยท่ีแสดงถึงความสนุกสนาน

ร่ืนเริง แสดงความรัก ความสามัคคี จึงก าหนดแนวคิดของการแสดงให้สื่อถึงการหยอกล้อกันของหนุ่มสาว ท่ีสร้าง

ความสนุกสนาน ความสามัคคีในกลุ่มเพื่อน จึงชักชวนกันมาเล่นขาโถกเถก  

2.2 ก าหนดรูปแบบของชุดการแสดง เซิ้งโถกเถกหยอกสาว เป็นการเล่าเร่ืองราวของชายหนุ่มหญิงสาวท่ี

หยอกล้อกัน และแสดงขัน้ตอนการเล่นโถกเถกท่ีสนุกสนาน ท าให้ท่าทางที่น าเสนอของผู้แสดงต้องอยูใ่นรูปของลีลาท่า

ร าที่สามารถแสดงออกมาได้อยา่งอสิระ ผู้วิจัยจึงน าเสนอรูปแบบของชุดการแสดง เซิ้งโถกเถกหยอกสาว   ในลักษณะ

ของการแสดงนาฏศลิป์สร้างสรรค์ ดังนี้ 

  1) ก าหนดองค์ประกอบของการแสดง ซึ่งก าหนดขึ้นให้สอดคล้องกับแนวคิดของชุดการแสดงท่ี

ก าหนดไว ้ดังนี ้

  - ดนตรีและเพลงร้อง คณะผู้วิจัยได้ประพันธ์ท านองเพลงขึ้นใหม่ ท่ีกล่าวถึง การหยอกล้อกันของ

หนุ่มสาว และการเกี้ยวพาราสีกันเป็นการเล่าเร่ืองความเป็นมาของการแสดง  และแนวดนตรีท่ีจะเลือกใช้เป็น 

การสร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยใช้ท านองพื้นเมืองของอีสาน ในลักษณะผสมผสานท่วงท านองช้า-เร็วโดยท านองเพลงมุ่ง 

ท่ีจะให้ ผู้ชมมองเห็นถึงความงดงาม ลีลา การร าและบังเกิดความรู้สึกอ่อนไหวตามท่วงท านองเพลงท่ีไพเราะ

ผสมผสานกับดนตรี และการร า ผู้บรรเลงเพลง นายศตทล ศรีเลิศนายศตทล  ศรีเลิศ นักศึกษาสาขา ดนตรีวิทยา 

วทิยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม    

- ผู้แสดง ใช้ผู้แสดงชาย จ านวน 3 คน ผู้แสดงหญิง จ านวน 3 คน โดยคัดเลือกผู้แสดงท่ีมีทักษะ 

การร่ายร าท่ีอ่อนช้อย งดงาม ชาย-หญิงมีรูปร่างเหมาะสมกัน เพื่อให้สามารถร าคู่กันได้อย่างสอดคล้องประสาน

กลมกลืน และไดภ้าพการแสดงท่ีมีความเป็นเอกภาพ 

- การแตง่กาย ผู้วิจัยออกแบบให้เหมาะสมกับรูปแบบการแสดง โดยสื่อถึงวถิีชวีติของพื้นบ้านอีสาน

ผสมผสาน และค านึงถึงความคลอ่งตัวในการแสดง  

- อุปกรณท่ี์ใชป้ระกอบการแสดง ได้แก่ ขาโถกเถก หรือ โก๋งเก๋ง 
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                               ภาพที ่2  การแตง่กาย 

                               ที่มา: พลอยภัทรชา สวัสดิ์ 
 

2) การออกแบบท่าร าและการแปรแถว เซิ้งโถกเถกหยอกสาว มีแนวคิดหลักคือ การหยอกล้อของ

หนุม่สาวท่ีเชญิชวนกันมาเล่นขาโถกเถก  ซึ่งในกระบวนท่าร า แตล่ะทา่มีความหมายในตัวเอง ท่าร าบางท่ามกีฎระเบียบ

เฉพาะ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดการประดิษฐ์ท่าร าจากนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พื้นบ้านอิสาน จากผู้เชี่ยวชาญทาง 

ด้านนาฏศิลป์ และใช้นาฏยศัพท์ ภาษานาฏศิลป์ในท่าร าของไทยท่ีเป็นแบบแผนมาเป็นแนวทางการออกแบบท่าร า  

การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ “ เซิ้งโถกเถกหยอกสาว ”โดยส่วนใหญ่ผู้วิจัยได้ก าหนดให้แต่ละท่าสื่อความหมาย

แตกต่างกันออกไปเพื่อให้ครอบคลุมความหมายของเนื้อหาเร่ืองราวในการแสดง จากนั้นก าหนดรูปแบบการแปรแถว

เปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะต่าง ๆ ท่ีจะต้องผสมผสานกลมกลืนกัน ท้ังน้ีรวมถึงอารมณ์ของผู้แสดงดว้ย จึงจะท าให้เกิด

ความหมายและท าให้ผู้ชมเข้าใจ เพื่อมิให้ผู้ชมเบ่ือหน่าย และมีการเคลื่อนไหวตามกระบวนท่าร า จะได้เห็นลีลา  

การเคลื่อนไหวท่ีงดงามแปลกตา โดยให้สัมพันธ์กับกระบวนท่าร า และท านองเพลง เมื่อออกแบบท่าร าและการแปรแถว

เรียบร้อยแล้วได้จัดการถ่ายทอดให้นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา แขนงนาฏศลิป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

หลังจากนั้นน าเสนอชุดการแสดงท่ีพัฒนาขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นครูผู้สอนนาฏศิลป์ ท่ีมีประสบการณ์การสอนใน

สาขานาฏศิลป์ และมีผลงานออกแบบชุดการแสดงนาฏศิลป์ของตนเองให้ข้อเสนอแนะ และวิพากษ์การแสดง  

โดยผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นวา่ชุดการแสดงท่ีสร้างขึ้นสามารถสื่อเร่ืองราวท่ีตอ้งการน าเสนอได้ชัดเจน เลือกใช้ดนตรี

ได้เหมาะสมในแต่ละช่วง การแต่งกายออกแบบได้เหมาะสม มีความคล่องตัวในการแสดง รูปแบบท่าร าและการแปรแถว

ถูกต้องตามหลักของนาฏศิลป์ มีความสวยงาม และสามารถน าไปเผยแพร่ได้ 

กระบวนท่า“ เซิ้งโถกเถกหยอกสาว ”ดังนี้ 
 

ท่าร า เซิ้งโถกเถกหยอกสาว    

ท่าที่ 1 ท่าออก  

 
ภาพที่ 3 ท่าออก 

ที่มา: พลอยภัทรชา สวัสดิ์ 
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ท่าที่ 2 กล่าวถึงความสวย ความหลอ่ของผู้เล่น 

 
ภาพที่ 4 กล่าวถึงความสวย ความหลอ่ของผู้เล่น 

ที่มา: พลอยภัทรชา สวัสดิ์ 

ท่าที่ 3 ท่าเชญิชวนมาเล่นขาโถกเถก 

 
ภาพที่ 5 กล่าวถึงความสวย ความหลอ่ของผู้เล่น 

ที่มา: พลอยภัทรชา สวัสดิ์ 

ท่าที่ 4 เตรียมความพร้อม ในการเล่นขาโถกเถก 

 
ภาพที่ 6 เตรียมความพร้อม ในการเล่นขาโถกเถก 

ที่มา: พลอยภัทรชา สวัสดิ์ 

ท่าที ่5 เตรียมความพร้อมรอเล่นขาโถกเถก 

 
ภาพที่ 7 เตรียมความพร้อม ในการเล่นขาโถกเถก 

ที่มา: พลอยภัทรชา สวัสดิ์ 
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ท่าที ่6 เตรียมความพร้อมรอเล่นขาโถกเถก (ท่าปรบมอืเรียก) 

                       
                                                  ภาพที่ 8 ท่าปรบมอืเรียก 

                           ที่มา: พลอยภัทรชา สวัสดิ์ 

ท่าที ่7 ท่าเรียก 

 
ภาพที่ 9 ท่าเรียก 

ที่มา: พลอยภัทรชา สวัสดิ์ 

ท่าที 7 ท่าหยอกลอ้ 

 
ภาพที่ 10 ท่าหยอกลอ้ 

ที่มา: พลอยภัทรชา สวัสดิ์ 

ท่าที 8 ท่าอวดความแข็งแรง 

 
ภาพที่ 11 ท่าอวดความแขง็แรง 

ที่มา: พลอยภัทรชา สวัสดิ ์
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ท่าที ่9 ท่าขวนเล่น 

   
ภาพที่ 12 ท่าขวนเล่น 

ที่มา: พลอยภัทรชา สวัสดิ์ 

ท่าที ่8 ท่าหยอกลอ้ 

 
ภาพที่ 13 ท่าหยอกลอ้ 

ที่มา: พลอยภัทรชา สวัสดิ์ 

ท่าที 10 ท่าหยอกลอ้ 

   
ภาพที่ 14 ท่าหยอกลอ้ 

ที่มา: พลอยภัทรชา สวัสดิ์ 

ท่าที 9 ท่าหยอกลอ้ 

    
ภาพที่ 15 ท่าหยอกล้อ 

ที่มา: พลอยภัทรชา สวัสดิ์ 
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ท่าที ่10 ท่าความสามคัค ี

 
ภาพที่ 16 ท่าความสามัคค ี

ที่มา: พลอยภัทรชา สวัสดิ์ 

ท่าที่ 11 ท่าออก ลา 

 
ภาพที่ 17 ท่าออก ลา 

ที่มา: พลอยภัทรชา สวัสดิ์ 

                                                                                                                     

สรุปผลและอภปิรายผล 

 เซิ้งโถกเถกหยอกสาว มีแนวคิดหลักท่ีสื่อถึงกลุ่มชาย-หญิง ถึงเร่ืองราว การเล่นหยอกล้อกัน ท่ีสร้างความ

สนุกสนาน ความสามัคคีในกลุ่มเพื่อน จึงชักชวนหญิงสาวมาเล่นโถกเถกกัน เป็นการสร้างการรับรู้ให้ผู้ชมให้สามารถ

เข้าใจเร่ืองราวตามล าดับ สอดคล้องกับ สดใส พันธุมโกมล (2538) ที่กล่าวว่า ศิลปะการแสดงเปรียบเสมือนเป็น

เคร่ืองมือท่ีมนุษย์เราใช้เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดของตน เพื่อถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้

เข้าใจรับรู้ถึงสิ่งท่ีตนต้องการจะแสดงออก การแสดงถือเป็นศิลปะของการสื่อสารท่ีปรากฏภาพเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้ชม

รับรู้และเข้าใจได้ง่ายโดยไม่ยุ่งยากในการตีความ ส่วนอารมณ์ความรู้สึกแม้จะอยู่ในรูปลักษณะท่ีเป็นนามธรรมก็จริง 

แตผู่้ชมท่ัว ๆ ไปสื่อสัมผัสได้โดยตรงจากผู้แสดง ซึ่งศลิปวัฒนธรรม การแสดงของคนแตล่ะภาคในประเทศไทยก็มีความ

เหมือนและแตกต่างกันไป ตามแต่ละพื้นท่ีของประเทศไทย รวมท้ังการสืบทอดก็อาจมีการดัดแปลงบ้างเพื่อให้มีความ

เป็นสมัยนิยมมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ เสรี พงศ์พิศ (2536) กล่าววา่ภูมปัิญญาท้องถิ่น เป็นพืน้ฐานความรู้ของชาวบ้าน

ท่ีเรียนรู้และมีประสบการณ์ท่ีสืบทอดต่อกันมา ท้ังทางตรงและทางอ้อมมกีารสะสมสืบทอดต่อกันเป็นองค์ความรู้ท่ีเกิด

จากการคิดเอง ท าเอง โดยสติปัญญาและอาศัยศักยภาพท่ีมอียู่ในการแก้ปัญหาเพื่อการด าเนินชีวิตได้ในท้องถิ่นอยา่ง

เหมาะสมและยังสอดคล้องกับ สุมนมาลย์  นิ่มเนติพันธ์ิ (2532) ท่ีกล่าวถึงนาฏศิลป์พื้นเมืองว่า “นาฏศิลป์พื้นเมือง” 

คือการฟ้อนร าซึ่งเป็นท่ีนิยมในท้องถิ่นสืบทอดกันมาชั่วอายุคนแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหมู่บ้านเป็น

วัฒนธรรมดา้นความบันเทิงร่ืนเริง 

 รูปแบบของชุดการแสดง เซิ้งโถกเถกหยอกสาว มลีักษณะของเร่ืองเล่า และแสดงขัน้ตอน  การเล่นขาโถกเถก

ท่ีสนุกสนาน ท่าทางผู้แสดงต้องอยู่ในรูปของลีลาท่าร าท่ีสามารถแสดงออกมาได้อย่างอิสระ ผู้วิจัยจึงน าเสนอใน

ลักษณะการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ส าหรับองค์ประกอบของการแสดง ผู้วิจัยก าหนดขึ้นให้สอดคล้องกับ

แนวคิดหลักของการแสดงท่ีก าหนดไว้ โดยเน้นความเรียบง่าย แสดงให้เห็นถึงความสนุกสนานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ
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การแสดงพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างชัดเจน สอดคล้องกับ จารุวรรณ  ธรรมวัตร (2530) “การละเล่น

พื้นบ้านอีสานน้ัน แบง่ออกเป็น 3 ประเภท คือการกีฬา การดนตรีและการฟอ้นร า การฟอ้นร าพืน้บ้านของชาวอสีานนัน้

เป็นศิลปะท่ีเกิดจากการเลียนแบบท่าทางการท ามาหากิน การท างานในชีวิตประจ าวันของชาวอีสาน มีลักษณะ เรียบ

ง่าย กระฉับกระเฉง ไม่ค่อยมีความอ่อนช้อย แต่งดงามในท่าทางและลีลา การฟ้อนร า ซึ่งแตกต่างกันไปตามสภาพ

ท้องถิ่นและความเป็นอยู่ของกลุ่มชน โดยเฉพาะการฟ้อนประกอบในหมอล ากลอน นับว่าเป็นการฟ้อนประกอบท่ีได้

ความสนุกสนานบันเทิงใจกับผู้ชมมาก โดยเฉพาะท่าฟ้อนประกอบหมอล ากลอนท่ีเรียกวา่ "ท่าฟ้อนเกี้ยว" นั้น ชาวอีสาน

ชื่นชมมาก จะเห็นได้ว่ามนุษย์ได้น าเอาทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยู่ในท้องถิ่นมาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความสุขทาง

ใจให้แก่ตนเองได้อย่างเหมาะสม การแต่งกายของผู้แสดงออกแบบให้เหมาะสมกับวิถีของพื้นบ้านอีสานแต่ค านึงถึง

ความคล่องตัวในการแสดง ไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหวบนเวที ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการประดิษฐ์ทา่ร าและ

ชุดการแสดงของ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2549) ท่ีกล่าวไว้ว่า นักนาฏยประดิษฐ์ต้องก าหนดรูปแบบและแนวทางของฉาก

และเคร่ืองแต่งกายให้ตอบสนอง และส่งเสริมการแสดงอย่างเหมาะสม การประดิษฐ์ลีลาท่าร าต้องเป็นกิริยาท่าทางท่ี

สื่อสาร ความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจ รู้ถึงความหมายน้ัน ๆ ด้วยการแสดงกิริยาทา่ทางท่ีประดิษฐ์ดัดแปลงมาจากธรรมชาติ

ให้มีความสวยงาม และเหมาะสม 

 ผู้วิจัยออกแบบท่าร าโดยใช้ภาษานาฏศิลป์ในท่าร าของไทยท่ีเป็นแบบแผนผสมผสานท่าร าแม่บทอีสานน ามา

ประดิษฐ์ลีลาท่าร า โดยเลือกใช้คลอบคลุมความหมายของเนื้อหาในการแสดง ท่าร าสื่อความหมายได้ดี เหมาะสมกับ

อารมณ์เพลง กลมกลนืกับท่วงท านอง ชว่งท านองเพลงช้าใช้ท่าร าท่ีดูอ่อนหวานเนบิชา้ ส่วนในจังหวะรวดเร็วเลอืกใช้ท่าร า

ท่ีดูคล่องแคล่ว สนุกสนาน มีการเชื่อมท่าร าได้กลมกลืนกันตลอดการแสดง ซึ่งสอดคล้องกับ พจน์มาลย์  สมรรคบุตร  

(2538 ) ท่ีกล่าวว่าการประดิษฐ์ลีลาท่าร าต้องเป็นกิริยาท่าทางท่ีสื่อสาร ความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจ รู้ถึงความหมายนั้น ๆ 

ด้วยการแสดงกิริยาท่าทางท่ีประดิษฐ์ดัดแปลงมาจากธรรมชาติให้มีความสวยงาม และเหมาะสม สอดคล้องกับประทิน 

พวงส าลี (2514) ซึ่งกล่าวถึงการแปรแถวว่า เป็นกลวิธีท่ีจะท าให้แถวเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะต่าง ๆ สาเหตุของการ

แปรแถวเพื่อเปลี่ยนอริิยาบถ ท าให้ผู้ชมไมเ่กิดความเบ่ือหนา่ย ชวนตดิตามตลอดชุดการแสดง 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

 1. ควรน านาฏยประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้น จัดท าในรูปของวีดทัิศน์เพื่อเผยแพร่ในช่องทางอื่นต่อไป 

 2. ควรมีการอนุรักษแ์ละส่งเสริมการละเล่นของไทยในรูปของสื่อลักษณะต่างๆ อยา่งกว้างขวาง 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย 

 1. ควรมีการศึกษาการละเล่นของไทยชนิดอื่นๆ แล้วน ามาพัฒนาเพื่อน าเสนอในรูปของนาฏยประดิษฐ์ เพื่อ

เป็นการเผยแพร่แกค่นรุ่นหลังต่อไป  

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดนาฏยประดิษฐ์ให้แกเ่ยาวชนต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ  คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย ท่ีสนับสนุนงบประมาณส าหรับการน าเสนอ

งานวจิัยคร้ังนี ้
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คติทางการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ ท่ีปรากฏในนิทานพื้นบ้านลุ่มน้ าโขง 

(เลย-นครหลวงเวยีงจันทน์) 

Media folk talesfrom Mekong river ( Loei–  Vientiane Capital)  principles of 

communication and interaction 

พรหมพงษ์ มหพรพงษ์1* 

Pompong Mahaponpong1 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงคติทางการสื่อสารท่ีปรากฏในนิทานพื้นบ้านลุ่มน้ าโขง  

2) เพื่อศึกษาถึงคติทางด้านการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีปรากฏในนิทานพื้นบ้านลุ่มน้ าโขง โดยศึกษาจากนิทานพื้นบ้านในเขต

จังหวัดเลย และในเขตนครหลวงเวยีงจันทน์รวม 329 เร่ือง ใชร้ะเบียบวิธีการวิจัยเชงิคุณภาพโดยวิธีการสัมภาษณ์และ

วเิคราะห์เอกสาร ผลการศึกษาพบวา่ 

1) นิทานพื้นบ้านลุ่มน้ าโขงมีคติด้านการสื่อสารใน  3 ประเด็น ได้แก่ (1) คติทางการสื่อสารในการพูด  

(2) คติทางการสื่อสารในการฟังและ (3) คตใินการสื่อสารเพื่อแกไ้ขข้อขัดแย้ง  

2) นิทานพื้นบ้านลุ่มน้ าโขงมีคติด้านการมีปฏิสัมพันธ์ใน 4ประเด็น ได้แก่ (1) การสร้างสัมพันธภาพด้วย 

การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน (2) การมีปฏิสัมพันธ์ต่อบุคคลอื่นในลักษณะใดย่อมได้รับการแสดงปฏิสัมพันธ์ในลักษณะ

เดียวกันตอบกลับ (3) การสร้างสัมพันธภาพท่ีดดี้วยการใชว้ัฒนธรรมประเพณี และ (4) การมีปฏสิัมพันธ์ในครอบครัว  
 

ค าส าคัญ:  นทิานพื้นบ้านลุม่น้ าโขง, คติทางการสื่อสารและการมปีฏสิัมพันธ์ 
 

  

                                                 
1 สาขาวิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จงัหวัด เลย 42000 
1  CommunicationArts Program, Faculty of management science, LoeiRajabhat University, Loei Province  42000 

*Corresponding author e-mail: pompon.mah@gmail.com 
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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 
 

บทน า 
กลุ่มคนท่ีอยู่อาศัยบริเวณสองฝั่งแม่น้ าโขงเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว มวีัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สั่งสมและใชร่้วมกันมาเป็นเวลาอันยาวนาน โดยภูมิปัญญาท่ี

ส าคัญด้านหนึ่งคือภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณกรรมเช่น วรรณกรรมค าสอน หมอล า ผญา ภาษิต และนิทาน

พื้นบ้านเป็นต้น ส าหรับนิทานพื้นบ้านเป็นสื่อพื้นบ้านท่ีให้ความสนุกสนาน ความบันเทิงและให้ข้อคิดคติเตือนใจอันเป็น

การตอบสนองความต้องการและส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคมและจิตใจของผู้คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทยและผู้คนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาเป็นเวลาช้านาน แต่อย่างไรก็ตามนิทาน

พื้นบ้านก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกับสื่อพื้นบ้านประเภทอื่นๆคือ สื่อพื้นบ้านนั้นถึงแม้ว่าจะมีเนื้อหาสาระท่ีดีมากแต่ขาด

รูปแบบการน าเสนอ หรือการน าใช้ท่ีสะดวกและเหมาะสม จึงท าให้ถูกละเลยไป (ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2545) 

ท้ังท่ีสื่อนิทานพื้นบ้านน้ันมคีุณค่า มคีุณลักษณะท่ีเหมาะสมในการน าไปใชป้ระโยชน์ท้ังดา้นการให้สาระ และด้านการให้

ความบันเทิงโดยในอดีตนั้นบรรพชนได้ใช้นิทานมาบอกเล่าแก่ยุวชนเพื่อเป็นการอบรมขัดเกลายุวชนในสังคมให้มี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในด้านต่าง ๆ เช่น คุณลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ คุณลักษณะด้านการศึกษา คุณลักษณะ

ด้านสุขภาพ และคุณลักษณะด้านการตดิตอ่สื่อสารและการมปีฏสิัมพันธ์ทางสังคม (กฤษณพจน์ ศรีทารัง, 2555)  

นิทานพื้นบ้านท่ีมีเนื้อหาที่ให้คตเิกี่ยวกับการสื่อสารและการมีปฏสิัมพันธ์ทางสังคมท่ีชนชาว ไท-ลาวในลุม่

น้ าโขงได้น ามาเล่าเพื่อใช้สร้างเสริมคุณลักษณะและอบรมขัดเกลาแก่บุตรหลานให้สามารถท าการสื่อสาร และ  

การสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกันได้อย่างเหมาะสม สามารถด ารงตนและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข

เร่ือยมา แต่อย่างไรก็ตามนิทานพื้นบ้านนั้นเป็นทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเป็นสิ่งท่ีมีพลวัต (Dynamic) โดยเฉพาะ 

เมื่อมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ การรับสาระและบันเทิงจากนิทานพื้นบ้านก็ถูกแทนท่ี 

โดยสื่อสมัยใหม่คือสื่อมวลชนเช่นวทิยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือ หนังสือพิมพ์และวีดิทัศน์เป็นต้น ซึ่งรูปแบบ

(Form) และเนื้อหา (Content) ท่ีน าเสนอผ่านสื่อมวลชนเหล่านีส้่วนใหญ่เป็นรูปแบบและเนื้อหาท่ีเป็นภูมิปัญญาตา่งแดน

ท่ีเข้ามาแทนท่ีเนื้อหาและภูมปัิญญาทอ้งถิ่น ท าให้ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ประเภทสื่อพืน้บ้านต่าง ๆ รวมท้ังนิทาน

พื้นบ้าน ถูกมองข้ามหรือถูกละเลยเพราะรสนิยมของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเนื้อหาที่เป็นคติเป็นหลักการเกี่ยวกับ

การสื่อสารและการมปีฏสิัมพันธ์ทางสังคมจากนิทานพื้นบ้านท่ีเคยใช้อบรมขัดเกลาได้ถูกใช้นอ้ยลงหรือไมไ่ด้ถูกน ามาใช้
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อีก จึงเป็นท่ีน่าเป็นห่วงว่านิทานพื้นบ้านอันเป็นสื่อพื้นบ้านท่ีเคยท าหน้าท่ีในการตอบสนองความต้องการและส่งเสริม

พัฒนาการทางด้านสังคมและจิตใจอันได้แก่หลักการทางการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอาจถูกละเลย ละ

ทิง้ จนหมดคุณค่าหรือ สูญหายไปจากวถิีชีวิตของผู้คนสองฝั่งโขงในอนาคต  

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาได้สะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องท าการวิเคราะห์เนื้อหานิทานสองฝั่งโขง 

เพื่อชี้ให้เห็นคุณค่าของนิทานในอันท่ีสามารถน ามาอบรมขัดเกลาอนุชนสองฝั่งโขงรุ่นหลังให้มีคติทางการสื่อสารและ

การมปีฏสิัมพันธ์ทางสังคมท่ีเหมาะสมซึ่งหลักการดังกลา่วหากได้ถูกน ามาใชก้็ย่อมจะส่งผลให้ผูค้นในสังคมสามารถอยู่

ร่วมกันได้อย่างสงบ สันติสุขสืบเนื่องต่อไปได้ ในขณะเดียวกันการวิจัยคร้ังนี้ ยังเป็นการอนุรักษ์ การฟื้นฟูท านุบ ารุง

มรดกทางวัฒนธรรม การธ ารงรักษาอัตลักษณ ์การรักษาศักดิ์ศรี และเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตวิญญาณ

ของกลุ่มคนสองฝั่งโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาวผู้เป็นเจ้าของภูมปัิญญานิทานพื้นบ้านให้ยืนยงและสืบตอ่ไปได้ 
 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาถึงคตทิางด้านการสื่อสารท่ีปรากฏในนิทานพื้นบ้านลุม่น้ าโขง 

 2. เพื่อศึกษาถึงคติดา้นการมปีฏสิัมพันธ์ท่ีปรากฏในนิทานพื้นบ้านลุม่น้ าโขง 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์ การศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ซึ่งมีรายละเอยีดด าเนนิการวิจัยดังตอ่ไปน้ี 

 1. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยแบ่งได้ดังน้ี  

  1)  กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล มีดังน้ี  

   (1) กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหานิทานพื้นบ้านในเขตจังหวัดเลย คือ ปราชญ์

ท้องถิ่นผู้ท่ีมีเนื้อหานิทานพื้นบ้านจ านวน 15 คน  

   (2) กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหานิทานพื้นบ้านในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ คือ 

ปราชญท้์องถิ่นผู้ท่ีมีเนื้อหานิทานพื้นบ้าน จ านวน 10 คน 

2)  เอกสาร วรรณกรรม ในการวิจัยแบ่งได้ดังน้ี  

   (1)  เอกสาร วรรณกรรมนทิานพื้นบ้านท่ีตีพิมพเ์ป็นรูปเล่มและเผยแพร่ในเขตจังหวัดเลย 

   (2) เอกสาร วรรณกรรมนิทานพื้นบ้านท่ีตีพิมพ์เป็นรูปเล่มและเผยแพร่ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

3) เอกสาร วรรณกรรม งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับนิทานพื้นบ้านอ่ืน ๆ 

 2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้เคร่ืองมือในการวิจัยท่ีสร้างขึ้นให้สอดคล้องกับระเบียบวิธีวิจัยในเชิงคุณภาพ คือ  

แบบสัมภาษณเ์พื่อเก็บขอ้มูลเนื้อหานิทานพื้นบ้านในเขตจังหวัดเลย และในเขตนครหลวงเวยีงจันทน์ 

 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 การวจิัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชงิคุณภาพ ซึ่งการด าเนนิการวิจัยมีขัน้ตอนดังนี้ 

  1) ศกึษาเอกสาร และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

  2) สร้างเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งได้แก่ แบบสัมภาษณ์และประเด็นวเิคราะห์เอกสาร 

  3) เก็บรวบรวมขอ้มูลนทิานพื้นบ้านของจังหวัดเลย และนครหลวงเวยีงจันทนจ์ากการสัมภาษณ์ 
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4)   เก็บรวมรวมข้อมูลนทิานพื้นบ้านของจังหวัดเลย และนครหลวงเวียงจันทนจ์ากเอกสาร วรรณกรรมท่ี

ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม และเผยแพร่ 

  5)  แปลเนื้อหานิทานพื้นบ้านจากที่เก็บรวบรวมจากนครหลวงเวยีงจันทน์ 

  6)  น าเนื้อหานิทานพื้นบ้านท่ีได้มาท าการวิเคราะห์เนื้อหานิทานด้วยวิธีการวิเคราะห์เอกสาร และจัด

หมวดหมู่นิทานตามเนือ้หาทีเ่ป็นประเด็นทางการทางการสือ่สารและการมีปฏิสัมพันธท์างสังคม 

  7)  สรุปผลการวจิัย/น าเสนอผู้เกี่ยวข้อง  

 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)เพื่อการสรุปความเชิง

พรรณนาและน ามาจัดหมวดหมู่ขอ้มูลเพื่อเขียนรายงานการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์เนื้อหาของนิทานพื้นบ้านในจังหวัดเลยและนครหลวงเวียงจันทน์จ านวน329 เร่ือง พบว่า

นทิานลุ่มน้ าโขงให้คติทางด้านการสื่อสารและคติทางด้านการมปีฏสิัมพันธ์ทางสังคมดังนี้ 

 1. คตทิางดา้นการสื่อสารที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านลุ่มน้ าโขง 

 เนื้อหาของนิทานในกลุ่มนี้มุ่งหวังท่ีจะบอกถึงหลักการสื่อสารท่ีดีและไม่ดีว่าเป็นอย่างไรรวมถึงผลของการ

สื่อสารท่ีดีและผลการสื่อสารท่ีไม่ดี ท้ังนี้สามารถแยกเป็นประเด็นย่อยได้ 3 ประเด็นคือหลักการสื่อสารในการพูด 

หลักการสื่อสารในการฟัง และหลักการสื่อสารเพื่อแกไ้ขข้อขัดแย้ง 

  1) หลักการสื่อสารในการพูด นิทานท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพูดสะท้อนให้เห็นลักษณะและผลของการพูดท่ีดี 

และการพูดท่ีไมด่ี ซึ่งสามารถจ าแนกได้ 7 ประเด็นดังนี้ 

   (1) การพูดจาด้วยความไพเราะ มีแนวคิดว่าการท่ี บุคคลพูดจากันด้วยความไพเราะจะได้รับ

ผลตอบแทนในทางที่ดี และบุคคลที่พูดจาไมด่ีต่อกันจะได้รับผลในทางร้ายดังเนื้อหาของนิทานเร่ืองผัวแก้วเมยีทิพย ์ท่ีมี

เร่ืองราวโดยสรุปวา่ 

“นานมาแลว้ ยังมีผัวเมยีฐานะยากจนคู่หนึ่ง อยู่กันมาหลายปี ไมเ่คยทะเลาะโต้เถียงกันพูดจาต่อกัน

ด้วยถ้อยค าท่ีอ่อนหวาน วันหนึ่งผัวก็เข้าป่าไปล่าสัตว์เจอนกตัวหนึ่งอยู่ท่ีต้นไทร แต่ไม่กล้ายิงเพราะเกิดความสงสาร

ท้ายท่ีสุดก็ต้องกลับบ้านมือเปล่า เหตุการณ์เช่นนี้ด าเนินไปถึง 2 วัน เมื่อกลับบ้านมือเปล่าฝ่ายเมียก็ยังคงพูดจาด้วย

ความไพเราะอ่อนหวานเช่นเดิม ในวันต่อมาผัวก็เข้าป่าไปล่าสัตว์ท่ีบริเวณต้นไทรเช่นเคยก็พบกับตาผ้าขาว ตาผ้าขาว

บอกว่าอยากได้นกอะไรไปเป็นอาหารก็ให้ยิงไปได้เลย ฝ่ายชายผู้นั้นจึงบอกตาผ้าขาวว่า นกไม่อยากได้แต่อยากได้

สมบัติตาผ้าขาวก็มอบทองค าแท่งหนึ่งยาวหนึ่งศอกกับหนึ่งคืบให้พร้อมบอกว่า เมื่อถึงบ้านให้เอาทองแท่งนั้นตีศีรษะ

เมีย แล้วอย่าพูดกันถึงตอนเช้าถึงจะพูดกันได้ ฝ่ายผัวเมื่อกลับมาถึงบ้านก็เป็นเวลาพลบค่ ารีบน าทองค าแท่งนั้นไปตท่ีี

ศรีษะเมยี ฝ่ายเมยีก็ไมโ่กรธยังคงพูดจากับสามีดว้ยถ้อยค าที่ออ่นหวานเชน่เดิมผัวก็เช็ดเลอืดให้เมยีและกล่าวค าขอโทษ 

ตัง้แตน่ัน้มาผัวเมยีคูน่ี้ก็มฐีานะดีขึ้นเพราะทองค าแทง่นัน้ยังมผีัวเมยีอีกคู่หน่ึงซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกัน คู่นีช้อบถกเถียงด่าทอ

กันเป็นประจ าทัง้คู่ได้ทราบว่าเพื่อนบ้านร่ ารวยขึน้ก็ได้ไปสอบถามเร่ืองราวและจะท าตามพอฝ่ายผัวไปถึงบริเวณต้นไทร

ก็พบตาผ้าขาวและตาผ้าขาวก็ได้มอบทองค าแท่งให้และบอกให้น าไปตศีีรษะเมียเชน่กัน พอกลับถึงบ้านก็รีบน าทองค า

แท่งนั้นตีท่ีศีรษะเมีย เมียก็โกรธเกิดโต้เถียงและตบตีกันทองค าแท่งนั้นก็กลายเป็นท่อนไม้ท าให้สามีภรรยาคู่นี้ยังคง

ยากจนอยู่เชน่เดิม” (บัวไล เพ็งแสนค า,2548) 
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  (2) การพูดท่ีดีต้องรู้จักถนอมน้ าใจผู้ฟัง มีแนวคิดว่าการพูดต้องรู้จักถนอมน้ าใจคนท่ีพูดกับเรา แม้

กับคนท่ีพูดไม่จริงกับเรา โดยการหลีกเลี่ยงการพูดเพื่อเค้นหาความจริง หรือการพูดท่ีไล่ให้เข้าตาจน ซึ่งอาจท าให้ผู้ท่ี

เราพูดดว้ยเกิดความละอาย หรอืเสียใจดังเนื้อหาของนิทานเร่ือง ปลาเทวดา ที่มเีร่ืองราวโดยสรุปวา่ 

“หญิงอายุกลางคนคนหนึ่ง มลีูก 2 คน คนพี่เป็นชาย คนนอ้งเป็นหญงิ ตอ่มาลูกชายแต่งงานกับหญงิ

สาวในหมู่บ้านเดียวกันและได้แยกไปอยู่กับภรรยาซึ่งไม่ห่างจากบ้านแม่นักส่วนแม่คงอาศัยยู่ท่ีบ้านหลังเดิมกับลูกสาว 

ชายหนุม่คนนีน้ับเป็นลูกท่ีด ีเมื่อว่างก็ไปมาหาสู่แมแ่ละน้องมขีองใชข้องกนิแบ่งให้เสมอ หลายปีตอ่มา ชายหนุม่มลีูกซึ่ง

เกิดกับภรรยา 2 คน เช้าวันหนึ่งไปกู้ไซที่ดักปลาไว้ปรากฏว่าได้ปลาช่อนขนาดใหญ่ตัวหนึ่ง และปลาขนาดเล็กอีก 4-5  

ตัว ชายหนุม่จึงคิดวา่ หากจะเอาปลาช่อนนี้ไปให้แม่และนอ้งกินหมดก็เป็นห่วงทางเมียและลูก จึงตัดสนิใจเอาปลาช่อน

ห่อด้วยผ้าขาวมา้ แล้วผูกโพกไว้บนศีรษะ ส่วนปลานอกนั้นน าใส่ข้องซึ่งถือไปด้วย  พอจัดแจงเรียบร้อยแล้วจึงเดินทาง

กลับบ้าน 

 ขณะที่เดินผ่านหน้าบ้าน แมน่ั่งอยูน่อกชานเห็นลูกชายถือข้องผ่านมา จึงถามลูกชายวา่ “เป็นอยา่งไร 

ไปดักไซได้ปลามากไหมลูก” ลูกชายก็ตอบไปตามแผนการท่ีตนคิดไวว้า่ “ได้มาเพียงตัวเล็กน้อยแม่เป็นปลาตัวเล็กเพียง 

4-5 ตัวเท่านั้น ฉันก็จะเอาปลานี้ให้แม่และน้องไว้กินท้ังหมดแหละ” แล้วชายหนุ่มก็เอามือล้วงเขาไปในข้องจับปลา

ท้ังหมดยื่นให้แม่ ฝ่ายแม่เห็นเช่นนั้นรู้สึกสงสารลูก ก็ตอบปฏิเสธว่า “ช่างเถอะลูกได้มาเพียงเล็กน้อยไม่ต้องเอาให้แม่

และน้องดอก เอาปลานี้ไปให้ลูกและเมียของเจ้ากินเสียเถอะ”ขณะท่ีแม่และชายหนุม่พูดกันอยูน่ั้น เผอิญปลาช่อนท่ีหอ่

ไว้อยู่บนศีรษะนั้นดิ้นขึ้น ท าให้ปลาช่อนดิ้นหลุดออกมาและตกลงมาบนพื้นดินตรงหน้าแม่พอดี แม่จึงพูดขึ้นว่า “อ้าว 

ไหนลูกว่าได้ปลามาเพียงเล็กน้อย อยู่ในข้องท่ีลูกถือเท่านั้น แล้วปลาช่อนตัวนี้มันมาจากไหน”ชายหนุ่มได้ยินแม่ถาม

เช่นนั้น นึกละอายแม่มากท่ีตนโกหก ไม่ทราบจะแก้ตัวกับแม่อย่างไร จึงพูดกับแม่ด้วยเสียงอ่อย  ๆ ว่า “ปลาตัวนี้ เป็น

ปลาเทวดา กระมังแม่” แม่ได้ยินลูกชายตอบเช่นนั้นอดหัวเราะไม่ได้ จึงพูดขึ้นพร้อมกับเสียงหัวเราะว่า “ไม่เป็นไรดอก

ลูก จะเป็นปลาธรรมดาหรือปลาเทวดา ก็คงกินได้เหมือนกันท้ังนั้น ลูกเอาปลานี้ไปกินท้ังหมดก็แล้วกัน” (สาร สาระ

ทัศนานันท์,2543)  

(3) การพูดท่ีดีต้องรู้จักพูดให้ผู้ท่ีเราพูดด้วยมีความรู้สึกพึงใจ มีแนวคิดว่าการรู้จักพูดให้คนพึงใจ

ยอ่มน าผลประโยชนม์าให้ ดังเนื้อหาของนิทานเร่ือง หัวล้านชอบยอ ที่มเีร่ืองราวโดยสรุปวา่ 

“มีชายสูงอายุคนหนึ่งมีร่างกายแข็งแรงอ้วนท้วนสมบูรณ์ดี แต่ศีรษะล้าน ปกติเป็นคนใจดีและ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใครพูดถูกใจขออะไรมักจะให้อยา่งไม่เสียดาย แต่ใครพูดเร่ืองศรีษะล้าน แกจะไมพ่อใจมาก แกมีอาชพี

ท าไร่ท านานับเป็นผู้มฐีานะดีคนหนึ่งในละแวกหมูบ้่านน้ันชายคนนี้เลี้ยงวัวควายไว้หลายตัว และมีวัวตัวผู้ส าหรับใชเ้ทียม

เกวียนอยู่คู่หนึ่ง รูปร่างได้สัดส่วนสวยงามและแข็งแรงดี ใครเห็นก็อยากได้ แกรักและทะนุถนอมวัวคู่นี้ของแกมาก มี

หลายคนมาของซือ้จากแก แต่แกไม่ยอมขายท่าเดียว 

 มคีราวหน่ึง ชายหนุม่วางท่าเป็นคนมีเงิน มาถามอย่างไม่เกรงใจว่า “คุณตาหัวลา้น ขอถามสักหนอ่ย

เถอะ วัวคู่นี้ขายเท่าใด” แกได้ยินเช่นนั้น รู้สึกโกรธเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาทันที ตอบไปว่า “กูไม่ขาย ใครบอกว่ากูจะขาย

วัว” พูดแล้วก็เดินหนีไม่ยอมให้ชายผู้น้ันพูดจาได้อีก ต่อมาอีกหลายวัน มีชายหนุ่มคนหนึ่ง เป็นคนเฉลียวฉลาด สุภาพ

อ่อนน้อม และรู้จักนิสัยชายผู้เป็นเจ้าของวัวเป็นอย่างดี ได้เข้ามาท าพินอบพิเทา ยกมือไหว้ แล้วพูดอย่างอ่อนน้อมว่า 

“คุณพ่อผมดกปกหน้า วัวงามท้ังสองของคุณพอ่ จะขายเท่าไหร่หนอ” ชายศรีษะล้านได้ยนิค าพูดเชน่น้ันรู้สกึชอบใจ นิ่ง

คิดอยูค่รูห่นึ่ง จึงตอบวา่ “เวา้ถืกข้อขอดายให้ซื่อ ๆ เวา้บอ่ถกืข้อขอซื้อบ่ขาย ลูกเอย” (พูดถูกใจขอเฉย ๆ ก็ให้เปล่า พูด

ไม่ถูกใจขอซื้อก็ไม่ขายลูกเอ๋ย) ชายหนุ่มได้ยินเช่นนี้รู้สึกยินดีท่ีจะได้วัวฟรี จึงก้มลงกราบขอบคุณเจ้าของวัวอีกคร้ัง

หนึง่”(สาร สาระทัศนานันท์,2543)  
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  (4) การพูดท่ีดีต้องค านึงถึงกาลเทศะในการพูด มีแนวคิดว่าในการพูดในเร่ืองราวบางเร่ืองอาจต้อง

ค านึงถึงเวลาและสถานท่ีหากพูดถูกท่ี ถูกเวลา ก็จะเกดิประโยชน ์หากพูดไมถู่กที่ถูกเวลาอาจเกิดโทษได้ดังเนื้อหาของ

นทิานเร่ืองบ่ินทางสัน ท่ีมีเร่ืองราวโดยสรุปวา่ 

 “สองผัวเมียแต่งงานกันมานานหลายปี จนมีลูกด้วยกันหลายคน ชายคนนี้มีมีดโต้เล่มหนึ่งท าจาก

เหล็กกล้าอย่างด ีมีขนาดและน้ าหนักพอเหมาะถนัดกับมือแกมาก แกจึงรักและทะนุถนอมเป็นชีวิตจิตใจทีเดียว ปกติจะ

ไมย่อมให้ใครเอามดีเล่มนี้ไปใชง้่าย ๆ เป็นอันขาด 

 ในตอนบ่ายวันหนึ่งขณะท่ีผัวออกไปธุระนอกบ้านเมียจะท าอาหารแต่เผอิญไม่มี ฟืนส าหรับใช้ก่อไฟ 

เมียจึงเอามีดเล่มดังกล่าวไปฟันฟืน แต่เนื่องจากไม้ฟืนมีแก่นแข็งมากมีดเล่มนั้นจึงคมบ่ินไปกวา้งมากเมียเห็นเช่นนัน้ก็

ตกใจ น ามีดไปซ่อนไว้และปิดเป็นความลับ โดยวางแผนไว้วา่ตอ้งรอโอกาสท่ีเห็นวา่เหมาะจึงจะเล่าให้ผัวฟัง วันนั้นเมื่อ

ผัวกลับมากินอาหารเย็นและท าธุระเสร็จแล้วก็เข้านอน พอเข้านอนสักพักหน่ึง เมยีก็ชวนผัวคุยและคลอเคลีย ท าให้ผัว

เกิดกระสันคึกคักขึ้นมา ในท่ีสุดผัวก็ท าการร่วมรักกับเมยี ขณะที่ก าลังเขา้ด้ายเข้าเข็มกันอยูน่ัน้ เมยีเห็นได้โอกาสจึงพูด

ถึงเร่ืองท่ีตนท ามีดบ่ินและพูดขอโทษอ้อนวอนมใิห้ดุด่าหรือท าอะไรกับตน เนื่องจากก าลังท าอะไรกันสนุกอยู่ผัวไมรู้่ว่า

จะโกรธเมียอย่างไร จึงออกปากยกโทษให้และบอกว่าบ่ินก็ช่างเถอะไมเ่ป็นไรดอกพอรุ่งเช้าผัวจะไปไร่จึงค้นหามีดเล่ม

ดังกล่าว พอเอามีดมาดูเห็นคมมีดบ่ินมากเช่นนั้นก็ตกใจและรู้สึกโกรธขึ้นมาทันที แต่คร้ันนึกถึงค าพูดในคืนท่ีแล้วมาท่ี

ตนให้ค ายนืยันกับเมยีว่า จะไมดุ่ดา่แต่อยา่งใด จึงพยายามระงับความโกรธไวใ้นใจ แตอ่ดบ่นด้วยความเสียดายมดีไม่ได้

วา่ “โธ่อีหา่เอย กูนึกวา่มันบ่ินทางสัน ดันไปบ่ินทางคมได้”(สาร สาระทัศนานันท์, 2543)  

  (5) การพูดท่ีดตีอ้งมีปฏภิาณในการพูด มแีนวคิดวา่ในการพูดนัน้บางครัง้ต้องรู้จักมีไหวพริบปฏิภาณ

ในการพูด ต้องรู้จักพูดเร่ืองร้ายให้กลายเป็นเร่ืองดี เพื่อให้เกิดผลในทางท่ีดีดังเนื้อหาของนิทานเร่ืองผัวเป็นเพียเพราะ

เมยีช่างพูด ท่ีมีเร่ืองราวโดยสรุปวา่ 

“มีผัวเมียคู่หนึ่ง เมียเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พูดจาไพเราะนา่ฟัง และมีปฏิภาณไหวพริบดี ส่วนผัวเป็น

คนตรงไปตรงมาขยันท ามาหากินอาชพีของสองผัวเมยีนี้ คือ การท านา เมื่อเวลาวา่งจากงานผัวชอบไปเท่ียวป่าเพื่อต่อ

ไก่ ผัวมเีพื่อนคนหนึ่งเป็นปลัดอ าเภอ  วันหนึ่งปลัดอ าเภอไปตรวจราชการท่ีหมู่บ้านสองผัวเมียอาศัยอยู่ ก็ถือโอกาสมา

เยี่ยมเพื่อนในตอนเชา้ เผอิญชายผู้ผัวไมอ่ยู่เพราะไปเท่ียวป่าล่าสัตว์ ฝ่ายเมียเมื่อเพื่อนของผัวมาเยี่ยม รู้สึกตื่นเตน้ดใีจ 

จึงต้อนรับขับสู้ด้วยอัธยาศัยอันดี และจัดอาหารเลี้ยงต้อนรับโดยฆ่าไก่ต่อตัวหวงของผัวเพื่อเลี้ยงปลัดอ าเภอ เมื่อผัว

กลับจากล่าสัตว์มาถึงบ้าน ฟังเมียเล่าเร่ืองท่ีฆ่าไก่ต่อเลี้ยงรับรองก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟจึงด่าเมียอย่างหยาบคายและ

ก าลังจะลงไม้ลงมือตีเมีย ก็พอดีปลัดอ าเภอแวะมาได้ยินเสียงทะเลาะกันจึงสอบถามฝ่ายเมียผู้มีไหวพริบดีและเข้าใจ

พูด ก็ตอบว่า ท่ีทะเลาะกันเพราะ ผัวของตนต่อว่าเร่ืองการต้อนรับไม่สมเกียรติ ท าไมฆ่าไก่เพียงตัวเดียวควรจะหาไก่

หลาย ๆ ตัว หรือฆา่หมูจึงจะเหมาะสมปลัดอ าเภอได้ยินดังนัน้ เข้าใจวา่เป็นความจริง จึงหา้มเพื่อนมใิห้ดุด่าเมยี และบอก

วา่เท่าท่ีให้การต้อนรับนัน้  นับว่าดท่ีีสุดอยู่แล้ว ชายผู้ผัวค่อยคลายความโกรธลง และรับรองจะไมท่ะเลาะกับเมยีอีก   

หลายเดือนตอ่มา ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนัน้วา่งลง ปลัดอ าเภอผู้เป็นเพื่อนได้มาเป็นประธาน

การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านนั้น จึงได้แต่งตั้งให้ชายผู้เพื่อนเป็นผู้ใหญ่บ้าน เพราะการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้น  ผู้เป็น

ประธานมีสิทธ์ิท่ีจะแต่งตั้งใครก็ได้เมื่อชายคนนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้ว ตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีด้วยดีจนได้รับ

เลือกตั้งเป็นก านันในต าบลนั้นในโอกาสต่อไป น าความปลาบปลื้มมาให้แก่ชายผู้นัน้เป็นอย่างมาก ท้ังนี้ก็สมกับค าที่วา่ 

ผัวได้เป็นเพียเพราะเมยีช่างพูดหรือเข้าใจพูดน้ันเอง” (สาร สาระทัศนานันท์,2543)  
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  (6) ผลเสียของการพูดโกหก มแีนวคิดวา่การพูดโกหกนัน้เมื่อถูกจับได้ก็จะน ามาซึง่ความไมพ่อใจของ

ผู้ถูกโกหก และเกิดผลเสียหายตามมาท่ีมีเร่ืองราวโดยสรุปวา่ 

“สองเสี่ยวเศรษฐีแห่งเมอืงโกลัดถะ คนหนึง่อยู่ทางฝ่ายเหนอืมีลูกสาวคนเดียว เป็นหญงิงาม ส่วนอีก

คนอยู่ทางฝ่ายใตก้็มลีูกชายคนเดียว เศรษฐีฝ่ายใต้เห็นวา่ เสี่ยวท่ีอยู่ฝ่ายเหนอืมีลูกสาวงาม จึงอยากได้มาเป็นลูกสะใภ้ 

จึงเตรียมขันหมากไปขอให้แก่ลูกชาย เศรษฐีผู้เป็นเสี่ยวก็กล่าววา่ “ถ้าอยากได้ลูกสาวเราก็ให้ไปถามพระอิศวรเสียก่อน 

ถ้าท่านพูดด้วยเราก็จะยกลูกสาวให้"เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงพากันน าขบวนขันหมากกลับด้วยความหมดหวัง พอถึงเรือนจึง

พูดเล่าเร่ืองให้ลูกชายฟัง ท่ีน้ันยังมีนกแขกปากเต้าตัวหนึ่งมันได้ขันอาสาชว่ยเหลอื มันพูดวา่ “เร่ืองนี้ไม่ยากดอก! เราจะ

ช่วยพวกเจ้าเอง เราจะไปซ่อนอยู่ทางด้านหลังพระอิศวร” เมื่อเป็นเช่นนั้น เศรษฐีจึงน าขบวนขันหมากไปสู่ขออีกคร้ัง

หนึ่ง ท้ังสองครอบครัวพากันไปหาพระอิศวร พอไปถึงทุกคนก็อธิษฐานว่า “พวกข้าน้อยมาหาท่านวันนี้ เพื่อขอ

ความเห็นจากท่าน ลูกของพวกข้าน้อยท้ังสองคนนี้ จะเป็นเนื้อคู่อยู่ ร่วมกันได้ไหม” นกแขกเต้าท่ีหลบอยู่ด้านหลังพระ

อศิวร ก็พูดวา่ “ดีแล้ว พวกทา่นเอย ลูกของพวกท่านท้ังสองคนนี้ เขาหากเป็นเนื้อคู่กันมาแต่ชาติก่อน จงให้เขาแต่งงาน

กันเถิด เมื่อแตง่งานไปพวกเขาจะมีความสุข ความเจรญิรุ่งเรือง อีกเร่ืองค่าสินสอดนัน้ก็อย่าเอาแพงเกินค่าไป” จากนั้น 

ท้ังสองครอบครัวก็พอใจแต่งงานให้ลูกสาวลูกชาย ตามประเพณี อยู่กินอย่างมคีวามสุข 

อยูม่าได้ปีหนึ่ง คู่ผัวเมยีก็เร่ิมได้มีถ้อยมคีวามกันขึ้นเร่ือยๆ วันหนึ่งผัวเมยีท้ังคู่ได้ทะเลาะและเถียงกันขึ้น 

ผู้เป็นเมียคิดโกรธให้ผัว เลยพูดถึงเร่ืองเก่าเบื้องหลัง ตอนพวกเขาไปขอความเห็นพระอิศวรนั้นวา่ “ไม่เพราะพระอิศวรพูด

ได้ ในตอนนั้น จ้างเราก็ไม่ได้แต่งงานกัน!”ผู้เป็นผัวได้ยินก็นึกหัวเราะอยู่ในใจ แล้วพูดว่า “มันไม่ใช่พระอิศวรพูดดอก แต่

เป็นนกแขกเต้าตัวหนึ่งเป็นผู้พูดในตอนนั้น”ฝ่ายเมียได้ยินผัวว่า นกแขกเต้าพูดแทนพระอิศวรนางก็ยิ่งโกรธใหญ่ นาง

ตัดสินใจหอบเอาลูก ข้าวของ แล้วกลับมาอยูก่ับพอ่แมต่นสิน้สุดความเป็นผัวเมยีตัง้แตต่อนนั้น” (บัวไล เพ็งแสงค า, 2548)  

   (7)  ผลเสียของการพูดไม่ชัดเจน มแีนวคิดวา่การพูดน้ันต้องมคีวามชัดเจนและมีความรอบคอบ

ในการพูด หากการพูดนั้นไม่รอบคอบแล้วอาจเป็นท่ีโต้แย้งได้ดังเนื้อหาของของนิทานเร่ืองเซียงเมี่ยงตอนเซียงเมี่ยงตี

สาวสนม ที่มเีร่ืองราวว่า 

“พระยาตั้งใจไว้วา่ จะท าทุกอย่างเพื่อให้ได้เปรียบเซียงเมี่ยง วันหนึ่งพระยาบอกให้สนมไปขี้ใส่เรือน

เซียงเมี่ยง สั่งวา่ “ถ้าพวกสูได้ขีใ้ส่เรือนเซียงเมี่ยงแล้ว ให้กลับมารายงานกูด่วน” เมื่อได้รับค าสั่งพวกสนมก็ได้แห่กันไป

และบอกกับเซียงเมี่ยงว่าพระยาให้พวกตนมาขี้ใส่เรือน เซียงเมี่ยงก็ถามวา่ “ท่านสั่งให้ท าอย่างไรอีก” พวกสาวสนมวา่ 

“ให้ขี้อยา่งเดียว”ค าสั่งของพระยาเซียงเมี่ยงไม่อาจขัดขืนเพราะกลัวจะมโีทษ จึงบอกสาวสนมท้ังหลายว่า “ถ้าท่านให้ขี้

อย่างเดียว ก็เชิญขี้เลย” สาวสนมพากันขี้ใส่เรือนเซียงเมี่ยง ปรากฏว่ามีท้ังขี้ ตด เยี่ยว สั่งน้ ามูกถุยน้ าลายขากเสลด 

เมื่อเห็นเช่นนั้น เซียงเมี่ยงก็จับไม้เฆี่ยนตีพร้อมด่า “สูมาพากันท าเกินค าสั่งของพระยา ท่านให้มาขี้ดีๆ ท าไมพวกสู จึง

เยี่ยว จึงตด ขากน้ าลายขี้มูก” พวกสนมวิ่งหนีจนเสื้อผ้าขาดวิ่น ล้มลุกคลุกคลาน มาหาพระยาผู้ออกค าสั่ง พระยาสั่ง

ให้คนไปน าตัวเชยีงเมี่ยงมาหาเมื่อเซียงเมี่ยงมาถึงพระยาก็ถามขึน้วา่ “ท าไมมงึจึงตจีึงเฆี่ยนสาวสนมจนหัวแตกหลังขาด

หลังวิ่น เขาไปขีใ้ส่เรือนของมึงเพราะกูสั่งไปขี ้เขาปฏบัิตติามค าสั่งของกูมงึช่างไม่เคารพย าเกรงกูแทห้นอ” เซียงเมี่ยงจึง

ทูลว่า “ไม่ให้ตีได้อย่างไร พวกสาวสนมมันท าเกินค าพระยาสั่ง พระยาว่าให้ไปขีใ้ส่เรือนอนอย่างเดียว แต่พวกมันกลับ

ท้ังขี้ ท้ังตดท้ังเยี่ยว ท้ังขากน้ าลายคายขี้มูก มันท าเกินค าสั่งไป ถ้าเขาพากันขี้อย่างเดียว ตามท่านพระยาสั่ง  

ผู้ขา้ไม่ตดีอก”พระยาได้ฟังก็ทัง้อยากหัวเราะอยากรอ้งไห้ อยากเอาโทษ แตฟ่ังไปก็เป็นดังท่ีเซียงเมี่ยงกล่าว ท่ีเป็นเช่นนี้

เพราะตัวเองส่ังความไมล่ะเอยีดรอบคอบเอง” (พ.พวงสะบา 2548) 

  2) การสื่อสารในการฟัง เนื้อหาของนิทานในกลุ่มนี้เป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับการฟัง โดยมีเนื้อหาท่ีกล่าวถึง

การฟังโดยไม่ต้ังใจฟัง การฟังโดยไม่มวีจิารณญาณและไมไ่ตร่ตรองในเร่ืองท่ีฟัง  
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   (1) การไม่ตั้งใจฟังซึ่งน าผลเสียมาให้ มีแนวคิดว่าในการฟังนั้นหากฟังอย่างไม่ตั้งใจ อาจท าให้เสีย

ประโยชนท่ี์จะได้ และการฟังอยา่งไมต่ัง้ใจนั้นก็อาจจะน าผลท่ีไม่พึงประสงค์มาให้ดังเนื้อหาบางตอนของนทิานเร่ืองพระ

ยาคันคาก ท่ีมีเร่ืองราวโดยสรุปวา่ 

“เมื่อฟ้ายังติดกับดิน แผ่นดินเท่ารอยไก้ ต้นไม้เท่าล าเทียน พระยาแถนได้ประกาศให้ฝูงสัตว์และ

ผู้คนท้ังหลาย ปลูกดิน ปลูกต้นไม้ เมื่อได้รับข่าว ต่างก็พากันไปร่วมปลูกดิน ปลูกไม้ พระยาแถนเป็นผู้ตรวจตราวา่คน

และสัตว์ท้ังหลายมีใครได้ท าใครไม่ได้ท าต่อมาพระยาแถนก็เรียกสัตว์ท้ังหลายให้มาประชุมกัน เพื่อพูดเร่ืองการเกิด 

การแก่ การเจ็บ การตาย พระยาแถนได้ก าหนดเกิดแก่เจ็บตายให้หมดทุกๆอยา่งที่มชีวีิตอยูใ่นโลกมนุษย ์เวลานี้ฝูงสัตว์

ท้ังหลายท่ีมาถึงใหม่ ๆ ต่างก็อิดโรย บางพวกหากินน้ า บางพวกหากินผลไม ้สารพัดท่ีจะท าโดยไมใ่ส่ใจค าพูดของพระ

ยาแถนเลยพระยาแถนก็กล่าวไปตามหนา้ท่ีของตนเร่ือยๆ ข้อใดมใีครรับเอาก็ผ่านไปข้อใหม่ มนุษยไ์ด้ยนิเสียงแว่วเข้าหู

หนอ่ยหนึ่งวา่ “เฒา่ก็ตาย บ่อเฒา่ก็ตาย มนุษยก์็รบีเอา เพราะมัวแตก่ินอ้อยอยู ่พระยาแถนกล่าวตอ่ไปว่าเฒา่แล้วลอก

คราบคืนดีคอืเก่า ของดอีย่างนี้มนุษยก์ลับไม่ได้ยิน บรรดาต้นไมต้า่ง ๆ และสัตวจ์ าพวกงูก็รับเอา ท าให้มนุษยน์ัน้ตายได้

ถึงแมจ่ะเฒ่าจะแก่หรือไมก่็ตาม”(กิแดง พอนกะเสิมสุก, 2549) 

  (2) การฟังอย่างไม่มวีิจารณญาณและไมไ่ตร่ตรอง น ามาซึ่งการถูกหลอกลวงได้ มีแนวคิดว่าการรับ

ฟังเร่ืองราวต่าง ๆ ต้องฟังอย่างมีวิจารณญาณเพราะอาจถูกหลอกลวงดังเนื้อหาของนิทานเร่ือง ไซวิเศษ ที่มีเร่ืองราว

โดยสรุปวา่ 

“นานมาแล้วมีเพียคนหนึ่งร่ ารวยแต่ขี้ตระหนี่ เมื่อมีคนมาขอกู้ยืมเงินก็คิดดอกเบ้ียมากจนร่ ารวยขึ้น

ทุกวันอยู่มาวันหนึ่งมีชายต่างถิ่นเข้ามาขอพักท่ีบ้านเพียคนนั้น เพียเห็นว่าชายคนนี้น่าจะเป็นคนมีเงินมีทองจึงให้พักท่ี

เรือนได้ พอตกเย็นชายคนนั้นก็เอาเงินให้คนรับใช้ของเพียไปซื้อข้าวปลาอาหาร มีการโอภาปราศรัยกันชายหนุม่คนนัน้

เล่าวา่ได้ร่ าเรียนวชิาอาคมมาจากพระอาจารย์ ก าลังจะกลับบ้านเกิดพูดจากันจนดึก ชายหนุ่มจึงขยับเข้าไปหาท่านเพีย

แล้วถามว่า “แถบใกล้บ้านนี้มีท่ีเข็ดท่ีย า(ศักดิ์สิทธ์ิ)อยู่หรือเปล่า” ท่านเพียตอบว่า “มีอย่างน้อยก็มีมเหศักด์หลักเมือง

อยู่” “ยังงั้นดีแล้ว” ชายหนุ่มเอ่ยขึ้นค าพูดของชายหนุ่มท าให้เพียเกิดสงสัย ชายหนุ่มจึงบอกว่า “เร่ืองนี้เล่าให้ฟังไม่ได้

หรอก เป็นความลับสุดยอด เพราะเป็นวธีิเดียวท่ีจะหาเงนิได้” เมื่อพูดถึงเร่ืองเงินเพยีผู้มคีวามมักได้ก็ย่ิงเพิ่มความสนใจ 

และถามชายหนุ่มอีกว่า “รู้แค่สองคนได้ไหม” ชายหนุ่มก็ตอบว่า “ได้ขอเพียงแต่ให้รักษาความลับ แม้แต่เมียก็บอก

ไม่ได้” ท่านเพียก็รับปากและให้สัญญาตามนั้นจากนัน้ชายหนุ่มก็เปิดห่อเดินทาง เอาไซไม้ไผ่เท่าแขนออกมา แล้วก็พูด

ว่า “นี่คือไซวิเศษท่ีข้าน้อยได้มาจากพระอาจารย ์ตลอดเวลาเดินทางข้าน้อย ก็อาศัยไส่ไซนี้จนมีเงินค่าใช้จ่ายค่าอยู่คา่

กินตามต้องการ” จากนั้นชายหนุ่มก็ให้เพียพาไปท่ีเข็ดท่ีย านั้นเมื่อท้ังสองไปถึงต้นไทรใหญ่ท่ีมีหออยู่หัวบ้านซึ่งเป็นท่ีท่ี

คนท้ังหลายเคารพย าเกรงชายหนุ่มก็ล้วงเอาเงินฮางหนึ่งอันใส่ลงในไซนั้น แล้ววางไว้ในโพรงโคนต้นนั้นหลังจากนั้นท้ัง

สองก็พากันกลับเรือน พร้อมนัดแนะกันว่า พรุ่งนี้แต่เช้ามืดจะพากันไปเอาไซท่ีนั่นพอเสียงไก่ขันท้ังสองพากันไปท่ีต้น

ไทรท่ีใส่ไซนัน้ไว้ พอไปถึงชายหนุ่มก็ให้ท่านเพยีเป็นผู้จับไซมาพสิูจน์ ท่านเพยีเห็นมเีงินฮางอยู่สองอัน ท าให้ท่านเพยีเกิด

ความเชื่อว่าเป็นเร่ืองจรงิ 

 คืนท่ีสองท่ีสามต่อมาก็ท าเช่นเดิมอีกผลก็คือแตเ่พิ่มเงินขึ้นพอใส่ไปเท่าไหร่ก็จะเพิ่มเป็น 2 เท่าเสมอ

ท าให้ท่านเพยีเชื่อม่ันมากยิ่งขึน้วันตอ่มาเมื่อกินอาหารเย็นแลว้ชายหนุ่มก็กล่าวอ าลาท่านเพยีว่าถึงเวลาท่ีจะต้องลาแล้ว 

ท่านเพยีเกิดความโลภจึงอ้อนวอนให้ชายหนุ่มอยูต่่ออีกวันหนึ่ง พร้อมท้ังกลา่วว่าจะขอใส่ไซเป็นวันสุดท้าย แลสั่งให้คน

จัดแต่งท่ีนอนให้ชายหนุ่มและตนเองได้นอนอยู่ด้วยกันและท่านเพียก็สั่งให้คนรับใช้ดูแลชายหนุ่มเป็นพิเศษจนกว่า

ท่านเพยีจะกลับมาการไปใส่ไซในคร้ังน้ีท่านเพยีใส่เพยีงคนเดียว และจ านวนเงินท่ีใส่ก็เป็นจ านวนมากถึงคร่ึงไซจากนัน้ก็

มานอนพักผ่อนร่วมกับชายหนุม่พร้อมกับฝันถึงความมั่งมพีอไก่ขันท่านเพียก็ออกไปยามไซแต่เพียงผู้เดียว พร้อมกับสั่ง

คนรับใช้เฝ้าดูชายหนุ่มคนนั้นอยู่เมื่อไปถึงโคนต้นไทรท่านเพียไม่เห็นไซ เท่ียวตามหารอบบริเวณนั้นก็ไม่เห็นมี ท้ัง
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เสียดายเงินท่ีใส่ไซ และกังวลใจที่ท าไซหายไป รีบกลับเรือนถามคนรับใชว้า่ชายหนุม่ไปเก็บไซหรือเปล่า คนรับใชก้็บอก

วา่ยังไม่ตื่นนอนเมื่อไปดูก็เห็นชายหนุ่มคนนัน้ยังนอนหลับสบายอยู่ ก็เลยตัดสนิใจปลุกชายหนุม่และบอกวา่ไซนั้นได้หาย

ไหไปแล้ว ชายหนุ่มก็กล่าว่าไซนั้นมีความส าคัญกับตน ท่านเพียจึงให้เงินเป็นค่าชดเชยการท าไซหายแก่ชายหนุ่มเป็น

จ านวนมาก แล้วชายหนุ่มก็เตรียมข้าวของเงินทองแล้วออกเดินทางเมื่อเดินทางห่างไกลจากหมู่บ้านชายหนุ่มก็ได้พบ

เพื่อนของตน ท่ีเป็นคนบ้านเดียวกับเพียขี้ตระหนี่นั้น พร้อมกับไซวิเศษและเงินอยู่คร่ึงไซนั้น พร้อมพากันหัวเราะขึ้น

เพราะสามารถเอาชนะทา่นเพยีขี้ตระหนี่คนนั้นได้”(กิแดง พอนกะเสิมสุก, 2549) 

  3) การสื่อสารเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้ง เนื้อหาของนิทานในกลุ่มนี้มุ่งหวังท่ีจะบอกถึงวิธีการสื่อสารเพื่อ

แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยมีแนวคิดว่า วิธีการแก้ไขข้อขัดแย้งนั้นสามารถท าได้อย่างละมุนละม่อมโดยใช้ปฏิภาณของผู้

แก้ปัญหาความขัดแยง้นัน้ นทิานในกลุ่มนี้สว่นใหญ่มักน าเสนอในรูปแบบการตัดสินคดีความซึ่งผู้ตัดสินนัน้จะใชป้ฏภิาณ

ท าการสื่อสารเพื่อตัดสนิความหรือระงับขอ้ขัดแยง้นัน้ ดังเนื้อหาของนิทานเร่ืองมา้ตัวผู้ออกลูก ที่มเีร่ืองราวโดยสรุปวา่   

“ชายหนุ่มคนหนึ่ง เป็นก าพร้าบิดามารดาตัง้แต่เล็ก ต้องอาศัยญาติและชาวบ้านช่วยเหลือเกือ้กูลจึง

มชีวีติรอดมาได้ แตช่ายหนุม่คนน้ีเป็นคนดีจึงเป็นท่ีรักใครเ่อ็นดูของทุกคน ชายหนุม่คนน้ีมมีา้พันธ์ุไทย ซึ่งได้รับมรดกตก

ทอดมาตัวหนึ่ง เป็นม้าท่ีมีลักษณะดีและตัวโตพอท่ีจะผสมพันธ์ได้แล้ว วันหนึ่งม้าเทศของเจ้าเมืองได้หนีจากคอกมา

ผสมพันธ์กับม้าตัวเมียของหนุ่มก าพร้า ม้าตัวนั้นก็ท้องและคลอดลูกออกมาเป็นม้าเทศตัวผู้ผสมพันธ์ มีลักษณะดี สูง

ใหญ่และสง่างาม น่ารักมาก  

ภายหลังเจ้าเมืองได้มาละแวกหมู่บ้านนั้นบังเอิญได้เห็นลูกม้าพันธ์ุผสมตัวนั้น  และสืบทราบว่าเป็น

ลูกม้าท่ีเกิดจากมาเทศของเจ้าเมือง  เพราะม้าเทศมาผสม หากม้าเทศไม่มาผสมแลว้ จะไมเ่กิดเป็นมา้ตัวนี้ได้เลย มา้ตัว

นี้จึงควรเป็นของเจ้าเมืองฝ่ายชาวบ้านไมย่อมและเถียงว่า ม้าตัวนี้เกิดจากท้องม้าของเด็กก าพร้าแท้ๆ  เจ้าเมอืงจะมาถือ

กรรมสิทธ์ิเอาไปเปล่า ๆ ได้อย่างไร จึงพากันไปร้องคัดค้านเจ้าเมือง  และบอกว่าถ้าเจ้าเมืองจะเอาลูกม้าตัวนี้จริง ๆ ก็

ขอให้ตุลาการมาตัดสิน เจ้าเมืองก็ยอมและสั่งว่า พรุ่งนี้จะให้ตุลาการมาตัดสินก็แล้วกัน  ในวันนั้นเจ้าเมืองได้ให้คนไป

เชญิตุลาการและนัดวันไว้ดว้ย 

 รุ่งขึ้นตุลาการไม่มาตามนัด จนถึงวันถัดไปตุลาการจึงมาที่จวนเจ้าเมือง เจ้าเมืองจึงสั่งคนไปตามเด็ก

ก าพรา้และญาต ิๆ มาฟังค าตัดสนิของตุลาการ เมื่อเห็นหนุ่มก าพรา้และชาวบ้านซึ่งเป็นญาติมติรมาพร้อมกันแลว้ เจ้า

เมอืงจึงถามตุลาการวา่ เมื่อวานท าไมไม่มาตามนัด มเีหตุขัดขอ้งอะไร ตุลาการจึงตอบเจ้าเมืองวา่ เมื่อวานนี้ขา้พเจ้ามา

เหมือนกัน แต่พอมาถึงกลางทาง ได้เห็นฝูงปลาสร้อยก าลังกินใบมะขามอ่อนอยู่ริมทาง ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นลางร้าย 

เพราะไมเ่คยเห็นมาก่อนเลย ข้าพเจ้าจึงรบีเดินทางกลับ เจ้าเมืองจึงวา่ พุทโธ่ ฝูงปลาสร้อยกินใบมะขามออ่นมจีริงหรือ  

มันจะเป็นไปได้อย่างไรตุลาการจึงยอ้นตอบเจ้าเมอืงว่า  ในท านองเดียวกันข้าพเจ้าขอถามเจ้าเมอืงว่า  ม้าตัวผู้ออกลูก

เคยมีไหมท่านเจ้าเมืองได้ยินเช่นนั้นก็จนปัญญา  ไม่รู้จะตอบอย่างไร เพราะเหตุผลท่ีเจ้าเมืองจะยึดเอาลูกม้าเขามาฟัง

ไม่ขึ้นเมื่อเจ้าเมืองได้ยนิตุลาการย้อนถามเอาเช่นน้ันก็นึกละอายใจ ในท่ีสุดจึงบอกตุลาการวา่ ไม่ติดใจเรียกร้องเอาลูก

มา้จากเด็กก าพร้าอกี และสั่งเร่ืองนี้เป็นอันเลิกแลว้ตอ่กัน” (สาร สาระทัศนานันท์,2543)  
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 2. คตทิางด้านการมปีฏิสัมพันธ์ที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านลุ่มน้ าโขง 

 เนื้อหาของนิทานในกลุ่มนี้ให้คติเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันใน4 ประเด็นคือ การสร้างสัมพันธภาพด้วยการ

ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การมีปฏิสัมพันธ์ต่อบุคคลอื่นในลักษณะใดย่อมได้รับการแสดงปฏิสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกันตอบ

กลับ การสร้างสัมพันธภาพโดยการใช้วัฒนธรรมประเพณี และการมปีฏสิัมพันธ์ในครอบครัว ดังรายละเอยีดตอ่ไปนี้ 

  1) การสร้างสัมพันธภาพด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีแนวคิดว่าคนเราต้องรู้จักให้ความช่วยเหลือ

บุคคลอื่น เมื่อเราชว่ยบุคคลอื่น บุคคลอ่ืนก็จะชว่ยเราดังเนื้อหาของนิทานเร่ือง ไอป้ั้นขา้วใหญ่ ท่ีมีเร่ืองราวโดยสรุปวา่ 

“ชาย 2 คน เป็นเพื่อนกันและอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน วันหนึ่งชายท้ังสองชวนกันไปตัดไม้ในป่า 

ซึ่งอยู่ไกลบ้าน เพื่อมาท าร้ัวบ้าน ชายคนแรกเป็นคนถี่ถ้วนรอบคอบ รู้ว่าจะไปท างานไกลบ้านและต้องใช้เวลานาน  

จึงเตรียมอาหารกลางวันไปด้วย เป็นข้าวเหนียวนึ่งป้ันเป็นก้อนขนาดใหญ่ ส่วนอีกคนไม่รอบคอบ มิได้เตรียมอาหาร

กลางวันไป นึกแต่ท่ีจะไปท างานอย่างเดียวจึงน ามีดไปตัดไม้เท่านั้นเมื่อตัดไม้ได้มากพอสมควรก็ชวนกันนั่งพักเหนื่อย 

ขณะนัน้เป็นเวลาเท่ียงวันพอด ีจึงพากันลงไปพักรมิล าธาร ชายคนแรกลงไปล้างมอืท่ีล าธาร แลว้ก็น าห่ออาหารมาจาก

ย่ามและวางลงบนก้อนหินขนาดใหญ่ เพื่อเตรียมท่ีจะนั่งรับประทาน ขณะท่ีจะลงมือทาน เพื่อนอีกคนลงไปล้างมอืดว้ย 

จึงร้องทักขึ้นวา่ ล้างมอืท าไม แกมิได้เอาข้าวมา จะมากินกับฉันไมไ่ด้นะ ฉันไมใ่ห้กนิดว้ยดอก ชายคนท่ีมิได้น าอาหารมา

ได้ยินเช่นนั้นรู้สึกละอาย  จึงพูดแก้ตัวว่า มิได้ล้างมือกินข้าวดอก ข้าล้างมือเพื่อสูบยาต่างหาก และเช็ดจนแห้งแล้วจึง

เอาห่อยาสูบออกมามวนสูบ และนั่งพักอยู่ห่าง ๆ เพื่อนคนท่ีน าอาหารมาหรือ “ไอ้ป้ันข้าวใหญ่” ก็นั่งกินโดยไม่เรียก

เพื่อนมากิน ด้วยเลย ส่วนเพื่อนอีกคนรู้สึกหิวมาก จึงเพียงแต่ช าเลืองดูเพื่อนกินกลืนน้ าลายไปด้วยบางคร้ัง และตั้ง

ความหวังวา่ หากเพื่อนกินอิ่มและมขี้าวเหลอืคงจะมีหวังได้กนิพอแกห้ิวบ้างเท่านัน้ และปรากฏว่า ข้าวและอาหารเหลอื

จริง ๆ ฝ่าย “ไอ้ป้ันข้าวใหญ่” เมื่อกินอิ่มแทนท่ีจะเอาข้าวและอาหารท่ีเหลือให้เพื่อนกิน เมื่อลุกขึ้นจะไปดื่มน้ าท่ี 

ล าธาร ก็หยบิเอากับข้าวและอาหารท่ีเหลอือยูไ่ปด้วย แลว้ขวา้งลงไปในน้ าลกึอย่างไม่มองดูเพื่อนของตน  ที่ก าลังชะแง้

คอยท่ีจะรับประทานอาหารอยูเ่ลย 

 พอตอนบ่ายท้ังสองพากันไปตัดไม้อีก ซึ่งตัดอยู่ไม่ห่างกันนัก สักประเดี๋ยวไอ้ป้ันข้าวใหญ่ก็ร้องขึ้น

อย่างตกใจ  “ชว่ยด้วย ๆ” ชายท่ีเป็นเพื่อนได้ยินเชน่น้ันก็รบีวิ่งไปดู เห็น งูเหลอืมขนาดใหญ่ก าลังกอดรัดล าตัวไอป้ั้นขา้ว

ใหญ่ไว้อย่างเหนยีวแนน่ เพื่อนเห็นเช่นนั้นนึกสมน้ าหน้า ท่ีไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อ่ืน ใจหนึ่งอยากจะปล่อยให้งูรัดไ อ้ป้ัน

ข้าวใหญ่ให้ตายไปในขณะนั้น ไอ้ป้ันข้าวใหญ่อ้อนวอนเพื่อนขอให้ช่วยเหลือตนโดยเร็ว ชายผู้เป็นเพื่อนได้ฟังเสียงโอด

ครวญก็อดนึกสงสารไม่ได้จึงเอามีดตัดไม้เป็นท่อน เข้าไปงัดและตีงูเหลือมตัวนั้นทันที งูเหลือมรู้สึกเจ็บและตกใจมาก

จึงคลายออกแล้วเลื้อยหนเีข้าป่าไปไอป้ั้นข้าวใหญ่รอดตายแล้ว ยกมือไหว้กล่าวขอบคุณเพื่อนพร้อมกับกล่าวขอโทษท่ี

แกล้งเอาข้าวและอาหารท้ิงลงน้ า และให้ค ารับรองว่า ตอ่ไปจะไมก่ลั่นแกล้งเพื่อนดังท่ีแล้วมาอีก ท้ังพูดยนืยันอยา่งแข็ง

ขันว่า หากเพื่อนมีธุระหรือความจ าเป็นอะไรแล้ว ตนยินดีท่ีจะช่วยเหลือเกื้อกูลทุกอย่างเสมอ  ตั้งแต่นั้นมาไอ้ป้ันข้าว

ใหญ่ก็ละเลิกการเป็นคนเห็นแกต่ัว เปลี่ยนเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตอ่คนอ่ืน” (สาร สาระทัศนานันท์,2543)  

  2) การมีปฏิสัมพันธ์ต่อบุคคลอื่นในลักษณะใดย่อมได้รับการแสดงปฏิสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกัน

ตอบกลับ มีแนวคิดว่าเมื่อเราปฏิบัติตนไม่ดีต่อบุคคลอื่นบุคคลนั้นก็จะปฏิบัติตนไม่ดีกับเรา และเมื่อเราปฏิบัติดีต่อ

บุคคลอื่น บุคคลน้ันก็จะปฏิบัตดิีกับเรา ดังเนื้อหาของนิทานเร่ือง ย่าซังลูกไภ ้ที่มเีร่ืองราวโดยสรุปวา่ 

“ท้าวสดีาเป็นก าพร้าพอ่ แมเ่ป็นคนโกรธง่ายหายไว แตก่็ยังให้ความอบอุน่เลีย้งสีดาจนโตเป็นหนุ่มได้

แต่งงานกับหญิงคนหนึ่ง สีดากับเมียรักกันมาก แต่เนื่องจากสีดาเป็นท่ีหมายปองของหญิงสาวคนอื่นในหมู่บ้าน พวก

เธอจึงเกิดอาการอิจฉาริษยา ป้ันน้ าเป็นตัวให้แม่ของสีดาเกิดชิงชังลูกสะใภ้ แม่สีดาเป็นคนหูเบาเอาง่าย ก็เกิดชัง

ลูกสะใภ้ ส่วนลูกสะใภ้เห็นดังนั้นตอนแรกก็อดทนได้ แต่พอนานเข้าความอดทนก็สิ้นสุดลง นางได้แสดงอาการเกลียด
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แม่ผัวอย่างออกนอกหนา้ ครอบครัวก็อลเวงด้วยเสียงกร่นด่าสีดาจึงคิดหาวิธีแก้ไขวันหนึ่งลูกสะใภ้เข้าป่าหาหน่อไม้ สี

ดาจึงพูดกับแม่ว่า “แม่ ๆ...แม่ชังลูกสะใภ้ไหม” แม่ก็ตอบว่า “ชังแท้ลูกเอย มันขวางหูขวางตาแม่แท้ ๆ” แม่ตอบด้วยสี

หนา้เบ่ือหนา่ยสีดาก็ถามแม่วา่“ถ้าแมซ่ังแท้ ๆ ลูกก็จะฆา่มันท้ิง แมเ่ห็นดดี้วยไหม” แมต่อบวา่“โอย เห็นดฆีา่มันเลยลูก

เอ๋ย” สีดาจึงพูดขึ้นว่า “ตกลงแม่ แต่ลูกขอซักอย่าง ก่อนมันจะตายขอให้แม่ท าดีกับมันจนสุดความสามารถสักสิบห้า

วันท าได้ไหม” “ได้ อย่าว่าแต่สิบห้าวันเลย สี่สิบวันก็ได้ แต่ว่าให้ลูกฆา่มันจริง ๆ นะ” แม่พูดกับสีดาด้วยความดีใจตอน

ค่ าลูกสะใภ้กลับมาแต่ป่าหลังจากกินข้าวเย็นแล้วสองผัวเมียก็พูดกันก่อนนอน สีดาถามว่า “น้องชังแม่ย่าจริง ๆ ไหม”

“ชังจริง คงอยู่ร่วมชายคากันต่อไปไม่ได้” เมียตอบ“ถ้าน้องเกลียดแก พี่จะฆ่าแกท้ิงน้องเห็นดีไหม” สีดาถาม“เห็นดี 

เพราะเอาไว้ก็ไม่มีความสุข มีแต่บ่นแต่ด่าอยู่ทุก ๆ วัน” เมียตอบ“แต่ก่อนท่ีพี่จะฆ่าแกพี่ขอให้น้องท าดีกับแกสักสิบห้า

วันจะได้ไหม”สีดาถาม“เห็นด ีอย่าวา่แต่สิบห้าวันเลยนานกว่านัน้ก็ได้” เมยีตอบ 

เมื่อแม่กับเมียให้ค ามั่นสัญญาแล้วตา่งคนต่างก็ปฏิบัติตอ่กันด้วยความเอาใจใส่ แม่ย่ามีเงินทองท่ีได้

เก็บหอมรอมริบไว ้มเีท่าใดก็เอามาให้ลูกสะใภ ้ไปบ้านใต้บ้านเหนือเห็นเสื้อผ้างาม ๆ ก็ซือ้มาฝากลูกสะใภลู้กสะใภ้ก็หา

อาหารการกินด ีๆ ให้แม่ย่ากิน แมย่า่ก็ก็มแีตย่กยอว่าอร่อยไม่ติสักครั้ง ไปบ้านเหนอืบ้านใต้ก็ยกย่องวา่ลูกสะใภ้เป็นคน

ดี สว่นลูกสะใภ ้นับวันน้ันมาก็เปลี่ยนค าพูดค าจาเพราะไมไ่ด้ยินแม่ยา่บ่นเหมือนเดิม ได้กนิของอร่อยก็แบ่งให้แมย่่า พอ

ถึงวันศลีวันพระก็เก็บดอกไมม้าขอขมาแมย่า่ความผิดพลาดด้วยกาย วาจา ใจ ใด ๆ ท้ังเจตนาและไมเ่จตนาขอให้แม่ย่า

อภัยให้ลูกด้วยจากสภาพนั้นจึงท าให้แม่ย่าและลูกสะใภ้รู้สึกรักกันมากขึ้นเร่ือย ๆ จนไม่คิดจะท าร้ายและเกลียดชังซึ่ง

กันและกัน ท้ายท่ีสุดท าให้ครอบครัวของสีดาก็กับเข้าสู่ความสงบสุขเช่นเดิม” (สีสมบัด ไซยะลาด,สัมภาษณ์, 7

กรกฎาคม2559) 

  3) การสร้างสัมพันธภาพโดยการใช้วัฒนธรรมประเพณี มีแนวคิดว่าการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี

บางคร้ังอาจต้องใช้วัฒนธรรมประเพณีมาเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความสัมพันธ์ เช่นการใช้ประเพณีการขอดเสี่ยว 

(ผูกเส่ียว) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดแีละแนน่เฟน้ดังเนื้อหาของนิทานเร่ือง ผาม้อง ที่มเีร่ืองราวโดยสรุปวา่  

“พะยาเงอืก หัวแอด มีลูกสาวผู้หนึ่งชื่อวา่ นางผามอ้งเมื่อนางเติบใหญ่ขึ้น ชื่อเสียงความงามของนาง

ก็แพร่กระจายไปท่ัวแคว้น ท้ังลูกพระยาเงอืกผาล้าน จากน้ าใหญ่เมอืงแถงและลูกพระยาเงอืกผาถี่ ท้าวผาถี่ตา่งหลงรัก

นางเช่นกัน  นางผามอ้งไม่ทราบจะตัดสินใจเลือกใครดีจึงขอค าปรึกษาจากพอ่พอ่แม่ของนางผาม้องก็กล่าววา่ “ผู้ท่ีจะ

มาเป็นลูกเขยน้ัน ต้องมคีวามรู้ด ีใจกวา้ง มปัีญญา เก่งกล้าสามารถ” 

 เมื่อท้าวผาล้านและทา้วผาถี่ รู้จุดประสงค์ของพ่อของนางผามอ้งแล้วก็ประกาศสงครามตอ่กัน ก่อน

จะออกสู้สงคราม พระยาผาล้านซึ่งเป็นผู้ฉลาดได้เรียกลูกชายตนเข้ามาพบแล้วชี้แจงว่า “จะอาศัยแต่ก าลังตนเอง  

จะเสียชัยให้ท้าวผาถี่ เพื่อรับประกันในชัยชนะคร้ังนี้ ลูกต้องไปท าพิธีขอดเสี่ยว (ผูกเสี่ยว) กับพวกชนเผ่าผู้พวกเพราะ

ชนเผ่าผู้พวกกล้าหาญชาญชัย มนี้ าใจสัตยซ์ื่อ ใชห้นา้ไมอ้าบยางนอ่งเป็นอาวุธ ซึ่งเงอืกทุกตัวกลัวเพราะถ้าถูหนา้ไมย้าง

นอ่งแล้วตอ้งตาย เพราะรักษาไม่ได้”หลังจากได้รับค าแนะน าจากพอ่แลว้ท้าวผาล้านก็แปลงร่างเป็นคน เข้ามาบ้านของ

ชาวผู้พวก จนได้ขอดเสี่ยวตามประสงค์ลูกพระยาผาล้านก็กลับมารายงานเร่ืองราวให้พ่อตนได้ทราบ คร้ันถึงเวลาท า

ศึกกันกับเงือกผาถี่ ซาวบ้านผู้พวก ต่างก็ถือหน้าไม้ยางน่องมารวมกันท่ีริมน้ าผาม้อง สงครามแย่งชิงนางผาม้อง

ระหว่างเงือกผาล้านกับเงอืกผาถี่ก็เกิดขึน้ เสียงดังสนั่นสะเทือนฟ้าสะเทือนดิน วังน้ าใหญ่หน้าผาม้องเป็นฟองใหญ่เท่า

ภูเขาการต่อสู้ได้ด าเนินไปเป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนยังไม่สิ้นสุด ก าลังพลเงือกของท้าวผาถี่ตายมากมายจนนับไม่ถ้วน 

เพราะถูกหน้าไม้ยางน่องของชาวผู้พวก ส่วนก าลังของท้าวผาล้านยังแข็งแรงดีเพราะมีเสี่ยวผู้พวกช่วยเหลือ  

ในท้ายท่ีสุดท้าวผาล้านก็เป็นผู้ชนะได้นางผาม้องมาเป็นเมยีสมใจ” (กิแดง พอนกะเสิมสุก, 2549)      

  4) การมีปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว เนื้อหาของนิทานในกลุ่มนี้เป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ 

ของการมปีฏสิัมพันธ์ในครอบครัวและผลของการมปีฏสิัมพันธ์น้ัน โดยมี 2 แนวคิดดังน้ี  
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   (1)  การไม่ รับฟังเหตุผลซึ่ งกันและกันน ามาซึ่งความสัมพันธ์ ท่ีไม่ดีของคนครอบครัว 

ความสัมพันธ์ท่ีดีในครอบครัวจะเกิดขึ้นได้ด้วยการรับฟังเหตุผลของกันและกัน ดังเนื้อหาของนิทานเร่ืองจันทะคาด 

ตอนท้าวท้ังสองหนอีอกจากบ้าน ท่ีมีเร่ืองราวโดยสรุปวา่  

“สุริยะคาด และจันทะคาดสองพี่น้องพากันไปเท่ียวขอทานจากชาวบ้าน และไปหาหัวมัน ผลไม้

ได้จ านวนหนึ่ง จากนั้นจึงพากันกลับเรือนของตน ระหว่างทางผ่านริมห้วยแห่งหนึ่ง สุริยะคาดได้ลงงมปูได้ปูสี่ตัว จึงพา

นอ้งชายกลับบ้านดว้ยความดีใจ เพราะได้ปูไปอวดพอ่แม่เมื่อถึงเรือนแลว้พอ่แม่ยังไมม่า จันทะคาด ผู้เป็นน้องหิวข้าวจึง

ร้องไห้ขอกินปูกับพี่ชาย พี่ชายก็ได้พูดปลอบน้องวา่ “อดเอาก่อนน้องเอย ถ้าพ่อแม่กลับมาจึงกินพร้อมกัน” น้องไม่ฟัง

เหตุผล สุริยะคาดจึงจ าใจย่างปูตัวหนึ่งให้นอ้งกินก่อน เมื่อกินแลว้ยังร้องไห้ขอกินอกี สุริยะคาดจึงย่างปูตัวท่ีสองท่ีเป็น

ส่วนของตนให้น้องกินอีก ยังเหลือปูอีกสองตัวท่ีเหลือไว้ให้พ่อแมก่ิน จันทะคาดก็ร้องไห้เกลือกกลิ้งจะกินอีก จนพี่ชาย

จ าตอ้งยา่งปูอีกสองตัวให้น้องกินจนหมด 

เมื่อพ่อแม่กับมา ได้เห็นกระดองปูท้ิงอยู่ท่ีเตาไฟจึงซักถามลูกว่า “ลูกเอากะปูมาแต่ใส คือมา

หลายแท้ บ่อได้จ่งให้พ่อแม่บอ” สุริยะคาดเล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็เกิดความเสียใจ โกรธลูกว่า “ลูกไม่รัก”  ถึงสุริยะ

คาดจะเล่าความจรงิให้ฟังเพียงใด พ่อแมก่็ไมใ่ส่ใจค าของลูกและได้ด่าและเฆี่ยนตจีนลูกท้ังสองบอบช้ าเจ็บปวดไปท้ังตัว 

เมื่อได้ด่าและเฆี่ยนตีแล้วก็ไล่ลูกหนี “หนีออกจากเรือนของกูไปเดียวนี้ ไอ้ลูกชั่ว” พูดแบบตัดญาติขาดมิตร สุริยะคาด 

ร้องไห้ท้ังน้ าตาไหลอาบแกม้ อุม้นอ้งขึ้นหลัง ลงเรือนไป แลว้ท้ังสองก็ได้ไปหลบอยู่ท่ีหลังฉางข้าว แตพ่อ่แม่ยังตามไปดา่ 

และขับไล่ให้หนไีป ด่าแล้วด่าอีก จนท้ังสองอยู่ไม่ได้ จึงจ าใจหนีออกจากบ้านไปตามยถากรรม โดยไม่มจีุดหมาย” (พอ 

สุพาบ,2548) 

   (2) การไม่รู้จักบทบาทของตนและแทรกแซงบทบาทของคนในครอบครัวย่อมสร้างความไม่พึง

ใจแก่ผู้ถูกแทรกแซงดังเนื้อหาของนิทานเร่ืองเจ้านั่นแหละตัวการ ท่ีมีเร่ืองราวบางตอน ดังนี ้  

“เสียงตกีอลอ (ตเีกราะ) ดังกร๊อง ๆ จากเรือนผู้ใหญ่เป็นสัญญาณให้ลูกบา้นทุกคนไปประชุมกันแสง

ตะเกียงเจ้าพายุท่ีเรือนผู้ใหญ่ แจ้งสว่างปานเดือนหงายชาวบ้านก าลังทะยอยมาไม่ขาดสายพอมาถึงก็นั่งล้อมเป็น

วงรอบแคร่ไม้ไผ่ท่ีตั้งไว้ท่ีเดิ่นหน้าบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน  ซึ่งมีอายุวัยกลางคนนั่งยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับลูกบ้านอยู่บนแคร่  

มีภรรยาหรือแม่ผู้ใหญ่ มานั่งอยู่ข้าง ๆ สามีอันว่าแม่ผู้ใหญ่คนนี้ ชอบแทรกแซงก้าวก่ายในหน้าท่ีของสามีมาเสมอ   

พ่อผู้ใหญ่เองไมพ่อใจนักแต่พยายามยึดมั่นในขันติเอาไว้ เพื่อเป็นการรักษาสันตภิาพในครอบครัวเปล่า มิใช่ท่านผู้ใหญ่

กลัวเมยี แตเ่มยีไม่กลัวท่านผู้ใหญ่ตา่งหาก 

 “พี่น้องท้ังหลาย” ผู้ใหญ่บ้านเร่ิมอารัมภบท “ด้วยทางการเขาสั่งมาว่าให้พี่น้องชาวนาปลูกปอแก้ว

เป็นอาชพีเสริม” 

 “ใช่แล้วค่าพี่น้อง รัฐบาลบอกว่าต่างประเทศต้องการปอแก้วจากประเทศไทยเรา” แม่ผู้ใหญ่สวน

ขึน้มาอยา่งไมม่ป่ีีมีแคน พอ่ผู้ใหญ่หันไปมองแม่ผู้ใหญ่อย่างเกรงใจ สังเกตเห็นบรรดาลูกบ้านท่ีนั่งรายล้อมอยู่พากันอม

ยิ้มบางคนถูกเพื่อนสะกิดสีข้าง แล้วบุ้ยปากมาทางแมผู่้ใหญ่ก้มหน้าหัวเราะคิกคักด้วยความสงสารผู้ใหญ่จับจิตจับใจ”

(แจ้ง โสธรรมมงคล,สัมภาษณ,์ 8พฤศจิกายน 2559) 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
การวิจัยเร่ืองคติทางการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีปรากฏในนิทานพื้นบ้านลุ่มน้ าโขง(เลย-นครหลวง

เวียงจันทน์)พบว่านิทานพื้นบ้านลุ่มน้ าโขงให้คติทางการสื่อสารและคติทางด้านการมปีฏิสัมพันธ์ทางสังคมโดยมีประเด็นท่ี

เป็นคตทิางการสื่อสารประกอบด้วย1) คตทิางการสื่อสารในการพูด 7 ประเด็นคือ (1) การพูดจาด้วยความไพเราะ (2) การ

พูดถนอมน้ าใจผู้ฟัง (3) การพูดท่ีดีต้องรู้จักพูดให้ผู้ท่ีเราพูดด้วยมีความรู้สึกพึงใจ (4) การพูดท่ีต้องค านึงถึงกาลเทศะ (5) 

การมปีฏภิาณในการพูด (6) ผลเสียของการพูดโกหก และ (7) ผลเสียของการพูดไมช่ัดเจน 2) คตทิางการสื่อสารในการฟัง 

2 ประเด็นคือ (1) การไมต่ัง้ใจฟังน าผลเสียมาให้ และ (2) การฟังอยา่งไม่มวีจิารณญาณน าผลเสียมาให้และ 3) คตทิางการ

สื่อสารเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้ง1 ประเด็นคือ การแก้ไขความขัดแย้งสามารถท าได้โดยละมุนละม่อมโดยใช้ปฏิภาณของผู้

แก้ปัญหานัน้ ส่วนคตทิางด้านการมปีฏสิัมพันธ์ทางสังคม พบวา่มคีตทิางด้านการมปีฏสิัมพันธ์ทางสังคม 4 ประเด็นคือ คือ 

1) การสร้างสัมพันธภาพด้วยความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 2) การมปีฏิสัมพันธ์ต่อบุคคลอื่นในลักษณะใดย่อมได้รับการแสดง

ปฏิสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกันตอบกลับ3) การสร้างสัมพันธภาพโดยการใชว้ัฒนธรรมประเพณี และ 4) การมีปฏิสัมพันธ์

ในครอบครัว   

จากการวิจัยในคร้ังนี้พบว่านิทานพื้นบ้านลุ่มน้ าโขง (เลย-นครหลวงเวียงจันทน์) มีเนื้อหาท่ีให้คติทางด้านการ

สื่อสารและคติทางด้านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งช่วยท าให้การสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นไปอย่าง

ราบร่ืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมควร กวียะ (2528) ท่ีกล่าวว่า สื่อพื้นบ้านเป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารท่ีส าคัญของ

มนุษย์มาหลายยุคหลายหลายสมัย เพราะเป็นการสื่อสารท่ีอาศัยอวัยวะต่างๆของร่างกายและสมองของมนุษย์เป็นส าคัญ  

มนุษย์เราทุกคนมีเครื่องมือวิเศษนี้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน มนุษย์สามารถใช้มันโดยอาศัยเครื่องมือ หรืออวัยวะ

ภายนอกท่ีธรรมชาติให้มาเป็นเคร่ืองถ่ายทอดหรือรับข่าวสารเข้ามาอย่างมีประสิทธิภาพ มีเสรีภาพ และอยู่บนพื้นฐานของ

ความเสมอภาคตามธรรมชาติสอดคล้องกับ แนวคิดของกาญจนาแก้วเทพ (2544) ท่ีกล่าวว่า สื่อพื้นบ้านท าหน้าที่ในการ

เป็นตัวประสานความสัมพันธ์ระหวา่งคนกลุ่มตา่งๆ นัน้ และยังสอดคล้องกับค ากล่าวของธวัช ปุณโณทก (2549) ท่ีกล่าวว่า 

นิทานพื้นบ้านช่วยรักษาพฤติกรรมร่วมของสังคมให้เป็นไปตามแบบแผน รวมท้ังสร้างความผูกพัน ความรัก ความเข้าใจ

ระหว่างบุคคลและเครือญาติอีกด้วย  รวมท้ังสอดคล้องกับผลการศึกษาของกฤษณพจน์ ศรีทารัง (2555) ที่พบว่านิทานมี

คุณค่าต่อการมีปฏิสัมพันธ์ของคนในครอบครัว โดยการเล่านิทานในครอบครัวในปัจจุบันนั้นนับว่ามีน้อยมากท าให้คนใน

ครอบครัวมปีฏสิัมพันธ์กันนอ้ยลง การพูดคุยแลกเปลี่ยนระหวา่งวัยน้อยลง ท าให้วัยรุ่นมโีลกส่วนตัวสูง 
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ภาพสะท้อนสังคมจากนวนิยายเรื่องเลื่อมสลับลาย ของกฤษณา อโศกสนิ ตามทฤษฎี

โครงสร้าง และหน้าท่ี 

Social reflection from the novel Leum Slab Lai by Krisana Asoksin according 

the structural-functional theory  

พัณณิตา ครฑุบึงพร้าว1 วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์1  จักรกฤษณ์ อู่ตุม้2* และ อุไรวรรณ สิงห์ทอง3 

Phanita Khrutbungphraw1, Warunya Yingyongsak1, Jukkit Autum2* and Uraiwan Singthong3 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ือง ภาพสะท้อนสังคมจากนวนิยายเร่ืองเลื่อมสลับลาย ของกฤษณา อโศกสินตามทฤษฎี

โครงสร้าง และหน้าท่ี มีวัตถุประสงค์ในการวจิัย เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมจากเร่ืองเลื่อมสลับลาย ของกฤษณา 

อโศกสินโดยใชท้ฤษฎีโครงสร้าง และหนา้ที่ มาใชใ้นการวิเคราะห์ภาพสะทอ้นสังคมจ านวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านครอบครัว ด้านการศึกษา ด้านศาสนา ด้านค่านิยม และปัญหาสังคม ผลการศึกษาพบวา่ 1. ด้านเศรษฐกิจ มีการ

ประกอบอาชีพนักธุรกิจ ข้าราชการ ต ารวจ และชาวนา และสภาพเศรษฐกิจของชนชั้นสูง ชนชั้นกลาง ชนชั้นล่าง  

2. ด้านครอบครัว มีการท าหน้าท่ีต่างกันไปตามสถานภาพ กล่าวคือ พ่อแม่มีหน้าท่ีดูแลอบรมสั่งสอนบุตร ลูกมีหน้าท่ี

ประพฤติตนเป็นคนดี ส่วนสามีภรรยามีหน้าท่ีดูแลเอาใจใส่คู่สมรส 3. ด้านการศึกษานั้นสมาชิกในสังคมตระหนักถึง

การศึกษาในระดับสูง คือระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก หรือมฉิะนั้นก็ตอ้งเรียนหลักสูตรระยะ

สั้นเพื่อประกอบอาชีพ 4. ด้านศาสนา คนในสังคมนับถือศาสนาพุทธ อิทธิพลความเชื่อต่าง ๆ ท่ีได้รับมาจากศาสนา 

ได้แก่ ความเชื่อเร่ืองเวรกรรม บาปบุญ นรก ดวงชะตา 5. ด้านค่านิยม พบค่านิยมท่ัวไปคือ การสั่งสอนคู่บ่าวสาว  

การไม่ชิงสุกก่อนห่าม การปฏิบัติตนหลังคลอด การท าขวัญเด็กแรกเกิดด้วยของมีค่า การเลือกคู่ครองนิยมเลือกคู่ให้

เหมาะสมกับฐานะของตน การใช้ชีวิตคู่ นิยมการอยู่ก่อนแต่งตามค่านิยมของชาวตะวันตก การเลี้ยงดูบุตรมีรูปแบบ 

การเลี้ยงดูท่ีดี และไม่ดี การยกย่องเพศชายมากกว่าเพศหญิง การนิยมบุตรชาย การนิยมวัตถุสิ่งของท่ีฟุ่มเฟือย  

เพื่อความสุข หรือบ่งบอกฐานะทางเศรษฐกิจของตน การนอกใจคู่ครองเป็นค่านิยมท่ี   ไม่ดีแต่มีการประพฤติมาก 

ท้ังชายและหญิง การเคารพผู้อาวุโสถือเป็นมารยาททางสังคมท่ีพึงกระท า การกตัญญู 6. ด้านปัญหาสังคม ได้แก่  

การหย่าร้าง การท าแทง้ เด็กถูกทอดท้ิง คนในสังคมไม่เปิดโอกาสให้ผู้อื่นกลับตัวและกฎหมายท่ีลา้สมัย  
 

ค าส าคัญ:  ภาพสะท้อนสังคม, เลื่อมสลับลาย, ทฤษฎีโครงสร้างและหนา้ที่ 
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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 Structural-

Functional 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  
 

บทน า 

วรรณกรรมเป็นสิ่งท่ีอยู่คู่สังคมมาอย่างยาวนาน เร่ืองราวหรือเนื้อหาของวรรณกรรมมาจากประสบการณ์

ของผู้เขียนท้ังโดยตรงและโดยอ้อม ท้ังนี้ยังเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของสังคมยุคหนึ่งไปสู่สังคมอีกยุคหนึ่ง 

สังคมเป็นอย่างไร วรรณกรรมก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน วรรณกรรมจึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับ

สังคม ซึ่งเสนีย์ เสาวพงศ์ (ม.ป.ป., หน้า 15-16) อธิบายเกี่ยวกับวรรณกรรมกับสังคมว่า เบื้องหลังปากกาท่ีสร้างงาน

เขียนหรือวรรณกรรมก็คือผู้เขียนหรือ นักประพันธ์ และเบื้องหลังนักประพันธ์คือสังคม นั่นก็คือความเป็นจริงของ

วรรณกรรมทุกเล่มท่ีมีทัศนะของผู้เขียนสอดแทรกในงานของเขา พร้อม ๆ กับการถ่ายทอดประสบการณ์ของชีวิตของ

สังคมในงานเขียนของเขาแต่ละชิ้น ภาพของสังคมปรากฏในวรรณกรรมชิ้นนั้น ๆ จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เป็น

การมองภาพชีวิตในแต่ละบรรทัดของวรรณกรรมเล่มนัน้ ๆ 

นวนิยาย เป็นวรรณกรรมรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริง เนื้อหามีความเกี่ยวเนื่องกับชีวิต

ของผู้คนในสังคม ดังนั้นนักเขียนจึงได้น าเนื้อหาเร่ืองราวต่าง ๆ จากสิ่งแวดล้อมรอบข้างมาเป็นองค์ประกอบในงาน

เขียน โดยนวนิยายแนวสัจนิยม หรือ อัตถนิยม จะเป็นเร่ืองท่ีสะท้อนภาพสังคมได้อย่างชัดเจน เพราะเป็นเร่ืองท่ี

เลียนแบบเหตุการณ์จริง ๆ ในสังคมแล้วสอดแทรกจินตนาการของผู้เขียนลงไป โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตีแผ่แง่มุมต่าง ๆ 

ของชีวิตมนุษยอ์ย่างตรงไปตรงมา โดยกลา่วถึงคนในลักษณะตา่ง ๆ ในวงการอาชพีต่าง ๆ และคนในฐานะต่าง ๆ อย่าง

สมจริง เพื่อแสดงให้เห็นแกน่แท้ของชีวิตในสังคม ไม่เลอืกวา่สิ่งเหลา่นั้นจะเป็นสว่นท่ีดงีามหรือเป็นสว่นเลวร้ายของชีวิต 

กฤษณา อโศกสิน นามปากกาของสุกัญญา ชลศึกษ์ เป็นนักเขียนหญิงท่ีน าประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในสังคมมา

เขียนผ่านเร่ืองราวสอดแทรกอยู่ในนวนิยายเช่น ความรุนแรงในครอบครัว แง่มุมต่าง ๆ ของสังคม เพราะเป็นคนช่ าง
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สังเกตจึงน าเอาความคิดประสบการณ์ท่ีได้พบเห็นรอบด้านมาเขียนเป็นเร่ืองท่ีสะท้อนปัญหาสังคม และชี้ให้เห็นว่าเกดิ

อะไรขึน้ในสังคมบ้าง งานเขยีนในลักษณะนีก้็เป็นความโดดเด่นในงานเขียนของกฤษณา อโศกสนิ 

เพชรินทร์ นาทศรีทา (2554, 17-22) กล่าวถึงผลงานของกฤษณา อโศกสินว่า มีลักษณะส าคัญ 7 ประการ 

ได้แก่ สะทอ้นชวีติท่ีหลากหลายของคนในสังคม สะทอ้นธรรมชาติของมนุษย ์และกฎแห่งกรรม สะทอ้นภาพและปัญหา

ของผู้หญิงทุกรูปแบบ สะท้อนสถาบันครอบครัว สะท้อนหลักแห่งการพัฒนา ให้ความส าคัญกับตัวละคร และใช้ภาษา

ได้รสได้ภาพ และงานเขียนของกฤษณา อโศกสิน ยังพบวา่มีความดเีด่นท้ังด้านโครงเร่ือง ภาษา และตัวละคร จึงสง่ผล

ให้ นวนิยายของกฤษณา อโศกสินได้รับความนยิมอย่างจากสมาชกิในสังคม งานเกือบทุกเร่ืองได้รับการตีพมิพ์เป็นเล่ม 

บางเร่ืองได้จัดพิมพ์หลายคร้ัง ท้ังยังมีผู้ขออนุญาตลิขสิทธิ์น าไปดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ และถ่ายท าเป็นโทรทัศนห์ลาย

เร่ือง จึงนับได้ว่ากฤษณา อโศกสิน เป็นนักเขียนท่ีประสบความส าเร็จ สมควรอย่างยิ่งกับรางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขา

วรรณศลิป์ (นวนิยาย) ประจ าป ี พ.ศ. 2531  

นวนิยายเร่ืองเลื่อมสลับลายของกฤษณา อโศกสินถูกตีพิมพ์เป็นตอน ๆ ในนิตยสารสตรีสาร พ.ศ. 2522-

2524 หลังจากนั้นได้รับการตีพิมพ์เป็นเล่มนวนิยายคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2525 และได้รับการตีพิมพ์ซ้ าถึง 3 คร้ัง อีกท้ัง

ยังมีการน าสรา้งเป็นละครโทรทัศน์จ านวน 3 ครัง้ 

จากการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกฤษณา อโศกสิน พบว่ามีผู้น านวนิยายของกฤษณา อโศกสิน ไปศึกษาวจิัย

ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ วีรศักดิ์ จันทร์เพชร (2545) ศึกษาจริยธรรมในนวนิยายกฤษณา อโศกสิน สาคร บุญเลิศ 

(2525) วเิคราะห์นวนยิายของกฤษณา อโศกสินด้านกลวิธี และท่วงท านองการแต่ง และศรีวิน ธรรมรังรอง (2537) ได้

ศึกษาบุคลิกภาพสตรีในนวนิยายท่ีได้รับรางวัลของ กฤษณา อโศกสิน ซึ่งนวนิยายท่ีน ามาใช้ในการวิจัยส่วนใหญ่เป็น   

นวนิยายท่ีได้รับรางวัล แตย่ังไม่มีไม่ผู้ใดน านวนยิายเร่ือง เลื่อมสลับลายมาใช้ในการวจิัย อกีทัง้นวนิยายของกฤษณายัง

มีความโดดเด่นเร่ืองการสะท้อนภาพสังคม ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา ภาพสะท้อนสังคมจากนวนิยายเร่ืองเลื่ อมสลับ

ลายของกฤษณา อโศกสนิ 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมจากเร่ือง เลื่อมสลับลาย ของกฤษณา อโศกสิน ตามทฤษฎีโครงสร้าง และ

หนา้ที ่ของเฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์ 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

ขอบเขตด้านประชากร  

 ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากร คือ นวนิยายเร่ือง เลื่อมสลับลาย ของกฤษณา อโศกสิน  

ซึ่งตพีมิพค์รัง้แรกในปี 2525 โดยส านักพิมพโ์ชคชัยเทเวศร์  

ขอบเขตด้านเนื้อหา  

 คณะผู้วิจัยวิเคราะห์นวนิยายเร่ืองเลื่อมสลับลาย โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีโครงสร้างและหน้าท่ีใน 

การวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมใน 6 ด้าน คือ ด้านครอบครัว ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านศาสนา ด้านค่านิยม 

และด้านปัญหาสังคม  
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ขั้นวเิคราะห์ขอ้มูล ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลท่ีได้มาศึกษาวิเคราะห์ดังตอ่ไปน้ี 

2.1 อ่านนวนยิายเร่ืองเลื่อมสลับลาย อย่างละเอยีดโดยใชก้ระบวนการอา่นคิดวเิคราะห์ 

 2.2 ผู้วิจัยอ่านนวนิยายเพื่อแยกประเด็นการวิเคราะห์เป็นด้านโดยพิจารณาภาพสะท้อนสังคมภายใต้

ทฤษฎีโครงสร้าง และหน้าท่ี ซึ่งน าตัวบทท่ีประกอบด้วย โครงเร่ือง ตัวละคร ฉาก แก่นเร่ือง และบทสนทนา มาใช้ใน

การวเิคราะห์ภาพสะทอ้นสังคม  

 2.3 ก าหนดประเด็นการวิเคราะห์แต่ละด้านจาการอ่านส ารวจ โดยระบุหน้าท่ีปรากฏเนื้อหาของประเด็น

โดยใช้เคร่ืองมือ คือ แบบบันทึกภาพสะท้อนสังคม จากเร่ืองเลื่อมสลับลายเก็บข้อมูลภาพสะท้อนสังคมท้ัง 6 ด้าน 

ได้แก่ ด้านครอบครัว ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านศาสนา ด้านค่านยิม และด้านปัญหาสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. ด้านเศรษฐกจิ  

1.1 อาชีพ 

1.1.1 อาชีพนกัธุรกิจ 

1.1.2 อาชีพข้าราชการ 

1.1.3 อาชีพต ารวจ 

1.1.4 อาชีพชาวนา 

1.2 สภาพเศรษฐกิจ 

1.2.1 สภาพเศรษฐกิจของเศรษฐ ี

1.2.1 สภาพเศรษฐกิจของคนชั้นกลาง 

1.2.1 สภาพเศรษฐกิจของคนชั้นล่าง 

กรอบแนวคดิทฤษฎโีครงสร้าง และหนา้ที ่

2. ด้านครอบครัว  

2.1 บทบาท และหน้าที ่

 2.1.1 พ่อ 

 2.1.2 แม ่

 2.1.3 สาม ี

 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 ความเชื่อเร่ืองเวรกรรม 

4.2.2 ความเชื่อเร่ืองนรก 

4.2.3 ความเชื่อเร่ืองบญุบาป 

4.2.4 ความเชื่อเร่ืองดวงชะตา 

5. ด้านค่านิยม  

5.1 ค่านิยมทั่วไป  5.2 การเลือกคูค่รอง 

5.3 การใชช้ีวติคู ่ 5.4 การเลี้ยงดูบุตร 

5.5 การยกย่องเพศชายมากกวา่เพศหญิง 

5.6 การนิยมวัตถ ุ 5.7 การนอกใจคู่ครอง 

5.8 การเคารพผู้อาวุโส 5.9 การกตญัญ ู

6. ด้านปัญหาสังคม 

6.1 การหย่าร้าง 

6.2 การท าแทง้ 

6.3 เด็กถูกทอดทิ้ง 

6.4 คนในสังคมไม่เปดิ

โอกาสให้ผู้อื่นกลับตัว 

6.5 กฎหมายที่ล้าสมัย 
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ผลการศึกษา 
 ผลการวเิคราะห์ภาพสะทอ้นสังคมจากนวนิยายเร่ืองเลื่อมสลับลายตามทฤษฎีโครงสร้าง และหนา้ที่ จากภาพ

สะทอ้นใน 6 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านครอบครัว ด้านการศกึษา ด้านศาสนา ด้านคา่นิยม และปัญหาสังคม ปรากฏ

วา่นวนยิายเร่ืองเลื่อมสลับลายสะท้อนภาพสังคมดังน้ี 

1. ด้านเศรษฐกจิ 

 เป็นสถานบันย่อยของสังคมท่ีแบ่งงานกันท า คือการประกอบอาชีพ ตัวละครส่วนใหญ่ท าอาชีพธุรกิจ ค้าขาย

ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งท าให้สถานภาพทางเศรษฐกิจดีกวา่ผู้อ่ืน มเีงินทองใชจ้่ายอยา่งฟุ่มเฟือย ความเป็นอยู่

ก็หรูหราท้ังท่ีอยู่อาศัย ตลอดจนเร่ืองอาหารการกิน ซึ่งสมฐานะเศรษฐี อาชีพรองลงมาได้แก่อาชีพ ข้าราชการ อาชีพ

ต ารวจ หรือการค้าขายท่ีเป็นธุรกิจเล็ก ๆ ซึ่งมเีงินเดอืนไมม่ากนัก แตไ่มถ่ึงกับเดอืดร้อนเร่ืองเงินทองมากนัก จึงจัดเป็น

คนชนชั้นกลางท่ีมีฐานะปานกลาง ต้องใช้จ่ายอย่างจ ากัด ไม่มีเงินส าหรับใช้จ่ายสิ่งของฟุ่มเฟือย ส่วนอาชีพของชนชั้น

ล่างนั้น เป็นอาชีพท่ีมีรายได้ต่ า ต้องหางานอื่นท าเพื่อเสริมรายได้ ให้พอกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน บางเดือนเงินก็ไม่

พอใชจ้่ายตอ้งพ่ึงพาผู้มีสถานภาพเศรษฐกิจท่ีดกีว่า จึงจัดเป็นคนชนช้ันล่าง 

2. ด้านครอบครัว 

 ถือเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดของการประกอบขึ้นเป็นสังคม เป็นแบบฉบับของการรวมตัวอื่นของสถานบันอื่น ๆ 

ภายในสังคม มีหน้าท่ีดูแลป้องปก และขัดเกลาสมาชิกภายในครอบครัวให้เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมต่อไป โดย

ครอบครัวจะประกอบด้วย พอ่ แม ่ลูกเป็นส าคัญ แลว้พัฒนาเป็นระบบเครือญาต ิท่ีซับซ้อนขึน้ โดยคนในครอบครัวจะ

มีบทบาทหน้าท่ีท่ีต่างกันออกไปตามสถานะของตน กล่าวคือ ผู้มีสถานะเป็นพ่อของลูก อาจมีสถานะเป็นสามีของ

ภรรยา ผู้มีสถานะเป็นแม่ของลูก อาจมีสถานะเป็นภรรยาของสามี และผู้มีสถานะลูกของพ่อแม ่ก็อาจมีสถานะเป็นสาม ี

หรือภรรยาด้วย นวนิยายเร่ืองเลื่อมสลัยลายได้สะท้อนบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกภายในครอบครัวตามบทบาทของ

ตนเอง ได้แก่ พ่อ แม่ สามี ภรรยา และลูก วา่ 

 พ่อแม่ นั้นมีหน้าท่ีให้ความรักความอบอุ่นแก่ลูก ให้การศึกษา รวมท้ังต้องอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี เป็นผู้มี

ความเมตตา และตักเตือนเมื่อลูกท าผิด อีกท้ังยังสะท้อนสิ่งท่ีพ่อแม่ไม่ควรปฏิบัติคือ ไม่ดูแลเอาใจใส่ลูกเท่าท่ีควร 

ปล่อยปะละเลยให้เด็กอยู่ในการเลีย้งดูของ ปู่ ยา่ ตา ยาย หรือพี่เลีย้งเด็ก จนเด็กขาดความรักความอบอุน่จากพ่อแม่ 

 สามี มีหน้าท่ีเป็นผู้น าของครอบครัว เป็นคู่คิดเป็นท่ีปรึกษาท่ีดีให้กับภรรยา ต้องดูแลให้ความรัก ความเอาใจ

ใส่แก่ภรรยา มคีุณสมบัตท่ีิดคีือเป็นผู้มคีวามดีเสมอตน้เสมอปลาย เป็นผู้มเีหตุมีผล ไมป่ล่อยให้อารมณ์อยูเ่หนอืเหตุผล 

ตอ้งเห็นอกเห็นใจ ทะนุถนอมความรู้สกึของอีกฝ่าย มีความอดทนอดกลั้น ประคับประคองชีวิตคู่ให้มั่นคงยั่งยืน 

 ภรรยา มีหน้าท่ีควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเรือนควบคู่ไปกับการท างานนอกบ้าน ต้องดูแล

เอาอกเอาใจสาม ีมคีวามอดทนอดกลั้น ประนปีระนอมโอนออ่นให้ฝ่ายสาม ีรวมถึงชว่ยกันประคับประคองชวีิตคู่ให้ยืดยาว 

 ลูก มีหน้าท่ีประพฤติปฏบัิติตนเป็นลูกที่ดี อยู่ในโอวาท กรอบค าสั่งสอนของพ่อแม ่ต้องรักษาความดีงาม เชิด

หน้าชูตา ให้แก่วงศ์ตระกูล ไม่ประพฤติในทางเสื่อมเสียให้เป็นท่ีอับอายอีกท้ังต้องมีความเห็นอกเห็นใจพ่อแม่ มีความ

กตัญญูรู้คุณ  

3. ด้านการศกึษา  

 เป็นสิ่งพื้นฐานท่ีมนุษย์ตอ้งม ีเพื่อใชใ้นการด ารงชีวติให้อยู่รอดในสังคม ผู้เขียนได้น าเสนอวา่คนในสังคมตระหนัก

ถึงผลดีของการมีวิชาความรู้ จึงหันมาให้ความส าคัญกับการศึกษา โดยพ่อแม่เป็นผู้ส่งเสริม และสนับสนุนให้ลูกมี

การศึกษาในระดับสูง อาทิ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก เพื่อเป็นข้อได้เปรียบในการสมัคร

งาน การมีต าแหน่งหน้าที่การงานท่ีดี รวมท้ังท าให้มีรายได้มากตามไปด้วยเป็นผลท าให้คุณภาพชีวิตดีมากยิ่งขึ้น การท่ี
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สมาชิกในสังคมมีความรู้ ความสามารถ ก็จะท าให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลดีต่อภาพรวมของ

สังคมอกีด้วย นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงผู้ท่ีไมเ่ห็นความส าคัญของการศกึษาในสังคม ท่ีมีชีวิตอยา่งล าบาก ไมส่ามารถพึ่งพา

ตนเองได้ และเร่ิมตระหนักถึงคุณค่าของการศึกษาวา่มีความส าคัญเพียงไร เพราะการสมัครงานท าเพื่อหารายได้มาด ารง

ชีพนั้น สถานประกอบการ บริษัทห้างร้างต่าง ๆ จะก าหนดวุฒิการศึกษาไว้อย่างชัดเจน หากไม่มีวุฒิการศึกษา ก็ต้องมี

ประสบการณ์การท างาน หรือมคีวามรู้ความสามารถด้านภาษาอยา่งเชน่ ภาษาอังกฤษ เป็นตน้ 

4. ด้านศาสนา 

 อาจกล่าวได้ว่าศาสนา คือค าสั่งสอน เป็นหลักความเชื่อท่ีใช้ยึดถือปฏิบัติในการด าเนินชีวิต เป็นท่ีระลึก 

รวมท้ังเป็นท่ีพึ่งทางจิตใจ นวนิยายเร่ืองนี้สะท้อนการนับถือศาสนาพุทธของคนในสังคม และความเชื่อต่าง ๆ ท่ีถูกสืบ

ทอดกันมาในอดีต ความเชื่อนั้นก็เป็นผลมาจากหลักค าสอนของศาสนา ได้แก่ ความเชื่อเร่ืองเวรกรรม ความเชื่อเร่ือง

นรก ความเชื่อเร่ืองบาปบุญคุณโทษ ความเชื่อเร่ืองดวงหรือวาสนา ท่ีเป็นตัวหล่อหลอมความคิด และพฤติกรรมของ

คนในสังคม ในสังคมไทยปัจจุบันสมาชิกในสังคมมิได้ใกล้ชิดกับวัด และพระพุทธศาสนาเหมือนอย่างในอดีต ท าให้

เข้าใจหลักธรรมค าสั่งสอนผิวเผิน ไมล่ึกซึ้ง ดังนั้นจึงไม่สามารถน าหลักธรรมมาใช้แกปั้ญหาได้  

5. ด้านค่านิยม 

 นิยายเร่ืองเลื่อมสลับลายสะท้อนถึงค่านิยมของคนในสังคมด้วยกันหลายประการได้แก่  ค่านิยมท่ัวไป เกี่ยวกับ

ขนบธรรมเนียมท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมา เช่น การปูท่ีนอน และการส่งตัวเข้าเรือนหอ โดยต้องมีผู้ใหญ่สั่งสอนให้โอวาทในการ

ใชช้วีติคู่ การไมช่งิสุกก่อนห่ามของผู้หญิงท่ีต้องรู้จักรักนวลสงวนตัว การท าขวัญเด็กด้วยสิ่งท่ีเป็นมงคลได้รับความนิยมคือ

สิ่งท่ีท าด้วยทอง เช่นก าไลทอง สร้อยทอง ถือเป็นการบอกกล่าวข้อควรปฏิบัติจากผู้อาวุโสให้ชีวติคู่บ่าวสาวอยู่ด้วยกันยนื

ยาว การรักนวลสงวนตัวไม่ชิงสุกก่อนห่ามของผู้หญิงท่ีถูกปลูกฝังจากพ่อแม่ และคนในสังคม การเข้ากระโจม ทับหม้อ

เกลอื ของหญิงท่ีพ่ึงคลอดบุตร เป็นการรักษาตามแบบแผนโบราณ เพื่อให้ฟ้ืนตัวได้เร็ว มกี าลัง ไมป่่วยง่าย 

ค่านยิมการเลอืกคู่ครอง เป็นเร่ืองส าคัญมากท้ังผู้ชาย และผู้หญงิ หากเลอืกคู่ครองท่ีไม่ดกี็จะบั่นทอนจิตใจให้

เจ็บช้ าสาหัส การเลือกคู่นั้นนิยมเลือกคนท่ีดีท้ังนิสัยใจคอ รูปร่างหน้าตา ฐานะ วงศ์ตระกูล เลือกอย่างเหมาะสม

สามารถเชดิชูคู่กับฐานะของบุคคลนั้น ๆ ได้มากกวา่จะค านงึถึงความด ีความมเีหตุมีผล และความรัก 

ค่านยิมการใช้ชีวิตคู่ ในอดีตจะตอ้งจัดงานแตง่งาน จดทะเบียนสมรสเสียก่อนจึงจะใชช้ีวติคู่ได้ แตค่นในสังคม

ได้น าค่านิยมของชาวตะวันตกมาใช้ กล่าวคือ นิยมทดลองอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาโดยไม่มีพันธะผูกพัน หากท้ังสอง

ฝ่ายทดลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วไม่ราบร่ืน หรือมีปัญหาก็ไม่แต่งงานกัน ซึ่งในคนสังคมก็ยังเห็นเป็นเร่ืองไม่ดีไม่ควร 

เพราะผิดขนบธรรมเนียมท่ีเคยยดึถือปฏิบัติกันมา การท าเช่นนี้จึงเป็นท่ีติเตียนของสังคม อกีทัง้ฝ่ายหญิงยังติเตียนและ

ถูกกล่าวโทษมากกวา่ฝ่ายชาย  

ค่านยิมการเลีย้งดูบุตร สะท้อนการเลีย้งดูท่ีหลากหลายรูปแบบท้ังด ีและไมด่ีคอืเลีย้งลูกแบบตามใจ การเลีย้ง

ลูกแบบปรนเปรอด้วยเงิน การเลี้ยงลูกแบบไม่ดูแลเอาใจใส่ ซึ่งเป็นรูปแบบการเลี้ยงดูท่ีไม่ดี ส่งผลท า ให้เด็กโตมามี

ความเอาแต่ใจ ก้าวร้าว ขาดความอบอุ่น เป็นพลเมืองท่ีไม่ดีของสังคม การเลี้ยงลูกแบบเผด็จการเป็นรูปแบบของการ

เลี้ยงลูกท่ีไม่ดีเช่นกัน เพราะเป็นการก าหนดกรอบให้แก่ลูกมากเกินไป ไม่เปิดโอกาสให้ลูกเป็นคนจัดการชีวิตด้วยตัว

ของเขาเอง ผู้เลี้ยงดูมีสิทธ์ิขาดในการตัดสินเพียงผู้เดียว ท าให้ลูกไม่มอี านาจการตัดสินใจด้วยตนเอง การเลี้ยงลูกโดย

ให้ความรักความอบอุน่ เป็นรูปแบบการเลีย้งลูกที่ดีท าให้เตบิโตมาเป็นคนดี มีความมั่นใจ เป็นพลเมอืงท่ีมีความสุข  

ค่านยิมการยกย่องเพศชายมากกวา่เพศหญิง เป็นแนวคิดท่ีมีมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งความคิดนีไ้ด้ฝัง

รากลึกในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ดังเชน่การนิยมลูกผู้ชาย นัน้เป็นเพศหญิงเป็นรองเพศชายจึงถูกเอารัดเอาเปรียบ 

ถูกกดขี่ขม่เหงจากเพศชาย 
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ค่านยิมการนยิมวัตถุ สังคมไทยหันมานิยมวัตถุมากกว่าด้านจิตใจ คนทุกชนชัน้ในสังคมตา่งมีเป้าหมายในชีวิต

เป็นวัตถุสิ่งของท่ีเป็นของนอกกาย แทนท่ีจะนิยมศีลธรรม ยดึมั่นการปฏบัิตดิีปฏบัิติชอบเหมือนอยา่งบรรพบุรุษ การใช้

ชวีติของสมาชิกในสังคมจึงฟุม่เฟือยหมดเปลอืงไปกับความสุขทางวัตถุท่ีหามาบ าเรอกิเลสของตน  

ค่านิยมการนอกใจคู่ครอง เป็นค่านิยมท่ีไม่ดี แต่คนในสังคมก็กระท ากันมากซึ่งเป็นท้ังผู้หญิง และผู้ชาย เป็น

สาเหตุให้ครอบครัวเกิดปัญหาตามมา 

ค่านยิมการเคารพผู้อาวุโส เป็นมารยาททางสังคมอย่างหนึ่งท่ีต้องให้ความเคารพผู้ใหญ่ เป็นผู้นอ้ยก็ต้องนอบ

น้อม หากท ากิริยาจะด้างกระเดื่องจะถูกมองว่าไม่มีมารยาท และไม่เป็นท่ีรักใคร่เอ็นดูจากผู้ใหญ่ ค่านิยมการกตัญญู

รู้คุณตอ่ผู้มพีระคุณนั้นถือเป็นคุณธรรมท่ีนา่ยกย่อง เป็นสิ่งท่ีสังคมปลูกฝังให้เป็นคนรู้จักบุญคุณของผู้ให้ความอุปการะ

ชว่ยเหลอื ตอ้งพึงระลึกนกึถึง และหาทางตอบแทน 

6. ปัญหาสังคม 

 ฤษณา อโศกสินได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาสังคมในเร่ืองต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนผ่านงานเขียนเร่ืองเลื่อมสลับลาย ปรากฏ

ว่าสะท้อนปัญหาสังคมด้านปัญหาการหย่าร้างของคู่สามีภรรยา เกิดปัญหาจากลักษณะนิสัยส่วนบุคคล และมีสาเหตุ

ส่วนหน่ึงมาจากการเลีย้งดูแบบตามใจส่งผลให้ท้ังฝ่ายหญิง และฝ่ายชายเป็นคนไม่มีความอดทนอดกลั้น รวมถึงผู้หญิง

ได้รับการศกึษาจึงสามารถพึ่งพาตนเอง ใชค้วามรู้เลีย้งชีพตนเองได้ เมื่อมีเหตุให้ขุน่ขอ้งหมองใจกันจึงตัดสนิใจท่ีจะหย่า

มากกว่าการประนีประนอม ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม ท าให้พลเมืองขาดความสุข และไม่

มั่นใจในการใชช้วีติสมรส 

ปัญหาการท าแท้ง เป็นปัญหาหนึ่งท่ีเกิดขึ้นในสังคม และมีแนวโน้มว่าปัญหาจะทวีความรุนแรงขึ้น ผู้เขียนได้

ชี้ให้เห็นว่าเมื่อเกิดการตั้งครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์ขึ้น ประกอบกับฝ่ายชายไม่รับผิดชอบเป็นพ่อของเด็ก จึงแก้ไขปัญหา

ด้วยการท าแทง้ อีกท้ังการแพร่หลายของสถานบริการท าแทง้ก็เป็นปัจจัยส าคัญท่ีสง่ผลให้ปัญหานีเ้พิ่มมากขึน้   

ปัญหาเด็กถูกทอดท้ิง ส่วนหนึ่งมีผลการปัญหาจากการหย่าร้าง สถาบันครอบครัวเกิดความบกพร่อง ท าให้

เด็กท่ีเกิดมาถูกทอดท้ิงให้เป็นเด็กก าพร้า หรือไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้ความรักความอบอุ่น เมื่อเติบโตขึ้นก็จะเป็น

เด็กท่ีมีปัญหา ขาดความสุขทางจิตใจ คนในสังคมควรให้ความเห็นใจ ให้ความช่วยเหลือเอื้ออาอรแก่บุคคลเหล่านั้น  

ไมค่วรตัง้แง่รังเกียจ 

ปัญหาคนในสังคมไม่เปิดโอกาสให้ผู้อื่นกลับตัว เป็นสิ่งท่ีท าให้คนผิดต้องล้มเลิกความตัง้ใจท่ีจะกลับตัวกลัวใจ

เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม เนื่องด้วยคนในสังคมไม่ให้โอกาส ไม่ส่งเสริมสนับสนุน และไม่เชื่อใจว่าเขาเหล่านั้นจะ

สามารถกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้จริง ๆ รวมถึงกระท าไม่ดขีองเขายังเป็นภาพจ าของคนในสังคม ถึงแมเ้ขาจะพยายาม

ปรับปรุงตนแตก่็ไมส่ามารถหลุดอ านาจการตีตราของสังคมได้โดยง่าย  

ปัญหากฎหมายท่ีล้าสมัย กล่าวคือกฎหมายท่ีใช้ในสังคมไทยเป็นกฎหมายท่ีล้าสมัยไม่สอดคล้องกับสภาพ

สังคมท่ีเปลี่ยนแปลง รวมถึงไม่ค านึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ท้ังการบังคับใช้กฎหมายก็ไม่เคร่งครัด สมาชิกใน

สังคมเองก็ไมม่ีระเบียบวนิัยหากแต่หาช่องทางหลีกเลี่ยงกฎหมายในรูปแบบต่าง ๆ เมื่อตนกระท าผิด จึงท าให้พลเมือง

ไมม่ั่นใจว่ากฎหมายจะให้ความเป็นธรรมได้อย่างแท้จริง 
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สรุปผลและอธิปรายผล 
จากการศึกษาวิเคราะห์ ภาพสะท้อนสังคมจากนวนิยายเร่ือง เลื่อมสลับลายของกฤษณา อโศกสินตามทฤษฎี

โครงสร้าง และหน้าท่ี ท าให้ผู้วิจัยทราบภาพสะท้อนสังคมจากสถาบันส่วนย่อยต่าง ๆ ของสังคมท้ังเศรษฐกิจ ครอบครัว 

การศึกษา ศาสนา ค่านิยม รวมถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคมผ่านงานเขียนเร่ืองเลื่อมสลับลาย ของกฤษณา อโศกสิน 

กล่าวคือ 

ด้านเศรษฐกิจของสังคมไทยเกิดขึ้นจากการแบ่งงานกันท าหรือการประกอบอาชีพของคนในสังคม เช่นอาชีพนัก

ธุรกิจ อาชีพข้าราชการ อาชีพต ารวจ อาชีพชาวนาเป็นต้น ซึ่งการประกอบอาชีพมีผลต่อสภาพเศรษฐกิจของสมาชิกใน

สังคมเกิดเป็นตัวก าหนดชนชั้นขึ้น สอดคล้องกับความเห็นของ รัชนีกร เศรษโฐ (2536, หน้า 20) กล่าวถึงโครงสร้างชนชัน้

ทางสังคมในเมอืงวา่ประกอบด้วย 5 ชนชัน้ได้แก่ ชนชัน้ผู้ดเีก่าท่ีสบืเชื้อสายมาจากขุนนางเก่า มสีมบัตเิป็นท่ีดนิมากกว่าเงิน

สด ชนชัน้บุคคลชั้นน าในสังคม ได้แก่ผู้บริหารประเทศ นักธุรกิจ เจ้าของกิจการ เป็นผู้มีทรัพยส์ินมั่งคั่ง    บุคคลเหล่านี้มัก

มีฐานะทางเศรษฐกิจดี ชนชั้นกลางระดับสูง ได้แก่ข้าราชการ ต ารวจ แพทย์ มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างดีถึงปานกลาง 

ชนชัน้ต่ า ได้แก่กลุ่มผู้ใชแ้รงงาน ผู้หาเชา้กินค่ าท้ังหลาย มีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีขัดสน ไมม่เีงินเก็บออม 

ด้านครอบครัวเป็นส่วนย่อยท่ีสุดของสังคมประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีต่างกันไปตาม

สถานภาพ พ่อแม่นั้นมีหน้าท่ีดูแลเลี้ยงดูให้ความรักความอบอุ่น และอบรมขัดเกลาให้ลูกเป็นคนดี ส่วนลูกมีหน้าท่ี

ประพฤติตัวด ีไมท่ าสิ่งท่ีช่ัวท่ีเป็นไปในทางเสื่อมเสียเป็นผลท าให้พ่อแม่ต้องอับอาย สามีและภรรยามหีนา้ที่คล้ายกันคือ

ตอ้งดูแลใส่ใจ ให้เกียรตคินรัก รวมถึงเป็นคู่คดิ เป็นท่ีปรึกษาที่ดีแก่กันและกัน ไมท่ ารา้ยความรู้สกึของอีกฝ่าย 

ด้านการศึกษา สะท้อนให้เห็นว่าคนในสังคมได้ตระหนักถึงการศึกษามากขึ้น พ่อและแม่จึงส่งเสริมให้เรียนใน

ระดับสูง เชน่ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก หรือมฉิะนั้นก็ตอ้งหลักสูตรระยะสั้นท่ีสามารถหา

งานท าได้อยา่งรวดเร็ว สอดคล้องกับความเห็นของ ไพบูลยว์รรณ จิตพัฒนกุล (2548) ท่ีกล่าววา่ สภาพสังคมเปลี่ยนไป

ท าให้มีอาชีพเกิดขึ้นมากมาย คนไทยจึงเห็นความส าคัญของการศึกษามากขึ้น จึงนิยมส่งบุตรหลานเรียนจนถึงระดับ

มาตรฐานคอื ในระดับปริญญาตรี เพื่อให้มอีนาคตที่ดี 

ด้านศาสนา สังคมไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จึงคนในสังคมจึงมีหลักธรรมในการด ารงชีวิตซึ่งยึดถือ

ปฏบัิตกิันมาตัง้แตบ่รรพบุรุษ เชน่พรมวหิาร 4 คือมคีวามเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ท้ังยังส่งผลไปถึงความเชื่อเร่ือง 

เวรกรรม ท่ีเชื่อว่าใครท าอย่างไรก็ต้องได้รับผลตอบแทนเช่นนั้น ความเชื่อเร่ืองบาปบุญคุณโทษ สังคมได้ก าหนดสิ่งดี

ควรแก่การปฏิบัต ิและสิ่งไม่ดีท่ีไม่ควรปฏบัิติ ไว้เป็นกรอบในการใชช้ีวิตร่วมกัน ความเชื่อเร่ืองนรก ท่ีก าหนดขึน้ให้เป็น

สิ่งน่ากลัวแก่ผู้ประพฤติผิดได้เกรงกลัวต่อการท าชั่ว ท้ังยังน าค ามาใชเ้ปรียบกับสภาพทุกข์ทรมานวา่ตกลงไปในขุมนรก 

สอดคล้องกับความเห็นของ พงษ์ศักดิ์ กุลชาต ิและคณะ (2544) ท่ีกลา่ววา่สังคมไทยมีความเชื่อมั่นในหลักค าสอนของ

พระศาสดาในเร่ืองกฎแห่งกรรม ว่าคนท่ีเกิดมาล าบากในชาตินี้เป็นเพราะท าบาป ท ากรรมชั่วไว้ในชาตกิ่อน อีกท้ังชาว

พุทธยังนิยมบูชาพระพุทธรูป และมักจัดห้องพระไวส้่วนใดส่วนหนึ่งของบ้าน 

ด้านคา่นิยม สะทอ้นให้เห็นถึงค่านยิมท่ัวไปในเร่ืองการสั่งสอนคู่บ่าวสาว การไม่ชิงสุกก่อนหา่ม การปฏบัิติตน

หลังคลอด การท าขวัญเด็กแรกเกดิด้วยของมคี่า การเลอืกคู่ครองท่ีเป็นสิ่งท่ีส าคัญ นยิมเลอืกคู่จากความเหมาะสมท้ัง

รูปร่างหนา้ตา ความรู้ และฐานะ การใช้ชีวิตคู่เป็นไปตามค่านยิมของชาวตะวันตกหรือท่ีเรียกว่าอยูก่่อนแตง่ การเลีย้งดู

บุตร มีการเลี้ยงดูหลากหลายรูปแบบ ท้ังรูปแบบท่ีดี และไม่ดี ซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคลิกลักษณะของสมาชิกในสังคม 

การยกย่องเพศชายมากกวา่เพศหญิงท่ีมีมาอยา่งชา้นาน เชน่การนิยมลูกท่ีเป็นเพศชาย การนยิมวัตถุของคนในสังคมท่ี

เห็นความส าคัญของวัตถุมากว่าทางด้านจิตใจ ใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยเพื่อซื้อของหรูหราราคาแพง สอดคล้องกับ

ความเห็นของ สุพัตรา สุภาพ (2543, หน้า 25) ท่ีกล่าวว่า การนิยมวัตถุมักจะออกมาในรูปของมีค่า เช่น เพชรเม็ดโต  
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รถคันใหญ่ราคาแพง บ้านหรือสถาปัตยกรรมแปลก ๆ เช่น แบบสเปน แบบฝร่ังเศส ฯ ที่เป็นเคร่ืองบ่งบอกถึงฐานะแต่

ละคนว่ามั่งมี หรือยากจนเพียงไร การนอกใจคู่ครองเป็นค่านิยมท่ีสังคมก าหนดว่าเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรปฏิบัติ แต่กลับมี

คนในสังคมจ านวนมากท่ีประพฤตินอกใจคู่ครองท้ังเพศชาย และเพศหญิง โดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกของสามี  หรือ

ภรรยารวมถึงบุตรธิดา การเคารพผู้อาวุโสท่ีเป็นมารยาททางสังคม ผู้มีอายุนอ้ยกว่าตอ้งไหว้ และให้ความนบนอ้มแก่ผู้

อาวุโส การกตัญญูเป็นคุณธรรมของสังคมท่ีให้สมาชิกยึดถือปฏบัิต ิอกีทัง้ยังต้องหาทางตอบแทนพระคุณผู้ท่ีมีพระคุณ

ท่ีกรุณาชว่ยเหลอื  

ด้านปัญหาสังคม ท่ีสะทอ้นจากเร่ืองเลื่อมสลับลายคอื ปัญหาการหยา่รา้งมีสาเหตุเกิดมาจากความขัดแย้งใน

ชวีติสมรส เหตุเพราะความไม่เข้าใจกัน คือมคีวามคิดท่ีต่างกัน มไิด้คดิถึงความรู้สกึของอีกฝ่าย สอดคล้องกับความเห็น

ของ บุญแทน ขันธ์ศรี (2539) กล่าวถึงปัญหาการหย่าร้างว่ามีสาเหตุมาจากความล้มเหลวของคู่สมรส ซึ่งก าลังเพิ่ม

มากขึ้นในสังคม เนื่องจากสังคมแวดลอ้มรวมถึงทัศนคติท่ีต่างกัน และส่วนหน่ึงคอืคูส่มรสไม่ใส่ใจด้านจิตในของอีกฝ่าย 

ปัญหาการท าแท้ง เกิดจากการตั้งครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์ ไม่สามารถรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตรท่ีเกิดมาได้ ฝ่ายชายไม่

รับผิดชอบ อีกท้ังความแพร่หลายของการท าแท้ง และสถานท่ีท าแท้งผิดกฎหมายท่ีเพิ่มมากขึ้น ปัญหาเด็กถูกทอดท้ิง 

เป็นความไมรั่บผิดชอบของคู่รัก ท่ีมีบุตรโดยไม่มคีวามพร้อมในการเลี้ยงดู ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการหย่าร้าง เหตุผล

ด้านเศรษฐกิจ ลักษณะนิสัยส่วนบุคคล เป็นต้น สอดคล้องกับความเห็นของ ณิชชา บูรณสิงห์ (2558, หน้า 1) ท่ี

กล่าวถึงการต้ังครรภก์่อนวัยอันควรเป็นปัจจัยท่ีท าให้เกิดปัญหาการทอดท้ิงเด็ก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกป ีอกีทัง้มเีด็ก

ถูกทิง้ในอยูใ่นความดูแลของสถานสงเคราะห์เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่ถูกทิง้ในท่ีสาธารณะและโรงพยาบาล สาเหตุการทอดท้ิง

จากความยากจน การใช้สุรา และยาเสพติด ส่วนสาเหตุหลักท่ีเป็นปัญหาหนักคือการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปัญหา

คนในสังคมไมเ่ปิดโอกาสให้ผู้อื่นกลับตัวนัน้ เป็นการปิดกั้นผู้ท่ีต้ังใจจะกลับตนเป็นคนดี ท าให้หมดก าลังล้มเลิกเจตนาท่ี

จะกลับตัว สุดท้ายจึงกลับไปท าชั่วเช่นเดิม ปัญหากฎหมายท่ีล้าสมัย กล่าวคือกฎหมายท่ีใช้ในสังคมไม่เปลี่ยนแปลงไป

ตามสภาพของสังคม อีกท้ังการบังคับใชก้็อ่อนแอในทางปฏิบัต ิรวมถึงการหลกีเล่ียงกฎหมายของสมาชิกในสังคมก็เป็น

อกีปัจจัยท่ีท าให้เกิดปัญหาขึ้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเร่ืองพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในจังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ

ของผู้ติดเชื้อเอชไอวแีละลักษณะทางประชากรและประวัตคิวามเจ็บป่วยท่ีมคีวามสัมพันธ์กับพฤตกิรรมสุขภาพ ใชร้ะเบียบ

วิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในจังหวัดน่าน จ านวน 340 ราย ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรม 

การบริโภคอาหารและน้ าดื่ม พฤติกรรมการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลและสภาวะแวดล้อม การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง 

และพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสุขภาพ เป็นพฤติกรรมสุขภาพท่ีอยู่ในระดับดี ส าหรับพฤติกรรมการออกก าลังกาย 

พฤตกิรรมการนอนหลับพักผ่อน และพฤตกิรรมการจัดการกับภาวะอารมณ์ เป็นพฤตกิรรมสุขภาพท่ีอยูใ่นระดับพอใช ้ 

ความสัมพันธ์ระหวา่งลักษณะทางประชากรกับพฤตกิรรมสุขภาพพบวา่ (1) เพศ อายุ รายได้ของครอบครัวโดยเฉลี่ย

ต่อเดือน และ ความเพียงพอของรายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05   

(2) ระดับการศกึษามคีวามสัมพันธ์กับพฤตกิรรมการจัดการกับภาวะอารมณ์ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

พฤติกรรมการออกก าลังกาย พฤติกรรมการนอนหลับพักผ่อน และ พฤติกรรมการจัดการกับภาวะอารมณ์ ยังคง

เป็นปัญหาท่ีสง่ผลพฤตกิรรมผู้ติดเชื้อเอชไอว ีดังนัน้รัฐบาลหรือองค์กรสาธารณะตา่ง ๆ ท่ีท างานด้านส่งเสริมและการป้องกัน

โรคเอดส์ ควรหากลยุทธ์หรือวธีิการในการสร้างความรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมด้านสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอว ี   
 

ค าส าคัญ:  พฤตกิรรมสุขภาพ,ผู้ติดเชื้อเอชไอว ี 
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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 

บทน า 

โรคเอดส ์(Acquired Immune Deficiency Syndrome: AIDS) นับวา่เป็นโรคท่ีก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงคุกคาม

ตอ่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอยา่งกว้างขวาง เนื่องจากเป็นโรคท่ีเกิดขึ้นกับประชากรในวัยเจริญพันธ์ุ เป็นปัญหาท่ี

ส าคัญปัญหาหนึ่งของทุกประเทศท่ัวโลก ทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ เกิดการสูญเสียโดยตรงจากค่าใช้จ่ายในการ

รักษาพยาบาล ค่ายาและการสูญเสียแรงงาน การสูญเสียทางอ้อม จากการเสียรายได้ท่ีพึงจะเกิดขึ้น ท้ังยังส่งผลกระทบต่อ

ตนเอง ต่อครอบครัว ตอ่ชุมชนและสังคม โดยมผีู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ กระจายอยูใ่นทุกประเทศท่ัวโลก  

ปัญหาโรคเอดส์ได้อุบัตขิึ้นคร้ังแรกในประเทศคองโก ทวปีแอฟริกา เมื่อปี พ.ศ. 2521 ตอ่มาได้แพร่กระจายเข้าไป

ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2524 หลังจากนั้นโรคเอดส์ได้แพร่กระจายไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว 

และร้อยละ 90 ของผู้ ท่ีติดเชื้ออยู่ในประเทศก าลังพัฒนา [1] ซึ่งจากการรายงานขององค์การเอดส์โลก (UNAIDS)  

ปี พ.ศ. 2555 มปีระชาชนและเด็กท่ีติดเชื้อเอดส์สะสม จ านวน 35 ล้านคน ตดิเชื้อเอดส์รายใหม ่2.1 ล้านคน อัตราความชุก

ของโรค ร้อยละ 0.8 เสียชีวิตแล้ว จ านวน 1.7 ล้านคน อัตราความชุกของโรคช่วงอายุ  15 – 24 ปี พบมากท่ีสุด แบ่งเป็น

เพศชาย ร้อยละ 0.3 และเพศหญิง ร้อยละ 0.5 ในทวีปเอเชีย มีอัตราเพ่ิมของผู้ติดเชื้อมากกว่าร้อยละ 50 ของผู้ติดเชื้อ

ท้ังหมดท่ัวโลก โดยพบมากในประเทศจีน อนิเดีย อินโดนเีซียและเวยีดนาม [2] 

ในประเทศไทย ได้ตรวจพบผู้ป่วยเอดส์ รายแรกเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2527 ซึ่งเป็นชายไทยรักร่วมเพศ มาจาก

ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นเป็นต้นมา ก็มีการระบาดของเชื้อ  เอชไอวี (HIV หรือ Human Immuno - deficiency 

Virus) ไปยังประชากรไทยในกลุ่มต่าง ๆ โดยไม่จ ากัด ชนชั้น อาชีพ เพศและวัย เนื่องจากเชื้อเอชไอวี สามารถติดต่อกันได้

หลายทาง เช่น เพศสัมพันธ์ เลือด น้ าจากช่องคลอด น้ าอสุจิ เป็นต้น และบุคคลที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ได้แก่ บุคคลที่มี

เพศสัมพันธ์กับคู่นอนหลายคน บุคคลท่ีมีพฤตกิรรมทางเพศผิดปกต ิผู้ท่ีใชย้าเสพตดิฉีดเข้าเส้น [3]  

นับตั้งแต่ท่ีประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อเอชไอวรีายแรก และเสียชีวิตในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน ประเทศต้องประสบ

ปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ และปัญหาผลกระทบจากปัญหาโรคเอดส์ เนื่องจากการแพร่กระจายของ  

โรคเอดส์ ไมไ่ด้จ ากัดอยูเ่พียงในกลุ่มชายรักร่วมเพศ หรือผู้ติดยาเสพตดิชนดิฉีด เท่านัน้ แตโ่รคเอดส์ได้แพร่ไปจากผู้ชายท่ี
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ไปเท่ียวหญิงบริการท่ีติดเชื้อเอชไอวี และน าเช้ือมาติดภรรยาของตน จนกระท่ังถึงทารกในครรภ์ [3] การเข้าสู่สถาบัน

ครอบครัว ท าให้ครอบครัวต้องเพิ่มภาระในการดูแลเอาใจใส่ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ บางครอบครัวต้องพบกับการล่ม

สลาย สถานการณ์โรคเอดส์ท่ีปรากฏอยู่ในสังคมไทย ยังคงเป็นปัญหาท่ียังไม่สามารถควบคุมการแพร่กระจายของโรคได้ 

ขณะเดียวกันปัญหาในตัวของผู้ป่วย ยังคงเป็นปัญหาทางสังคมและจิตใจ ท่ีต้องรับการบ าบัดและการดูแลอย่างใกล้ชิด 

ตอ่เนื่องจากครอบครัว เพื่อน ญาต ิชุมชนและสังคม  

ในปัจจุบันยังไม่มียาท่ีสามารถรักษาโรคเอดส์ให้หายขาดได้ แต่มียาต้านไวรัสเอชไอวี ซึ่งออกฤทธ์ิยับยั้งการเพิ่ม

จ านวนของไวรัสเอชไอวีในเซลล์ [4] การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีหลายตัวร่วมกันท่ีมีประสิทธิภาพเรียกว่า HAART 

(Highly Active Antiretroviral Therapy) เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูหรือการรักษาสภาพการท างานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย 

[5] ดังนั้นผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเอดส์ต้องการการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องตลอด

ชวีติ [6] และมพีฤตกิรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม 

พฤติกรรมสุขภาพเป็นการปฏิบัติกิจกรรมของผู้ติดเชื้อ ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ตามความเชื่อ ทัศนคติ 

ความคาดหวัง แรงจูงใจ ค่านยิม การรับรู้ ลักษณะบุคลิกภาพและลักษณะของอุปนสิัยตา่ง ๆ ของบุคคลนัน้ จากการศกึษา

ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเอดส์ท่ีด ารงชวีิตอยูไ่ด้มากกวา่ 7 ปี ของ จามจุร ีแซ่ลู่ (2553) [7] อธิบายวา่เมื่อผู้ตดิเชื้อรับรู้

ว่า การดูแลตนเองสามารถช่วยให้มีชีวิตอยู่ได้ยาวนานขึน้ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเอดส์ จะเร่ิมแสวงหาความรู้เกี่ยวกับ

โรคและการดูแลตนเอง มกีารปรับตัววถิีชวีิตให้เหมาะสมในเร่ือง การรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย การนอนหลับ 

การปรับจิตใจและจิตวิญญาณ เพื่อสร้างความหวังให้ตนเอง สามารถมีชีวิตท่ียืนยาวและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น แต่ผล

การศกึษาของ Diamond and Buskin (1999) [8] ศกึษาผู้ติดเชื้อเอชไอว ีอธิบายวา่ผู้ติดเชื้อเอชไอวจีะรับรู้ว่าตนเองเป็นผู้ติด

เชื้อและได้รับการรักษาด้วยยาตา้ยไวรัส แตก่็ยังคงมพีฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ท่ีไม่ปลอดภัย การ

มีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนหลายคน และยังคงมีพฤติกรรมการใช้สารเสพติด รวมถึงการมีพฤติกรรมการรับประทานยาต้าน

ไวรัสไม่สม่ าเสมอ เนื่องจากเกิดความรู้สึกสับสนเกี่ยวกับการใช้ยา โดยมีความรู้สึกว่าตนเองยังไม่พร้อมท่ีจะได้รับการ

รักษา และคิดว่าการรับประทานยาต้านไวรัสนั้น ท าให้ตนเองถูกแปลกแยกออกจากสังคม ซึ่งจากการท่ีผู้ติดเชื้อยังคงมี

พฤตกิรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสมดังกล่าว อาจส่งผลให้ผู้ตดิเชื้อเอชไอวแีละผู้ป่วยเอดส์ เข้าสู่ระยะการด าเนินของโรคเร็วขึ้น 

เกิดการรับเชื้อเพิ่ม เกิดภาวการณ์ดื้อยาต่อการรักษาด้วยยาต้านไวรัส และท าให้เกิดการแพร่กระจายของ  เชื้อโรคไปยัง

บุคคลอื่นมากยิ่งขึน้ [9] 

ปัญหาโรคเอดส์ในจังหวัดน่านเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับหลาย ๆ จังหวัดในประเทศ จากข้อมูลสถานการณ์โรคเอดส์ 

กลุ่มงานควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ตั้งแต่  พ.ศ. 2531 ถึง วันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 มีจ านวน 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ สะสม จ านวน 4,089 ราย เป็นเพศชาย 2,766 ราย เพศหญิง 1,323 ราย เสียชีวิต  

1,395 ราย สัดส่วนการป่วยเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 2:1 ยังคงมีชีวิตอยู่ 2,694 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยเอดส์ท้ังหมด  

422 ราย ผู้ติดเชื้อเอชไอว ีจ านวน 2,272 ราย  

ส าหรับสิทธิหลักประกันสุขภาพของผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ จ านวน 2,694 ราย พบว่าทุกรายมีหลักประกัน

สุขภาพในการรักษาพยาบาล ครอบคลุม ร้อยละ 100 แต่จากสถิติการนัดติดตาม (Follow up) ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ  

ณ โรงพยาบาลน่าน (รพท.) และโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ทุกอ าเภอ เพื่อให้ค าปรึกษา พบว่า ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ  

มาตามนัดเป็นประจ าและสม่ าเสมอ จ านวน 2,192 ราย คิดเป็น ร้อยละ 81.37 และไมเ่คยมาหรือไปรักษาในสถานพยาบาล

อื่น นอกเขตจังหวัด จ านวน 502 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.63 [10] และจากรายงานของส านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พบว่าอัตราการเข้าถึงแหล่งบริการสุขภาพของผู้ป่วยเอดส์อยู่ระดับต่ าท่ีสุด  

ในภาคเหนือ ในอัตรา 1.63 คร้ังต่อปีต่อคน ประกอบกับรายงานผลการด าเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ประจ าปี พ.ศ. 2554 ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ พบว่าข้อจ ากัดในการพัฒนางาน



 

 

Proceedings   
1709 

สาธารณสุขของจังหวัดน่าน คือ (1) อัตราการเข้าถึงแหล่งบริการสุขภาพของผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี ต่ าท่ีสุดใน

ภาคเหนือ (2) เส้นทางการคมนาคม ท่ียากล าบาก ระยะทาง ท่ีห่างไกลจากแหล่งบริการสุขภาพและมีจ านวนน้อย [11]  

(3) อัตราการกระจายตัวของผู้ป่วย มากท่ีสุดในภาคเหนือ และจากการศึกษา ของ ขันติชน ป่ินชัยรัตน์ (2556) [12] เร่ือง 

รายงานการส ารวจพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวี จังหวัดน่านอธิบายว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเมื่อ

เปิดเผยตนเองต่อสาธารณะชน ยังถูกการตีตราจากสังคม เพื่อนบ้านและญาติพี่น้องอยู่ ซึ่งท าให้ผู้ติดเชื้อรายอื่นท่ีรับรู้

ตนเองว่าติดเชื้อไม่เปิดเผยตนเอง ปกปิดตัวเองและไม่ยอมรับสภาพการเจ็บป่วย ท าให้ตนเองไม่มีพฤติกรรมท่ีดีในการ

ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ผู้ติดเชื้อบางรายยังมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ไม่มีการจัดการกับภาวะอารมณ์ ขาด

การออกก าลังกาย จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศกึษา พฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวใีนจังหวัด

น่าน ตลอดจนยังสามารถน าผลการศึกษาไปเป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการบริหารจัดการของหน่วยงานด้านการควบคุมโรค

เอดส์ท่ีจะเข้าใจปัญหาของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในพื้นท่ีได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ ตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมสุขภาพ ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

2. เพื่อศกึษาลักษณะทางประชากรและประวัตคิวามเจ็บป่วยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤตกิรรมสุขภาพ  
  

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี) 

พฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอว ียังพบว่ามีพฤติกรรมท่ีไมเ่หมาะสม เช่น มีการรับประทานยาต้านไวรัสไม่

สม่ าเสมอ ไม่มีการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ การเลือกรับประทานอาหารไม่เหมาะสม มีพฤติกรรมการเผชิญ

ความเครียดไม่เหมาะสม มคีวามไมแ่นน่อนในชวีิต มคีวามทุกข์ทรมานทางด้านจิตใจ ไมม่กีารป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

ขณะมีเพศสัมพันธ์ การวิจัยในคร้ังนี้ผู้วิจัยได้สร้างกรอบแนวคิดโดยน าแนวคิดทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ แนวคิดพฤติกรรม

สุขภาพ โดยประเมินจาก พฤติกรรมการบริโภคอาหารและน้ าดื่ม การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลและสภาวะแวดล้อม  

การออกก าลังกาย การนอนหลับพักผ่อน การจัดการกับภาวะอารมณ์ การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและความรับผิดชอบ 

ตอ่สุขภาพ ซึ่งแสดงในกรอบแนวคิดการวจิัย ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวจิัย 
 

  

1. ด้านเศรษฐกจิ  

1.1 อาชีพ 

1.1.1 อาชีพนกัธุรกิจ 

1.1.2 อาชีพข้าราชการ 

1.1.3 อาชีพต ารวจ 

1.1.4 อาชีพชาวนา 

1.2 สภาพเศรษฐกิจ 

1.2.1 สภาพเศรษฐกิจของเศรษฐ ี

1.2.1 สภาพเศรษฐกิจของคนชั้นกลาง 

1.2.1 สภาพเศรษฐกิจของคนชั้นล่าง 

กรอบแนวคดิทฤษฎโีครงสร้าง และหนา้ที ่

2. ด้านครอบครัว  

2.1 บทบาท และหน้าที ่

 2.1.1 พ่อ 

 2.1.2 แม ่

 2.1.3 สาม ี

 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 ความเชื่อเร่ืองนรก 

4.2.3 ความเชื่อเร่ืองบญุบาป 

4.2.4 ความเชื่อเร่ืองดวงชะตา 

5. ด้านค่านิยม  

5.1 ค่านิยมทั่วไป  5.2 การเลือกคูค่รอง 

5.3 การใชช้ีวติคู ่ 5.4 การเลี้ยงดูบุตร 

5.5 การยกย่องเพศชายมากกวา่เพศหญิง 

5.6 การนิยมวัตถ ุ 5.7 การนอกใจคู่ครอง 

5.8 การเคารพผู้อาวุโส 5.9 การกตญัญ ู

6. ด้านปัญหาสังคม 

6.1 การหย่าร้าง 

6.2 การท าแทง้ 

6.3 เด็กถูกทอดทิ้ง 

6.4 คนในสังคมไม่เปดิ

โอกาสให้ผู้อื่นกลับตัว 

6.5 กฎหมายที่ล้าสมัย 
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วิธีวิทยาการวจิัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในพื้นท่ี จังหวัดน่าน จ านวน 2,272 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในพื้นท่ีจังหวัดน่าน 

จ านวน 340 คน  
 

ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ชื่อโรงพยาบาล จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

นา่น 1,012 151 

แมจ่ริม 35 5 

บ้านหลวง 26 4 

นานอ้ย 99 15 

ปัว 185 28 

ท่าวังผา 252 38 

เวยีงสา 279 42 

ทุ่งชา้ง 78 12 

เชยีงกลาง 99 15 

นาหมื่น 84 13 

สันตสิุข 60 9 

บ่อเกลอื 20 3 

สองแคว 34 5 

เฉลิมพระเกียรต ิ 9 1 

รวม 2,272 340 

หมายเหต:ุ อ าเภอภูเพยีง มโีรงพยาบาลประจ าอ าเภอ แต่เปิดบริการเฉพาะ OPD ผู้ติดเชื้อเอชไอว ีรับบริการท่ี

โรงพยาบาลนา่น  

ที่มา:  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (2555) 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และแนว

ค าถามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยมีเนื้อหาและประเด็นข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของการศกึษา ดังนี้  

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลลักษณะพื้นฐานของผู้ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อช้ีให้เห็นถึง

พื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างท่ีอาจจะเป็นเงื่อนไขในการวิจัย ได้แก่ เพศ อายุ นับถือศาสนา ส าเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด  

อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้ของครอบครัวท่านโดยเฉลี่ยตอ่เดือน ความเพียงพอของรายได้ ระบบหลักประกันสุขภาพท่ี

ใชอ้ยูใ่นปัจจุบัน  
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 ส่วนท่ี 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับประวัตคิวามเจ็บป่วย ของผู้ติดเชื้อเอชไอว ีได้แก่ การวนิจิฉัยวา่ตดิเชื้อเอชไอว ีเพราะ 

ระยะเวลาท่ีทราบวา่ตนเองตดิเชื้อเอชไอว ีตนเองตดิเชื้อเอชไอวจีากใคร การรักษาคร้ังแรกท่ีไหน และ การได้รับยาตา้นเชื้อ

ไวรัสเอชไอว ี 

ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ประกอบด้วย ข้อค าถาม (1) พฤติกรรม 

การบริโภคอาหารและน้ าดื่ม (2) การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลและสภาวะแวดล้อม (3) การออกก าลังกาย (4) การนอน

หลับพักผ่อน (5) การจัดการกับภาวะอารมณ์ (6) การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง และ (7) ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ  

โดยพจิารณาในแตล่ะข้อค าถามท่ีเลอืกตอบ ดังนี้ 

1. ข้อค าถามเชงิบวก โดยมเีกณฑ์การพจิารณา ดังนี้  

1) ท าเป็นประจ า หมายถึง ผู้ติดเชื้อเอชไอวที าเป็นประจ าสม่ าเสมอ โดยให้คะแนนค าตอบ 3 คะแนน  

2) ท าเป็นบางคร้ัง หมายถึง ผู้ติดเชื้อเอชไอวที าเป็นบางคร้ัง โดยให้คะแนน ค าตอบ  2 คะแนน 

3) ไมเ่คยท า หมายถึง ผู้ติดเชื้อเอชไอวไีมเ่คยท า โดยให้คะแนนค าตอบ 1 คะแนน 

 เกณฑ์การแปรผลคะแนน โดยใชสู้ตรค านวณ ดังนี้ 

   

 =  = 0.67 

 

 คะแนน  ระดับความเห็น 

 1.00 – 1.66   ควรปรับปรุง  

 1.67 – 2.34  พอใช ้

 2.35 – 3.00  ด ี
 

2. ข้อค าถามเชงิลบ โดยมเีกณฑ์การพจิารณา ดังนี้  

1) ไมเ่คยท า หมายถึง ผู้ติดเชื้อเอชไอวที าเป็นประจ าสม่ าเสมอ โดยให้คะแนนค าตอบ 1 คะแนน  

2) ท าเป็นบางคร้ัง หมายถึง ผู้ติดเชื้อเอชไอวที าเป็นบางคร้ัง โดยให้คะแนนค าตอบ 2 คะแนน 

3) ท าเป็นประจ า หมายถึง ผู้ติดเชื้อเอชไอวไีมเ่คยท า โดยให้คะแนนค าตอบ 3 คะแนน 

เกณฑ์การแปรผลคะแนน โดยใชสู้ตรค านวณ ดังนี้ 

   

 =  = 0.67 

 
   

คะแนน  ระดับความเห็น 

1.00 – 1.66   ด ี

 1.67 – 2.34  พอใช ้

2.35 – 3.00  ควรปรับปรุง 

 ส่วนท่ี 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในผู้ติดเชื้อเอชไอว ีสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพท่ีหลีกเลี่ยงอัตราการ

ป่วยและเสียชวีติ และข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ เป็นข้อค าถามปลายเปิด 

 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่ำสุด  
จ ำนวนช่วง 

3 – 1  
3 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่ำสุด  

จ ำนวนช่วง 

3 – 1  
3 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากการสอบถาม มาวเิคราะห์ดังนี้ 

1.  ข้อมูลท่ัวไป ประวัติความเจ็บป่วย พฤติกรรมสุขภาพ ท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติ เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 

(Mean) รอ้ยละ และการแปรผลค่าคะแนนเฉลี่ยรายข้อและรายด้านของค าถาม  

             2. ความสัมพันธ์ของข้อมูลใชส้ถิตวิิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient)  
 

ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาเพื่อศกึษาพฤตกิรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อ จ านวน 7 ประเด็น ได้แก่ (1) พฤตกิรรมการบริโภคอาหาร

และน้ าดื่ม (2) พฤติกรรมการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลและสภาวะแวดล้อม (3) พฤติกรรมการออกก าลังกาย  

(4) พฤติกรรมการนอนหลับพักผ่อน (5) พฤติกรรมการจัดการกับภาวะอารมณ์ (6) การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง  

และ (7) พฤตกิรรมความรับผิดชอบตอ่สุขภาพ ผลการศกึษา ดังนี้  

พฤติกรรมการบริโภคอาหารและน้ าดื่ม ภาพรวมผู้ติดเชื้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี ซึ่งวัดระดับจากประเด็น

ค าถามท่ีผู้วจิัยก าหนดไว ้ได้แก่ ดื่มน้ าสะอาด อยา่งนอ้ยวันละ 6 – 8 แก้ว รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ตอ่ร่างกาย เช่น 

ข้าว ถั่ว เนื้อสัตว ์ไข่ ปลา ผัก ผลไม ้อยา่งนอ้ยวันละ 3 มื้อ และชอบรับประทานอาหารท่ีย่อยง่าย เชน่ ผัก ปลา และผลไม้ 

เพื่อสะดวกตอ่การขับถ่ายและป้องกันอาการท้องอดื ส าหรับการรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ หรือ อาหารดิบและอาหาร

ประเภทหมักดอง เชน่ ผักกาดดอง ปลาส้ม ปลาร้า เป็นพฤตกิรรมการรับประทานเป็นบางคร้ัง  

พฤติกรรมการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลและสภาวะแวดล้อม ภาพรวมผู้ติดเชื้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี ซึ่งวัด

ระดับจากประเด็นค าถามท่ีผู้วิจัยก าหนดไว้ ได้แก่ การดูแลเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องนุ่มห่มต่าง ๆ ให้สะอาด ด้วย 

การท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ ในท่ีอยู่อาศัยมีการจัดสภาพแวดล้อมบ้านเรือนให้สะอาด น่าอยู่ เพื่อให้อากาศถ่ายเท

ได้สะดวก ไมม่กีลิ่นเหม็นหรืออับชื้น และไมม่แีหล่งเพาะพันธ์ุของสัตวน์ าโรคตา่ง ๆ บริเวณท่ีอยูอ่าศัย เชน่ หนู ยุง แมลงวัน 

เป็นต้น ทั้งนี้มีการท าความสะอาดร่างกายด้วยการอาบน้ าและถูสบู่ อย่างน้อยวันละ 1 คร้ัง สระผมอย่างสม่ าเสมอ แปรง

ฟันและลิน้ในตอนเชา้และก่อนนอน ทุกวัน  

พฤติกรรมการออกก าลังกาย ภาพรวมผู้ติดเชื้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งวัดระดับจากประเด็นค าถามท่ี

ผู้วิจัยก าหนดไว้ ได้แก่ การออกก าลังกายไม่สม่ าเสมอและไม่ค่อยมีเวลาในการออกก าลังกาย เนื่องจากต้องท างานเป็น

ประจ าทุกวัน และคิดว่าการท างานเป็นการออกก าลังกาย จึงมีการออกก าลังกายเป็นบางคร้ังในวันท่ีว่างจากงานประจ า 

ท้ังนี้การออกก าลังกายในแตล่ะคร้ังก็ไม่มกีารเตรียมความพร้อมของร่างกาย เพราะคิดว่าการออกก าลังกายแต่ละคร้ังก็มี

การเตรียมความพร้อมของร่างกายอยูแ่ล้ว และไมม่กีารเลอืกประเภทก่อนการออกก าลังกาย  

พฤตกิรรมการนอนหลับพักผ่อน ภาพรวมผู้ติดเชื้อมกีารปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช ้ซึ่งวัดระดับจากประเด็นค าถาม

ท่ีผู้วิจัยก าหนดไว้ ได้แก่ การหลีกเล่ียงการนอนดึก และถ้านอนไม่หลับ จะอ่านหนังสือ ฟังเพลง สวดมนต์หรือน่ังสมาธิ 

เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ ผู้ติดเชื้อพยายามจะท าจิตใจให้สบายและคิดวา่ไหน ๆ ก็เป็นผู้ติดเชื้อไปแล้ว ไมค่ิดมาก เมื่อมี

เวลาก็จะพักผ่อน และเมื่อเกิดอาการออ่นเพลียจะพยายามพักผ่อน ไมฝ่ืนท างานท่ีต้องออกแรงมาก ๆ  

พฤติกรรมด้านการจัดการกับภาวะอารมณ์ ภาพรวมผู้ติดเชื้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งวัดระดับจาก

ประเด็นค าถามท่ีผู้วจิัยก าหนดไว้ ได้แก่ การยดึหลักศาสนา สวดมนต ์ภาวนา ฝึกสมาธิ เข้าโบสถ์ หรือท าละหมาด เพื่อลด

ความวิตกกังวล มีการสร้างความหวังให้กับตนเอง ด้วยการมองโลกในแง่ดี มีความมุ่งมานะ พยามยามแก้ไขปัญหาท่ี

เกิดขึ้นด้วยตนเองอย่างถูกต้อง มีเหตุผล ในด้านการมองภาพลักษณ์ตนเอง ไม่คิดเปรียบเทียบตนเองกับคนท่ีดีกว่า แต่จะ
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มองคนท่ียากล าบากกว่า หรือยากจนกว่า ท้ังนี้การระบายข้อคับข้องใจและความวติกกังวลตา่ง ๆ กับบุคคลท่ีไว้วางใจนัน้ 

ผู้ติดเชื้อจะพูดระบายความไมส่บายใจหรือวติกกังวลกับคนใกล้ชิด เชน่ กับญาตพิี่นอ้ง สามหีรือภรรยา เท่านัน้  

การหลีกเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยง ภาพรวมผู้ติดเชื้อมกีารปฏบัิติอยูใ่นระดับดี ซึ่งวัดระดับจากประเด็นค าถามท่ีผู้วิจัย

ก าหนดไว ้ได้แก่ การหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ท่ีไมไ่ด้ป้องกันกับบุคคลอื่น หลีกเลี่ยงการสูบบุหร่ี และการมเีพศสัมพันธ์

กับคนรักหรือคนอื่น ๆ จะให้เขาใช้ถุงยางอนามัยทุกคร้ัง ส าหรับการหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ เช่น สุรา 

เบียร์และไวน ์และหลีกเลี่ยงการดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีสารคาเฟอีนเชน่ ชาและกาแฟ เป็นพฤตกิรรมท่ีท าเป็นบางคร้ัง  

พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ภาพรวมผู้ติดเชื้อมีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี ซึ่งวัดระดับจากประเด็น

ค าถามท่ีผู้วจิัยก าหนดไว้ ได้แก่ การสังเกตอาการผิดปกตขิองร่างกาย อยูส่ม่ าเสมอ สนใจข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ เกี่ยวกับ

โรคเอดส์จากสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสารต่าง ๆ และการดูแลสุขภาพของตนเอง เมื่อไปพบแพทย์

ตามนัดทุกคร้ังจะสอบถามแพทย์หรือพยาบาลผู้ให้การรักษาเกี่ยวกับอาการป่วย ทุกคร้ัง เพื่อให้ตนเองสบายใจและหาย

ป่วยจากโรค พร้อมท้ังมีการรับประทานยาต้านไวรัสตามท่ีแพทย์แนะน าอย่างสม่ าเสมอ ส าหรับการซื้อยามารับประทาน

เอง ในเวลาท่ีตนเองเจ็บป่วยหรือไมส่บาย พบวา่ เป็นพฤตกิรรมท่ีท าเป็นบางคร้ัง  

ความสัมพันธ์ลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมสุขภาพ พบว่า ลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมสุขภาพ

พบวา่ (1) เพศ อายุ รายได้ของครอบครัวโดยเฉลี่ยตอ่เดอืน ความเพยีงพอของรายได้ มคีวามสัมพันธ์กับพฤตกิรรมสุขภาพดา้น

ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05  (2) ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการจัดการกับภาวะอารมณ์  

ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05  
  

สรุปผลและอธิปรายผล 
พฤตกิรรมสุขภาพเป็นการปฏิบัติหรือการแสดงออกของผู้ตดิเชื้อในการกระท าหรืองดเวน้การกระท าในสิ่งท่ีมีผล

ต่อสุขภาพของตนเอง เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพ และป้องกันโรค โดยอาศัยความเชื่อ ทัศนคติ ความรู้ ความ

เข้าใจ ความคาดหวัง ค่านยิม การรับรู้ และการปฏบัิตตินทางด้านสุขภาพด้านตา่ง ๆ เพื่อให้คุณภาพชวีติท่ีด ีดังนี้ 

พฤตกิรรมการบริโภคอาหารและน้ าดื่ม เป็นพฤตกิรรมท่ีมีการปฏิบัติอยูใ่นระดับดี เนื่องจากการปฏิบัติตนในการ

รับประทานอาหาร การสร้างลักษณะนิสัยในการรับประทานอาหาร และการเลือกอาหารท่ีรับประทานให้เหมาะสมกับ

ภาวะสุขภาพท่ีเป็นอยู ่เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันการติดเชื้อฉวยโอกาส การเป็นมะเร็งและผลข้างเคียงจากการ

รักษาด้วยยาปฏิชีวนะ ยาเคมีบ าบัดและการฉายรังสี รวมท้ังปัญหาจิตใจและสังคมท่ีท าให้ผู้ติดเชื้อมีความผิดปกติของ

ระบบทางเดินอาหาร โดยพบวา่อาการส าคัญตา่ง ๆ ของระบบทางเดินอาหารท่ีพบบ่อยและท่ีส าคัญ คือ อุจจาระร่วงเรื้อรัง 

อาการเจ็บท่ีปากและลิน้ กลนืล าบาก คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง เลอืดออกในทางเดินอาหาร ท้องผูก ฯลฯ อาการเหล่านี้จะ

ปรากฏในระยะใดของโรคก็ได้ และจะพบบ่อยมากขึ้นไปเร่ือย ๆ เมื่อก้าวสู่ระยะการเป็นผู้ป่วยเต็มขั้น การมีไข้หรือการติด

เชื้อท าให้สูญเสียสารอาหารในร่างกายไปมาก ท าให้ร่างกายตอ้งการโปรตนีและแคลอร่ีมากขึน้ แตอ่าการท้องเดิน ไมอ่ยาก

อาหาร มักเป็นอุปสรรคต่อความต้องการของร่างกาย และภาวะซึมเศร้าอาจท าให้ความอยากอาหารและน้ าลดลง ส่งผล

ท าให้ผู้ติดเชื้อมีภาวะสุขภาพท่ีไม่ดี ดังนั้นผู้ติดเชื้อต้องได้รับสารอาหารครบทุกหมู่ โดยเฉพาะสารอาหารประเภทโปรตีน

และพลังงาน เชน่ เนื้อสัตว ์ไข่ นม ถั่ว เป็นตน้ ควรหลีกเลี่ยงอาหารท่ีไมผ่่านความร้อน อาหารสุก ๆ ดิบ ๆ อาหารประเภท

หมักดอง ในกรณีผู้ติดเชื้อท่ีปัญหาในการเคี้ยวหรือกลืนล าบาก ควรหลีกเล่ียงอาหารท่ีแข็ง ย่อยยาก หรือเคี้ยวล าบาก 

อาหารท่ีมีรสจัดเพราะจะท าให้ระคายเคืองกระเพาะอาหารมาก นอกจากนี้ผู้ตดิเชื้อควรมีการประเมินภาวะโภชนาการของ

ตนวา่อยูใ่นเกณฑ์ปกตหิรือไม ่โดยการชั่งน้ าหนักอยา่งสม่ าเสมอ  
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พฤติกรรมการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลและสภาวะแวดล้อม เป็นพฤติกรรมท่ีมีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี เพราะ 

ผู้ติดเชื้อคิดว่าตนเองมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อจากโรคฉวยโอกาส ได้ง่าย จึงมีการดูแลสุขอนามัยของตนเอง ด้วยการ 

(1) การดูแลท าความสะอาดร่างกายทุกวัน โดยการอาบน้ าหรือเช็ดตัว อยา่งนอ้ยวันละ 1 คร้ัง (2) การดูแลเส้นผม ด้วยการ

ท าความสะอาดเส้นผมด้วยน้ าสบู่ท่ีมีฤทธ์ิอ่อน และไม่ควรท าความสะอาดผมทุกวันหรือบ่อยเกินไป เพื่อป้องกันการเกิด

หนังศีรษะแห้งและลดการหลุดร่วงของเส้นผม (3) รักษาความสะอาดของช่องปาก โดยแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 คร้ัง 

หลังจากตื่นนอนตอนเช้าและก่อนเข้านอน และบ้วนปากหลังจากรับประทานอาหารทุกมื้อ เพื่อป้องกันการติดเชื้อในช่อง

ปาก ด้วยการใช้แปรงสีฟันท่ีมีขนอ่อนนุ่ม เพื่อลดการเกิดบาดแผล และใช้ยาสีฟัน ท่ีมีส่วนผสมของฟลูออไรด์ (Fluoride)  

ในปริมาณน้อย อีกท้ังรักษาริมฝีปากให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอด้วยการใช้ลิปปาล์มหรือปิโตรเลียมเจล และควรไปพบทันตแพทย์ 

เพื่อตรวจสภาพฟันทุก ๆ 3 เดือน (4) ดูแลเสื้อผ้า เคร่ืองแต่งกาย ตลอดจนเคร่ืองนุ่งห่มต่าง ๆ ให้สะอาด เพื่อป้องกันการ

เกิดอาการแพ้ อาการคัน หรือการเกิดเชื้อลุกลามท่ีผิวหนัง และ (5) หลีกเลี่ยงการไปเยี่ยมผู้ป่วยโรคอื่น ๆ โดยเฉพาะโรค

ตดิเชื้อตา่ง ๆ เพราะผู้ติดเชื้อมภีูมิต้านทานโรคต่ าอยู่แล้ว จึงมโีอกาสรับเชื้อจากผู้อ่ืนได้งา่ย  

พฤติกรรมการดูแลสภาวะแวดล้อม ผู้ติดเชื้อมีการควบคุมสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะฝุ่น ควัน อากาศท่ีเป็นพิษ 

สัตว์ท่ีเป็นพาหะของโรค เช่น ยุง หนู และมีการจัดสภาพแวดล้อมในท่ีอยู่อาศัย เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สะอาด 

อยู่เสมอ พักอาศัยในสถานท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจจะ

เกิดขึน้ได้ในท่ีอยูอ่าศัย เชน่ การหกล้ม ตกบันได เป็นตน้ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีร่องรอย หรือบาดแผลท่ีผิวหนัง ซึ่งจะเป็นผลท า

ให้มีการตดิเชื้ออื่น ๆ เพิ่มมากขึน้ 

 พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง เป็นสิ่งท่ีส าคัญอย่างยิ่งต่อตัวเอง ผู้ติดเชื้อได้หลีกเลี่ยงการมี

เพศสัมพันธ์ท่ีไม่ได้ป้องกันกับบุคคลอื่น หลีกเลี่ยงการสูบบุหร่ี ส าหรับการดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ และเคร่ืองดื่มท่ีมี

สารคาเฟอนี เป็นพฤตกิรรมท่ีท าเป็นบางคร้ัง เนื่องจากพฤติกรรมเสี่ยงตา่ง ๆ ท่ีจะส่งผลให้ผู้ตดิเชื้อเกิดการติดเชื้อมากขึ้น

และเกิดภาวะสุขภาพท่ีไมด่ี ได้แก่ (1) หลีกเลี่ยงการเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ เชน่ สุรา เบียร์และไวน ์เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะ

ส่งผลให้การท างานของระบบภูมิคุ้มกันลดลง และเกิดการท าลายตับมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการเร่งกระบวนการในการ

ท าลายฤทธ์ิของยา อีกทั้งยังท าให้ประสิทธิภาพของยาต้านไวรัสลดลง ส่งผลท าให้ผู้ติดเชื้อ มีการด าเนินของโรคเป็นไป

อยา่งรวดเร็วมากขึ้น และเกิดการติดเชื้อฉวยโอกาสได้ง่ายขึ้น (2) หลีกเลี่ยงการสูบบุหร่ี เนื่องจากบุหร่ีมีสารหลายชนิดท่ีมี

ผลตอ่สุขภาพ ได้แก่ นโิคตนิท่ีมีผลตอ่หลอดเลือด และน้ ามันทาร์ท่ีมีผลต่อเยื่อบุทางเดินหายใจและถุงลมปอด ส่งผลท าให้

ผู้ติดเชื้อเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเสื่อมสมรรถภาพของปอดและการติดเชื้อได้ง่าย เช่น เกิดภาวะปอดอักเสบ เกิดการ

ติดเชื้อ นิวโมซีสทิส (Pneumocystis) และเสี่ยงต่อการเกิดการคั่งของลมในปอด (Pulmonary emphysema) และ  

(3) หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ท่ีไม่ได้ป้องกันท้ังกับบุคคลท่ัวไป บุคคลท่ีใช้สารเสพติดชนิดฉีด หรือบุคคลท่ีติดเชื้อ และ

ควรใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ทุกคร้ัง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่บุคคลอื่น และป้องกันการรับเชื้อ

เพิ่ม ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการกลายพันธ์ุของเชื้อเอชไอว ีในร่างกายและท าให้เกิดการดื้อตอ่ยาตา้นไวรัสตามมา  

 พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ผู้ติดเชื้อสังเกตอาการผิดปกติของร่างกาย อยู่สม่ าเสมอ สนใจข่าวสาร

ความรู้ และการดูแลสุขภาพของตนเอง เนื่องจากความรับผิดชอบต่อสุขภาพเป็นความตระหนักและความเอาใจใส่ต่อ

สุขภาพของบุคคลโดยเลือกสรรพสิ่งท่ีดีต่อสุขภาพและส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีถูกต้อง ดังนั้นความรับผิดชอบต่อ

สุขภาพจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งท่ีผู้ติดเชื้อ ควรจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ตนเองสามารถด ารงอยู่กับโรคได้  

ซึ่งประกอบด้วย (1) การรับประทานยาตา้นไวรัส ผู้ติดเชื้อ ควรมคีวามรู้ ความเข้าใจท่ีถูกตอ้งเกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้าน

ไวรัส เช่น วิธีการรับประทานยา และผลข้างเคียงจากการได้รับยา พร้อมกันนี้ผู้ติดเชื้อ ควรรับประทานยาต้านไวรัสอย่าง

สม่ าเสมอ ตรงเวลา และตอ่เนื่อง เพราะหากผู้ติดเชื้อ มกีารรับประทานยาไมถู่กต้องหรือหยุดยาเอง จะส่งผลท าให้เกิดการ

ล้มเหลวจากการรักษา และท าให้เกิดการดื้อยาตามมา นอกจากนี้ ผู้ติดเชื้อจ าเป็นต้องสังเกตอาการผิดปกติท่ีเกิดขึ้นจาก
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การได้รับยาตา้นไวรัสหรืออาการแพจ้ากยาตา้นไวรัสได้ และตดิตามประสิทธิภาพของการรักษาอยา่งสม่ าเสมอด้วยการมา

ตรวจตามแพทย์นัดทุกคร้ัง (2) การสังเกตอาการผิดปกติ และดูแลตนเองเมื่อมีอาการเจ็บป่วย ผู้ติดเชื้อควรมีการสังเกต

อาการผิดปกติของร่างกาย อาการและอาการแสดงของโรค การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อฉวยโอกาส รวมถึง

ผลข้างเคียงจากการได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอยา่งสม่ าเสมอ เพื่อท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้ได้อย่าง

ทันท่วงที ท้ังนี้ ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง เพราะยาบางชนิดมีผลข้างเคียงต่อการรักษาท่ีได้รับอยู่ (3) การจัดการกับ

อาการข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนจากโรคเอดส์และการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ผู้ติดเชื้อควรมีการจัดการกับอาการกับ

ภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดขึน้ในเบื้องตน้ เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้หายโดยเร็ว  

 ท้ังนี้การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อ ผู้วิจัยพบว่าพฤติกรรมสุขภาพท่ีผู้ติดเชื้อยังปฏิบัติ และส่งผล

กระทบตอ่สุขภาพ ดังนี้  

1. พฤติกรรมการออกก าลังกาย เนื่องจากผู้ติดเชื้อออกก าลังกายไม่สม่ าเสมอ ไม่สามารถเลือกประเภทการ

ออกก าลังกายตามสภาพร่างกาย ไม่มีการเตรียมความพร้อมก่อนออกก าลังกายและไม่ได้ออกก าลังกาย ท้ังนี้อาจมีสาเหตุ

มาจากสภาวะของสภาพร่างกายท่ีอ่อนเพลีย ไม่มีแรง ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ ปวดท้อง ปวดศีรษะ ไอ หายใจหอบเหนื่อย 

คลื่นไส้ อาเจียน หรือบางคร้ังมภีาวะเหงื่อออกมา  

2. พฤติกรรมการนอนหลับพักผ่อน เนื่องจากผู้ติดเชื้อจะมีอาการนอนไม่หลับ ท่ีเกิดจากความผิดปกติของ

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือเกิดจากปัจจัยทางจิตสังคม เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล ความซึมเศร้า หรืออาจเกิดจาก

อาการข้างเคียงของยาท่ีรับประทาน แต่ในบางครั้งผู้ติดเชื้อพยายามหลีกเล่ียงการนอนดึก และถ้านอนไม่หลับ จะอ่าน

หนังสอื ฟังเพลง สวดมนตห์รือนัง่สมาธิ เนื่องจากความเครียด ความทุกข์ทรมานใจเกิดขึน้  

3. พฤติกรรมการจัดการกับภาวะอารมณ์ พบว่า ผู้ติดเชื้อมีความวิตกกังวล ซึมเศร้า บางรายถูกปฏิเสธจาก

ครอบครัวและสังคม เนื่องจากปัญหาความเครียดทางอารมณ์ในผู้ติดเชื้อ ท่ีเกิดจากความเจ็บป่วยทางกายจากการป่วยเป็น

โรคท่ีรักษาไมห่าย เป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจ รู้สกึวา่ตนเป็นโรคท่ีนา่รังเกียจ คนท่ัวไปไมก่ล้าตดิต่อ ตอ้งถูกแยก ท าให้ผู้ตดิเชื้อ

มอีารมณ์โกรธ วติกกังวล และมคีวามรู้สกึกลัว  

ข้อเสนอแนะ  
1. รัฐบาลหรือองค์กรสาธารณะต่าง ๆ ท่ีท างานด้านส่งเสริมและการป้องกันโรคเอดส์ ควรหากลยุ ทธ์หรือ

วธีิการในการสร้างความรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมด้านสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอว ีดังนี้  

2. ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ติดเชื้อท่ีไม่เปิดเผยตนเองและไม่ได้รับยาตา้นไวรัส ให้ได้รับการเข้าถึงยา

ตา้นไวรัสทุกราย ท้ังท่ีปรากฏอาการของโรค (Symptomatic HIV) และไมป่รากฏอาการของโรค (Non - symptomatic HIV)  

3. ควรตระหนักถึงความส าคัญของการให้ความรู้เกี่ยวกับยาต้านไวรัส การดูแลผู้ติดเชื้อท่ีได้รับยาต้านไวรัสใน

บทบาทของการให้บริการสุขภาพ  

4. ควรแนะน าให้ผู้ติดเชื้อทราบถึงการออกก าลังกายท่ีสามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับสภาพร่างกาย 

โดยเฉพาะในผู้ติดเชื้อท่ีมีสุขภาพร่างกายออ่นเพลียหรือในช่วงท่ีมีภาวะแทรกซ้อน  

5. ควรอธิบายให้ผู้ตดิเชื้อเข้าใจวา่ การพูดระบายความทุกข์ใจและความวิตกกังวลกับบุคคลท่ีไว้วางใจ  

6. ควรอธิบายให้ผู้ติดเชื้อเข้าใจถึงประโยชน์จากการนอนหลับและการแก้ไขปัญหาการนอนไม่หลับ ด้วย 

การท าสมาธิ สวดมนต์ ไหว้พระ หางานอดิเรกท า หรือหาหนังสือมาอ่าน เพื่อเป็นการผ่อนคลายจากภาวะความเครียด 

หรือวติกกังวล  
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การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการจัดการเรียน 

การสอนส าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง 

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) เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานส าหรับนักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานส าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 3) เพื่อศึกษา

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานส าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศา

สตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีท่ี 3 ท่ีลงทะเบียน

เรียนรายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 119 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบประเมินโครงร่างงานวิจัย  

2) แบบสังเกตการท างานกลุ่ม 3) แบบประเมินการน าเสนอผลงานวิจัย 4) แบบประเมินเล่มสมบูรณ์ของงานวิจัย  

5) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานและ  

6) แบบสอบถามความพงึพอใจเกี่ยวกับการศกึษาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวจิัยเป็นฐาน ผลการวจิัยพบว่า 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาต่างๆในท้องถิ่น มีความกระตือรือร้นในการเรียน มีความตั้งใจ และ

แสวงหาค าตอบ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความคิดเห็นเกี่ยวกั บการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้

กระบวนการวจิัยเป็นฐาน มคี่าคะแนนเฉลี่ยรวมท้ังหมด เท่ากับ 4.28 อยู่ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจเกี่ยวกับ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการวจิัยเป็นฐานค่าคะแนนเฉลี่ยรวมท้ังหมด เท่ากับ 4.27 อยู่ในระดับ

มากที่สุด 

ค าส าคัญ:  ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น, กระบวนการวจิัยเป็นฐาน, 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 –based-

learning 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 . 28  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. 
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บทน า 

 การจัดการเรียนการสอนทีมผีู้สอนเป็นศูนยก์ลาง (Teacher - centered)ในอดีตท่ีผ่านมานัน้ไม่สามารถพัฒนา

ผู้เรียนได้อย่างแท้จริง  ในการปฏิรูปการศึกษาจึงได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดเป็นการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง (Leamer - centered, Student - centered หรือ Child -centered)โดยมีหลักการว่า  กระบวนการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนเนน้ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู ้ และพัฒนาความสามารถได้ตามธรรมชาติ  เต็มตามศักยภาพ

ของตนเอง รวมท้ังให้มีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการท างาน มีการเชื่อมโยงสิ่งท่ีเรียนกับสังคมการเรียนท่ีใช้

การวจิัยเป็นฐาน (Research-based Learning : RBL) เป็นวธีิการหนึ่งท่ีมุ่งเนน้ทักษะกระบวนการการค้นคว้า พัฒนาการ

คิดวิเคราะห์และบูรณาการเนื้อหาความรู้  อาจารย์ผู้สอนจ านวนมากท่ีความสนใจกับวิธีการสอนแบบนี้เนื่องจาก

สามารถน าไปใชไ้ด้ทุกรายวชิาในหลายระดับการศกึษา [1] ดังท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต ิท่ีได้กล่าว

ไว้ว่า การเรียนการสอนปัจจุบันต้องมีการจัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ

พัฒนาตนเองตามศกัยภาพของผู้เรียนโดยเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีสุดหรือผู้เรียนเป็นศูนย์กลางวธีิการเรียนการสอนแบบ

อาศัยวิจัยเป็นฐาน การเรียนรู้เป็นวิธีการสอนท่ีท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วยวิธีการก าหนดประเด็น

ปัญหา หัวข้อเนื้อหามาแสดงความคิดเห็นร่วมกัน [2] สอดคล้องกับส านักงานปฏิรูปการศึกษา  ระบุไว้ว่า 

กระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบระเบียบเพื่อให้ได้ความรู้หรือข้อค้นพบใหม ่ เป็นการ

พัฒนาให้ผู้ เ รียนมีความใฝ่ รู้  ใฝ่ เ รียน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องหรืออาจกล่าวได้ว่า 

กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ในหมวด 4 มาตรา24 (5)  ว่า “ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัด

บรรยากาศ  สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน  และอ านวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 

รวมท้ังสามารถใชก้ารวจิัยเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้” [3]  
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 การจัดการเรียนรู้โดยเนน้กระบวนการวจิัยหรือใชว้จิัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  ดังท่ี ทิศนา แขมมณี 

ได้นิยามไวว้า่ เป็นการจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ใหม่หรือค าตอบ

ท่ีเชื่อถือได้โดยใช้กระบวนการสืบสอบในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองท่ีศึกษาวิจัยในการด าเนินสืบค้น  พิสูจน์ทดสอบ  

เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล [4] สอดคล้องกับ จุฑา ธรรมชาติ ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน  

หมายถงึกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีครูและผู้เรียนใชก้ารวจิัยในการแสวงหาความรูห้รือแกปั้ญหา และในขณะเดียวกัน

ครูและผู้เรียนก็ศึกษางานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตามศาสตร์หรือสาระการเรียนรู้นั้น เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

การเรียนรู้และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีก าหนดไว้ตามหลักสูตร  [5] นอกจากนี้ ไพฑูรย์  สินลารันต์กล่าวไว้ว่า การ

เรียนการสอนโดยใช้วจิัยเป็นฐาน เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นศูนยก์ลางโดยมหีลักการในการจัดการ

เรียน ประการแรกเป็นแนวคิดพื้นฐานเปลี่ยนแนวคิดจากการเรียนรู้โดยผู้เรียน  ฟังหรือตอบให้ถูกเป็นผู้เรียนสอบถาม

และแสวงหาค าตอบด้วยตนเอง ประการท่ีสอง เป็นเป้าหมาย เปลี่ยนวิธีสอนจากการเรียนรู้ โดยการจ า-ท า- ใช้ เป็น

การคิด-ค้นแสวงหา ประการท่ีสาม เป็นวิธีสอน เปลี่ยนวิธีสอนจากการเรียนรู้โดยการบรรยายเป็นการให้ค าปรึกษา 

และประการสุดท้ายเป็นบทบาทผู้สอนเปลี่ยนจากบทบาทผู้สอนจากการเป็นผู้ปฏิบัตเิองเป็นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน

ปฏบัิตจิรงิ [6] อกีทัง้ยังสอดคลอ้งกับ ลัดดา ภูเ่กียรต ิกล่าวไว้วา่ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้วิจัย

เป็นฐาน  ประกอบด้วย  แบบแรกเป็นแบบใช้กระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการเรียนการสอน แบบท่ีสองเป็นแบบให้

ผู้เรียนร่วมท าโครงการวจิัยกับอาจารย์หรือเป็นผู้ช่วยในโครงการวจิัย  แบบท่ีสามเป็นแบบให้ผู้เรียนศึกษางานวิจัย และ

แบบท่ีสี่เป็นแบบใชผ้ลการวจิัยประกอบการสอน [7]   

 จากความส าคัญการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันท่ีเปลี่ยนบทบาทครูผู้สอนให้ ทันยุคทันสมัยและสร้าง

กิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้คอยให้ค าแนะน า  

ในการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์ท้องถิ่น เป็นอีกหนึ่งวชิาท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ให้นักศึกษา

ได้ลงมอืปฏบัิตจิรงิ ผ่านกระบวนการโดยใชว้จิัยเป็นฐาน ซึ่งเป็นการเรียนการสอนท่ีเนน้ให้ผู้เรียนได้ปฏบัิตจิรงิและแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ผ่านประสบการณ์จริง ชว่ยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง อกีทัง้ยังฝึกทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานส าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง 

2.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานส าหรับ

นักศกึษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกบัการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการวจิัยเป็นฐาน

ส าหรับนักศกึษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างได้แก ่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีท่ี 3  ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาวทิยาศาสตร์

ท้องถิ่น ท้ังหมดจ านวน 116 คน   นักศึกษาสาขาวิชาเคม ีจ านวน 15  คน  สาขาวิชาชวีวทิยา จ านวน 35  คน และ

นักศกึษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป จ านวน 69  คน 
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เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  

 1. แบบประเมินโครงร่างงานวจิัยการศึกษาภูมปัิญญาทอ้งถิ่นโดยใชก้ระบวนการวจิัย เป็นฐาน ประกอบด้วย

หัวขอ้ท่ีประเมิน ได้แก่ 

   1.1 ชื่อเร่ือง รายการประเมินได้แก่ ตรงประเด็นปัญหาการวิจัย ชัดเจนไม่คลุมเครือ กระทัดรัดบอกทิศ

ทางการวจิัย ไมย่าวเกินไป และมีตัวแปรตน้ตามครบถ้วน 

   1.2 ท่ีมาความส าคัญของปัญหาการวิจัย  รายการประเมินได้แก่ แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นชี้ปัญหา   

ชี้ผลที่เกิดจากปัญหานี ้ มขี้อมูลสนับสนุน ถ้าแก้ไขแล้วจะเป็นอยา่งไร  และมีวิธีการแก้ไขอยา่งไรบ้าง 

   1.3 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง รายการประเมินได้แก่ ความเกี่ยวข้องสอดคล้องกับเร่ืองท่ีวิจัย มี

ความครอบคลุมทุกประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง มีการจัดกลุ่มข้อมูล มีความเป็นปัจจุบัน  ความถูกต้องของเนื้อหา การเรียบ

เรียงอย่างมรีะบบ มีการสรุปน าไปสู่กรอบแนวคิดการวิจัย 

   1.4 วัตถุประสงค ์รายการประเมินได้แก่ สอดคล้องกับช่ือเร่ือง มคีวามชัดเจนว่าจะศกึษาอะไรบ้าง  มตีัว

แปรตามท่ีวัดได้จริง  ครอบคลุมทุกปัญหาการวจิัย  และน าไปสู่การออกแบบการวจิัยได้ 

   1.5 สมมตฐิานการวจิัย  รายการประเมนิได้แก่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวจิัย  แสดงความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปร ก าหนดจากการได้ศึกษาค้นควา้ทฤษฎ ีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง และสามารถทดสอบได้ 

   1.6 ค าส าคัญ รายการประเมินได้แก ่ชัดเจนง่ายตอ่การสืบค้น กระชับ สั้น ไดค้วามหมายเป็นตัวแทนของ

เร่ืองวจิัย  และแฝงอยู่ในหัวขอ้วิจัยหรือในเนื้อหา 

   1.7 นยิามศัพท์เฉพาะ รายการประเมินได้แก่ ครอบคลุมทุกประเด็นท่ีควรให้ค านยิามสอดคล้องกับเร่ืองท่ี

ท าวิจัย  และเป็นนิยามเชงิปฎบัิตกิาร 

   1.8 ระเบียบวิธีวิจัย รายการประเมินได้แก่ เลือกวิธีวิจัยเหมาะสม อธิบายขั้นตอนการวิจัยได้ชัดเจน   

มขีั้นตอนการวิจัยครบส าหรับแตล่ะวัตถุประสงค์  มคีวามเหมาะสมของเครื่องมือท่ีใช้  การรวบรวมขอ้มูลน าเสนออย่าง

เป็นระบบ (มีความเป็นไปได้ความเหมาะสม) การวิเคราะห์ข้อมูล (เลือกสถิติเหมาะสม สามารถตอบวัตถุประสงค์การ

วจิัยถ้ามี) และการมองเห็นภาพของค าตอบ 

   1.9 กิจกรรมวิจัย/แผนการวิจัยข้อจ ากัดในการวิจัย / ขอบเขตการวิจัย รายการประเมินได้แก่ ครอบคลุม

ทุกกิจกรรม เหมาะสมกับระยะเวลา เหมาะสมเป็นไปได้ ครอบคลุมทุกด้านท่ีเกี่ยวข้อง พื้นท่ี กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร

ประเด็นท่ีศึกษา มคีวามชัดเจน และช่วยให้ผู้อา่นเห็นภาพของงานวิจัยชัดเจนขึน้ 

   1.10 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย รายการประเมินได้แก่  ควรครอบคลุมว่าเป็นประโยชน์แก่

ใครบ้าง  ความชัดเจนว่าเป็นประโยชนอ์ะไร  และพิจารณาประโยชนด์้านต่างๆ วิชาการปฎบัิต ิองค์ความรู้ 

 2. แบบสังเกตการท างานกลุ่ม ได้แก่ การประเมินการท างาน การแสดงความคิดเห็นภายในกลุม่และระหว่าง

กลุ่ม การให้ความช่วยเหลอืซึ่งกนัและกัน  และการแบ่งหน้าท่ีในการรับผิดชอบการมอบหมายงาน 

 3. แบบประเมินการน าเสนอผลงานวจิัยการศึกษาภูมปัิญญาทอ้งถิ่นโดยใชก้ระบวนการวจิัยเป็นฐาน ไดแ้ก่ 

ความพร้อมในการน าเสนอข้อมลู การสื่อสารในการน าเสนอข้อมูล รูปแบบในการน าเสนอข้อมูล การเตรียมพร้อมของ

ผู้น าเสนอข้อมูล และการตอบค าถามข้อมูลหากมีขอ้มูล 

 4. แบบประเมินเล่มสมบูรณ์ของงานวจิัยการศึกษาภูมปัิญญาทอ้งถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน  ได้แก ่

ความครบถ้วนของเนื้อหา ความสวยงาม ความถกูต้องของรูปแบบการท ารูปเล่ม 

 5. แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกับการการศกึษาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใชก้ระบวนการวจิัยเป็นฐาน ได้แก่ 

รายการค าถามความคิดเห็นเกีย่วกับการศึกษาภูมปัิญญาทอ้งถิ่น จ านวนท้ังหมด 20 รายการ 
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 6. แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการวจิัยเป็นฐาน

ส าหรับ ได้แก่ รายการค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการวจิัย

เป็นฐาน ได้แก ่ด้านวธีิการสอนและการจัดการเรียนการสอน มีท้ังหมด 15 รายการ ด้านผู้สอน 5 รายการ และด้าน

การวัดประเมินผลการเรียนการสอน มีท้ังหมด 5 รายการ รวมท้ัง 3 ด้าน 25 รายการ 

 วิธีการเก็บข้อมลู 

 1. แบง่นักศึกษาออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2 คน เพื่อลงพื้นท่ีศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาทอ้งถิ่นของชุมชนตัวเองหรือ

ชุมชนใกล้เคียง 

 2. น าข้อมูลท่ีได้จากภูมิปัญญาตา่ง ๆ ในทอ้งถิ่นมาศึกษาและวางแผนออกแบบโดยใชก้ระบวนการวจิัยเป็น

ฐาน 

 3. นักศกึษาเขียนโครงร่างงานวจิัยการศึกษาภูมปัิญญาทอ้งถิ่นโดยใชก้ระบวนการวจิัยเป็นฐาน 

 4. นักศกึษาลงมอืปฏบัิตกิารการศกึษาภูมิปัญญาทอ้งถิ่นโดยใชก้ระบวนการวจิัยเป็นฐานตามแผนงานวจิัยท่ี

แตล่ะกลุ่มได้วางแผนไว ้

 5. น าเสนอความกา้วหนา้งานวจิัยและผลของงานวจิัยท่ีได้ศึกษา 

 6. ประเมินเล่มสมบูรณ์ของงานวจิัยการศึกษาภูมปัิญญาทอ้งถิน่โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน และ

ถ่ายทอดความรู้โดยการจัดนทิรรศการการน าเสนอโปสเตอร์งานวิจัย 
 

การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิตทิี่ใชใ้นการวิจัย 

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตกิารบรรยาย (Descriptive Statistics) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้  

Multi-method Evaluation [8] 
 

เกณฑ์การประเมินระดบัความคดิเห็น  

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.79  หมายถงึ นอ้ยท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.80 - 2.59  หมายถึง น้อย 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.60 - 3.39  หมายถึง ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.40 - 4.19  หมายถงึ มาก 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.20 - 5.00  หมายถึง มากที่สุด 
 

ผลการวิจัย 
 ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานส าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก เคร่ืองมือวิจัยท้ังหมด4 ชนิด ได้แก่ แบบประเมินโครง

ร่างงานวิจัย แบบสังเกตการณ์ท างานกลุ่ม แบบน าเสนอความก้าวหน้าและผลงานวิจัย และแบบประเมิน  

เล่มสมบูรณ์ของงานวิจัยผลการวิจัยพบว่านักศึกษาท้ัง 3 สาขาวิชาจากการศึกษาภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเอง 

สามารถน าข้อมูลต่าง ๆ มาศึกษาค้นคว้าและออกแบบวางแผนด าเนินการโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 

เพื่อแก้ไขปัญหานั้น ๆ นักศึกษามีการวางแผนการด าเนินงานวิจัยเป็นไปตามแผนการด าเนินงานท่ีได้ก าหนดไว้  

อีกท้ังนักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรียนการสอนการแสวงหาข้อมูลต่าง ๆ มีความสามัคคีในกลุ่ม ยอมรับ 

ฟังความคิดเห็นของคนอื่น นอกจากนี้ยังกระบวนการโดยใช้วิจัยเป็นฐานยังพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักศึกษา 

เนื่องจากนักศึกษาตอ้งน าเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยและผลงานวิจัยซึ่งเป็นสิ่งท่ีนักศึกษาได้ลงมอืปฏิบัติจรงิ
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ทุกขั้นตอน และการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจและน าความรู้ดังกล่าวเผยแพร่สู่ชุมชนนักศึกษาเกิดการเรียนรู้และ

สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  อีกท้ังการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานยังช่วยให้

นักศกึษาได้เข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับภูมปัิญญาต่าง ๆ ในท้องถิ่นของตนเอง 
 

ตารางที ่1 แสดงกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวชิาวทิยาศาสตร์ท้องถิ่นโดยใชก้ระบวนการวจิัยเป็นฐาน 

ล าดับท่ี กิจกรรมการเรียนการสอน ผลการด าเนินกิจกรรม 
1.  ศกึษาภมูิปัญญาใน

ท้องถิ่น 
- นักศึกษาแต่ละลงพืน้ทีเ่พื่อศึกษาและเก็บข้อมูล 

ภูมิปัญญาต่างๆในท้องถิ่น 
- นักศึกษาสืบคน้และสัมภาษณ์ข้อมลูจากภูมิปญัญา

จากปราชญ์ชาวบ้าน 

- นักศึกษามีความรูใ้นเร่ืองภูมิปัญญาใน

ท้องถิ่นของตนเองหรือท้องถิ่นใกล้เคยีง 
- นักศึกษาด าเนินรวบรวมข้อมลู 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอัดวีดีโอการลง

พืน้ที่เพื่อน าเสนอต่ออาจารย์ผู้สอน 

2. เขียนโครงร่าง

งานวิจัย 

- นักศึกษาเขียนโครงร่างงานวิจัย โดยการน าข้อมูล

เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้จากการลงพื้นที่และ

สอบถามข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้าน 
- นักศึกษาน าเสนอโครงร่างงานวิจัยให้อาจารย์ผู้สอน 
- ให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไขโครงร่างงานวิจัย 
- ประเมินโครงร่างงานวิจัย 

- นักศึกษามีความรูเ้กี่ยวกับภมูิปัญญาต่างๆ

ในท้องถิ่น 
- ตรวจสอบความรู้ ความเชื่อภูมปิัญญา

ต่างๆในท้องถิ่นโดยใช้วจิัยเป็นฐาน 
 

3. วางแผนออกแบบ

ด าเนินงานวิจัย 

- วางแผนออกแบบงานวิจัยโดยน าความรู้เกี่ยวกับภูมิ

ปัญญาต่างๆในท้องถิ่น 
- ด าเนินการท าวิจัยเพื่อตรวจสอบและหาค าตอบ 
- สังเกตการท างานกลุ่ม 

- ไดข้้อมูลเกี่ยวกับภูมิปญัญาโดยใช้

กระบวนการเป็นฐาน 
- สามารถอธิบาย ตรวจสอบภมูิปัญญา

ท้องถิ่นโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
- สืบค้นข้อมูลและคน้คว้าหาวิธีการ

ด าเนินงานเพื่อใหส้ามารถน าความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์มาอธิบายภูมิปัญญาต่างๆใน

ท้องถิ่นได ้

4. น าเสนอ

ความก้าวหน้าและ

ผลงานวิจัย 

- นักศึกษาน าเสนอความก้าวหน้างานวิจัยและน าเสนอ

งานวิจัยให้กับอาจารย์ผู้สอน 
- ประเมินการน าเสนอความก้าวหน้าและผลงานวิจัย 

- นักศึกษาทราบถงึวิธีการด าเนินงานวิจัย

เพื่อหาค าตอบเกี่ยวกับภมูิปัญญาท้องถิ่นโดย

อาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
- เมื่อเจอปัญหาและอุปสรรคในการท าวิจัย

นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้า สืบคน้ข้อมูล 

และปรึกษาหารือจากอาจารย์ผู้สอน หรือขอ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิจากปราชญ์ชาวบ้าน 

5. จัดนิทรรศการ

น าเสนอโปสเตอร์

งานวิจัยและเลม่วิจัย

สมบูรณ์ 

- นักศึกษาน าเสนอโปสเตอร์งานวิจัยเกี่ยวกับภูมิ

ปัญญาต่างๆในท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน

เพื่อหาค าตอบ 
- นักศึกษาส่งเล่มสมบูรณ์งานวิจัย 
- ประเมินการน าเสนอโปสเตอร์ และเล่มวิจัยสมบูรณ์ 

- นักศึกษาสามารถน าเสนอความรูจ้ากภูมิ

ปัญญาต่างๆในท้องถิ่นใหก้ับผูอ้ื่นได้รับทราบ

และยังสามารถน าความรูภู้มิปัญญาต่างๆใน

ท้องถิ่นน ากลับไปถ่ายทอดความรู้ใหก้ับชุมชน

ในท้องถิ่นนั้นๆ 

 

 

 

  



 

 

Proceedings   
1724 

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการการศกึษาภูมิปัญญาทอ้งถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 

รายการ สาขาวิชา

วทิยาศาสตร์ทั่วไป 

สาขาวิชา 

ชีววิทยา 

สาขาวิชา 

เคม ี

ค่าเฉลี่ยคะแนน

รวม 

ค่าเฉลี่ยคะแนน

รวม 

ค่าเฉลี่ยคะแนน

รวม 

x̄  S.D x̄  S.D x̄  S.D 

1. ข้าพเจ้ามคีวามรู้ความเข้าใจภมูิปญัญาท้องถิ่น ก่อน การน ามา

บูรณาการโดยใชว้ิจัยเป็นฐาน 

3.87 0.77 3.83 0.71 3.67 0.82 

2. ข้าพเจ้ามีความรูค้วามเข้าใจภูมิปญัญาท้องถิ่น หลัง การน ามา

บูรณาการโดยใชว้ิจัยเป็นฐาน 

4.30 0.63 4.17 0.57 4.07 0.71 

3. ข้าพเจ้าได้ทราบถงึภูมิปญัญาท้องถิ่นที่ไม่เคยทราบข้อมูลมา

ก่อน 

4.10 0.83 4.03 0.89 3.87 0.52 

4. ข้าพเจ้าได้น าความรู้ด้านภูมิปญัญาท้องถิ่นมาบูรณาการโดยใช้

วิจัยเป็นฐานและสามารถหาค าตอบได้ 

4.35 0.56 4.30 0.68 4.27 0.59 

5. จากการใชว้ิจัยเป็นฐานท าให้ข้าพเจ้ามีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 

4.41 0.63 4.09 0.61 4.27 0.46 

6. ข้าพเจ้าสามารถน าความรู้ที่ได้จากกระบวนการโดยใชว้ิจัยเป็น

ฐานไปเผยแพร่ให้กับชุมชน เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมต่างๆ ได ้

4.42 0.60 4.26 0.56 4.27 0.59 

7. ข้าพเจ้ามีมุมมองที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีเกี่ยวกบัการน าภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นมาบูรณการโดยใชว้ิจัยเป็นฐาน 
4.48 0.61 4.14 0.61 4.20 0.68 

8. กระบวนการโดยใชว้ิจัยเป็นฐานท าให้ข้าพเจ้ามีทกัษะการ

แก้ปญัหา 

4.42 0.58 4.23 0.59 4.33 0.82 

9. กระบวนการโดยใชว้ิจัยเป็นฐานท าให้สามารถสรา้งองคค์วามรู้

ด้วยตนเอง 

4.36 0.57 4.20 0.58 4.40 0.74 

10. การเรียนรู้โดยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้วจิัยเป็นฐาน มี

รูปแบบที่น่าสนใจ น่าเรยีนรู้ 

4.36 0.69 4.31 0.58 4.07 0.46 

11. ข้าพเจ้าได้ศึกษาหาความรูจ้ากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่

ที่หลากหลาย 

4.43 0.63 4.23 0.55 3.87 0.74 

12. ข้าพเจ้าได้รู้จักการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ 4.45 0.58 4.23 0.65 4.47 0.64 

13. การเรียนรู้โดยใชภู้มิปัญญาท้องถิน่โดยใชว้ิจัยเป็นฐานท าให้

ข้าพเจ้าได้ฝึกการท างานเป็นทมีมีความรับผดิชอบงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

4.48 0.63 4.17 0.66 4.33 0.49 

14. กระบวนการโดยใชว้ิจัยเป็นฐานท าให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การฝึก

วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

4.45 0.58 4.30 0.58 4.20  0.68 
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รายการ สาขาวิชา

วทิยาศาสตร์ทั่วไป 

สาขาวิชา 

ชีววิทยา 

สาขาวิชา 

เคม ี

ค่าเฉลี่ยคะแนน

รวม 

ค่าเฉลี่ยคะแนน

รวม 

ค่าเฉลี่ยคะแนน

รวม 

x̄  S.D x̄  S.D x̄  S.D 

15. ข้าพเจ้าได้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อสรา้งผลงานจากการน าภมูิ

ปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการโดยใชว้ิจัยเป็นฐาน 

4.48 0.63 4.31 0.63 4.27 0.71 

16. ข้าพเจ้าสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานและในชีวิตประจ าวันได ้

4.41 0.63 4.20 0.59 4.47 0.74 

17. ข้าพเจ้ามคีวามภาคภูมิใจในภูมิปญัญาท้องถิ่นของตนเอง หรือ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น ามาโดยใชว้ิจัยเป็นฐาน 

4.51 0.56 4.29 0.71 4.20 0.56 

18. ข้าพเจ้ามีความอยากรู้อยากเห็น และค้นหาค าตอบเกี่ยวกับภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นโดยใช้วจิัยเป็นฐาน 

4.49 0.61 4.09 0.61 4.40 0.51 

19. ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง จากการน าภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นโดยใช้วจิัยเป็นฐาน 

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 

รวม 4.43 0.55 4.20 0.42 4.20 0.38 

รวมทุกสาขาวิชา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.45 

 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานส าหรับนักศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไปมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.43 ค่าเฉลี่ยรวมส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.55

สาขาวิชาชีววิทยามีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.20 ค่าเฉลี่ยรวมส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ 0.42 

และสาขาวิชาเคมมีคี่าคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.20 ค่าเฉลี่ยรวมสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.38 
 

ตารางที ่3 ความพงึพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการวจิัยเป็นฐาน 
รายการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

สาขาวิชา 
ชีววิทยา 

สาขาวิชา 
เคมี 

ค่าเฉล่ียคะแนนรวม ค่าเฉล่ียคะแนนรวม ค่าเฉล่ียคะแนนรวม 

x̄  S.D x̄  S.D x̄  S.D 

1. ด้านวิธีการสอนและการจัดการเรียนการสอน 4.42 0.36 4.32 0.35 4.23 0.37 

   1.1 กิจกรรมการเรยีนการสอนช่วยให้นักศึกษาบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

4.20 0.56 4.11 0.63 4.00 0.01 

   1.2 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยสง่เสริมให้

นักศึกษาเกิดความรูค้วามเข้าใจเนื้อหาสาระและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นได้มากขึน้ 

4.26 0.59 4.29 0.57 4.13 0.64 
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รายการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

สาขาวิชา 
ชีววิทยา 

สาขาวิชา 
เคมี 

ค่าเฉล่ียคะแนนรวม ค่าเฉล่ียคะแนนรวม ค่าเฉล่ียคะแนนรวม 

x̄  S.D x̄  S.D x̄  S.D 

   1.3 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยสง่เสริมให้

นักศึกษาได้มกีารแสวงหาความรูด้้วยตนเอง 

4.54 0.58 4.46 0.61 4.27 0.60 

   1.4 กิจกรรมการเรียนการสอนสง่เสริมให้นักศึกษา

เกิดการเรยีนรูร้ว่มกันระหว่างกลุ่มและภายในกลุ่ม 

4.38 0.57 4.31 0.63 4.20 0.78 

   1.5 กิจกรรมการเรียนการสอนสง่เสริมให้นักศึกษา

ไดแ้สดงความคดิเห็นอย่างอิสระ 

4.41 0.58 4.31 0.63 4.27 0.60 

   1.6 กิจกรรมการเรยีนการสอนสง่เสริมให้นักศึกษา

แก้ไขปัญหาและหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหานั้นๆ 

4.39 0.57 4.40 0.60 4.27 0.70 

   1.7 กิจกรรมการเรียนการสอนสง่เสริมให้นักศึกษา

ได้พัฒนาความคิดได้อภปิรายซักภามและกล้าแสดง

ความคดิเห็น 

4.42 0.55 4.49 0.51 4.20 0.56 

   1.8 กิจกรรมการเรยีนการสอนสง่เสริมให้นักศึกษา

กลา้แสดงความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุ่มและ

ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน 

4.35 0.51 4.23 0.60 4.27 0.60 

   1.9 การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ท่ีเน้นให้นักศึกษามี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรยีนการสอนได้ลงมือปฏบัิติ

จริง 

4.48 0.53 4.43 0.61 4.67 0.49 

   1.10 กิจกรรมการเรียนการสอนสง่เสริมการคน้คว้า

และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

4.38 0.60 4.43 0.50 4.20 0.67 

  1.11 กิจกรรมการเรยีนการสอนสง่เสริมให้นักศึกษา

ได้ฝึกทักษะการประสานงานกับผู้อ่ืน 

4.54 

 

0.58 4.14 0.55 4.07 0.57 

 

 

   1.12 กิจกรรมการเรียนการสอนสง่เสริมให้นักศึกษา

ได้มีการวางแผนและการบรหิารเวลาจากงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

4.48 0.56 4.17 0.70 4.20 0.56 

   1.13 กิจกรรมการเรียนการสอนสง่เสริมให้นักศึกษา

มคีวามสามัคคีระหว่างกลุ่มและภายในกลุม่ 

4.46 0.61 4.34 0.54 4.20 0.67 

   1.14 กิจกรรมการเรียนการสอนสง่เสริมให้นักศึกษา

มคีวามรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 

4.55 0,56 4.29 0.57 4.27 0.59 

   1.15 กิจกรรมการเรียนการสอนสง่เสริมให้นักศึกษา

ได้มีความคิดสรา้งสรรค์ 

4.46 0.58 4.40 0.55 4.27 0.59 

2. ด้านผู้สอน 4.29 0.56 4.23 0.52 4.10 0.60 

   2.1 ผู้สอนมกีารเตรยีมการสอนลว่งหน้า 4.22 0.64 4.20 0.58 4.20 0.67 

   2.2 ผู้สอนมคีวามรูค้วามสามารถในการถ่ายทอด

ความรู้เนื้อหาวิชา 

4.29 0.71 4.23 0.65 4.13 0.73 
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รายการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

สาขาวิชา 
ชีววิทยา 

สาขาวิชา 
เคมี 

ค่าเฉล่ียคะแนนรวม ค่าเฉล่ียคะแนนรวม ค่าเฉล่ียคะแนนรวม 

x̄  S.D x̄  S.D x̄  S.D 

   2.3 ผู้สอนอธิบายและชี้แจงความเข้าใจเมื่อ

นักศึกษาเกิดความสงสัยในเนื้อหาวิชา 

4.30 0.65 4.14 0.69 3.87 0.64 

   2.4 ผู้สอนมคีวามเป็นกันเองให้ค าแนะน าและรับฟัง

ความคดิเห็น 

4.33 0.70 4.34 0.64 4.20 0.78 

   2.5 ผู้สอนมกีลวิธีสอนเพื่อให้เข้าใจในเนือ้หาวิชา 4.30 0.65 4.26 0.61 4.07 0.70 

3. ด้านการวัดประเมินผลการเรียนการสอน 4.42 0.46 4.20 0.54 3.80 0.46 

   3.1 มเีทคนคิวิธีการวัดและประเมนิผลท่ีหลากหลาย 4.39 0,60 4.17 0.57 3.87 0.56 

   3.2 มกีารประเมนิก่อนเรยีน ระหว่างเรยีน และหลัง

เรยีน 

4.43 0.56 4.06 0.64 3.80 0.56 

   3.3 นักศึกษามีสว่นร่วมและแสดงความคิดเห็นใน

การประเมนิ 

4.36 0.59 4.17 0.66 3.87 0.74 

   3.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อให้นักศึกษาน าไปพัฒนา

ตนเอง 

4.45 0.53 4.34 0.64 3.87 0.74 

   3.5 การประเมินผลการเรยีนการสอนมคีวาม

สอดคลอ้งกับกิจกรรมการเรยีนการสอน 

4.48 0.53 4.26 0.66 4.20 0.67 

รวม 

รวมทุกสาขาวิชา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27  

ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.26 

4.40 0.04 4.28 0.37 4.14 0.38 

 

 

ความพงึพอใจเกี่ยวกับการการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใชก้ระบวนการวจิัยเป็นฐาน  แบง่ออกเป็น 3 ด้าน 

ได้แก่ ด้านวิธีการสอนและการจัดการเรียนการสอน นักศกึษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไปมคี่าคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 

4.42 ค่าเฉลี่ยรวมส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ0.36 สาขาวิชาชีววทิยา มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.32 ค่าเฉลี่ย

รวมส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.36 และสาขาวิชาเคมีมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.23ค่าเฉลี่ยรวมส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.37 ด้านผู้สอน นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไปมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.29 

ค่าเฉลี่ยรวมส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.56 สาขาวิชาชีววิทยามีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.23 ค่าเฉลี่ยรวม

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.52 และสาขาวิชาเคมีมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.10ค่าเฉลี่ยรวมส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ0.60 และด้านการวัดและประเมินผลการสอน นักศกึษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไปมคี่าคะแนนเฉลี่ย

รวม เท่ากับ 4.42 ค่าเฉลี่ยรวมส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46 สาขาวิชาชีววิทยามีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 

4.20 ค่าเฉลี่ยรวมส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.54 และสาขาวิชาเคมีมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ3.80 ค่าเฉลี่ย

รวมสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ0.46 
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สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนในรายวิช า

วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  

 ในการศึกษาภูมิปัญญาต่าง ๆ ในท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เมื่อนักศึกษาได้ลงมือปฏบัิติ

จริงและได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจะท าให้นักศกึษามคีวามอยากรู้อยากเรียนมากขึ้น มีความกระตอืรือร้นในการ

เรียนรู้ อกีทัง้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศกึษายังได้ทราบขอ้มูลตา่งๆเกี่ยวกับภูมปัิญญาในท้องถิ่นของตนเอง

และสามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาเป็นตัวอธิบายโดยใช้กระบวนการวิจัย เป็นฐาน ดังงานวิจัย  

ของอรพรรณ  บุราณรักษ์ ได้ท าการวจิัยเรื่อง การพัฒนารายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผลการเรียนรู้และการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  ผลงานวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปใช้พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้

รายวชิา 000153 ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และได้ขอ้มูลสารสนเทศเพื่อเป็นขอ้เสนอต่อผู้บริหารของส านักวิชาศึกษาทั่วไป ใน

การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน [9 ] ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานท าให้นักศึกษามีความสามัคคี และยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น นอกจากนี้  

ยังส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะต่าง ๆ อาทิเช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญญา ทักษะการคิด และทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  นอกจากนี้จะเห็นได้ว่านักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียน  

การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน ตามล าดับดังนี้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไปมคี่าคะเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.43 สาขาวิชาเคมคี่า

คะ เฉลี่ ยรวมเ ท่ากับ4 .20และสาขาวิชาชีววิทยาค่ าคะ เฉลี่ ยรวมเ ท่ากับ4 .20 ความพึงพอใจ เกี่ ยวกับ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวจิัยเป็นฐาน พบว่าสาขาวชิาวิทยาศาสตร์ท่ัวไปมีค่าคะเฉลี่ยรวม

เท่ากับ 4.40 สาขาวิชาชีววิทยาค่าคะเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.28 และสาขาวิชาเคมีมีค่าคะเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.14 ดังท่ี

งานวิจัยของปราโมช  พรหมขันธ์ ท าการวิจัยการพัฒนาความสามารถของครูด้านการออกแบบสร้างนวัตกรรม

การศึกษา โดยใช้วิ จั ย เ ป็นฐาน ผลการวิ จั ยพบว่า  1 )  กระบวนการพัฒนาความสามารถของค รูด้ าน  

การออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศกึษาโดยใช้วิจัยเป็นฐานประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการออกแบบก าหนด

พัฒนา ขั้นการน าไปทดลองใช้ และขั้นประเมินผล โดยมีใบงานท่ีเป็นภาระงานเพื่อก าหนดกิจกรรม จ านวน 16 ใบงาน  

2)  ค รูประ เมินตนเองด้ านความสามารถในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมการศึกษา อยู่ ในระดั บ 

ปานกลางถึงมาก 3) ครูมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมการฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก 4) ผลสะท้อนคิดการเรียนรู้  

ของครู พบว่า ครูส่วนใหญ่คาดหวังท่ีจะมีความสามารถในการผลิตเพื่อใช้ในการเรียนการสอนด้วยตนเอง  

[10] นอกจากนี้ ศิริชัย  เพชรรักษ์ ท าการวิจัยการพัฒนาผู้เรียนจากประสบการณ์จริงโดยใช้กระบวนการวิจัย 

เป็นฐาน รายวิชา ปท 2209202 เศรษฐกิจชุมชน  ผลว่าวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสังเกตทาง  

การเรียน นักศึกษาเข้าชั้นเรียนอย่างสม่ าเสมอ นักศึกษามีความตั้งใจเรียน มีความสนใจ มีความกระตือรือร้น  

ในการเรียน นักศึกษาให้ความร่วมมือในกิจกรรมการสอนโดยเฉพาะการท างานกลุ่ม 2) ผลการวิเคราะห์จากบันทึก

ทางการเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างดี และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

ในการลงเก็บขอ้มูลภาคสนามได้ 3) ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากคะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน พบวา่ 

ในการสอบปลายภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จากการลงทะเบียน 104 คน ในการสอบปลายภาคของนักศึกษา

ส่วนมากสอบผ่านทุกคน [11] จากผลการวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงผลของการใช้กระบวนการวิจัย

เป็นฐาน ซึ่งเป็นการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอกีท้ังผู้เรียนยังสามารถสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเองเกิด

การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกและสืบค้นหาข้อมูลเพื่อให้ได้ค าตอบ ท าให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ท่ีหลายหลากท้ัง

เนื้อหาความรูแ้ละกระบวนการซึ่งได้มาของความรู้น้ัน เพื่อสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นอนาคตและในอาชพีต่อไป  
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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 
 วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏล าปาง ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษา

ท่ีเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้

เท่ากับ 205 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินความพึงพอใจตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตร ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ความเป็นครู การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยของการประเมินความพึงพอใจโดยรวม เท่ากับ 4.28 (0.75) ระดับความ

พงึพอใจของนักศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดับพึงพอใจมาก เมื่อแยกเป็นรายด้านพบวา่ ด้านความเป็นครูมีคะแนนความพึงพอใจ

มากท่ีสุดและด้านท่ีน้อยท่ีสุดคือ ด้านวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  
 

ค าส าคัญ:  ความพงึพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี, 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  

                                                 
1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จังหวัด ล าปาง 52100 
1 Faculty of Science,  Lampang Rajabhat University, Lampang Province 52100 

* Corresponding author e-mail: cc_chisapath@hotmail.com 



 

 

Proceedings   
1731 

บทน า 

การจัดการเรียนการสอนมีความส าคัญต่อผลการเรียนรู้ของผู้เรียน จะเห็นได้ว่าหากครูผู้สอนออกแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอนได้ดี และผู้เรียนได้มีส่วนร่วมนั้นจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างมาก ดังท่ี 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวไว้วา่ องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ผู้เรียนต้องมีแรงจูงใจในการเรียน 

2) ครูหรือผู้สอนท่ีต้องมีความรู้ดี มีความเข้าใจในผู้เรียน มีกลยุทธ์ในการถ่ายทอดความรู้และ 3) สิ่งแวดล้อมต้องเอื้อ

ต่อการเรียนรู้ ซึ่งได้แก่ สภาพของห้องเรียนท่ีน่าเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับบทเรียน 4) อุปกรณ์

การศึกษาหรือเคร่ืองมือท่ีครูน ามาใช้ประกอบการสอน จะช่วยให้ครูสามารถถ่ายทอดข้อเท็จจริง ทักษะต่างๆ ได้เป็น

อย่างดีและจะช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสอย่างหลากหลาย ช่วยดึงความสนใจแก่ผู้เรียน 5) วินัย เป็นเคร่ืองมือ

ช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยความเรียบร้อย และมีความสุขช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเป็นไปอย่าง

เรียบร้อย และส่งผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและ 6) การวัดและการประเมินผลการศึกษา จะช่วยให้เห็นความก้าวหน้า

ของผู้เรียนได้อย่างแน่ชัดท าให้สามารถปรับปรุงผลการเรียนท้ังรายบุคคลและส่วนรวมได้เป็นอย่างดี [1] การเรียนการ

สอนในระดับอุดมศึกษาเป็นอีกหนึ่งการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ฝึกปฏบัิตจิรงิ 

และมีการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามท่ีวัฒนาพร ระงับทุกข์ ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ วิธีการส าคัญท่ีสามารถสร้างสรรค์และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตา่ง ๆ 

ท่ีเป็นท่ีต้องการในยุคโลกาภิวัตน์นี้ เพราะการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ี

ให้ความส าคัญกับผู้เรียน ส่งเสริม ชี้แนะให้ผู้ เรียนรู้จักค้นคว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนในเร่ืองท่ีสอดคล้องกับ

ความสามารถ ความชอบ และความต้องการของผู้เรียน และเป็นแนวทางท่ีท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง

อย่างเต็มท่ี ซึ่งแนวคิดในการจัดการศึกษารูปแบบนี้เป็นแนวคิดท่ีมีรากฐานมาจากปรัชญาการศึกษาและทฤษฎีการ

เรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเป็นแนวทางท่ีไดรับการพิสูจน์มาแล้วว่าสามารถพัฒนาผู้เรียน

ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างได้ผลจริง [2] การปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาในรอบแรก [3] ส่งผลให้

สถาบันอุดมศกึษาตา่ง ๆ เกิดการปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปลี่ยนวธีิการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักศกึษาให้

มีความสามารถในการคิด แก้ปัญหา และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมมากขึ้น “มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้มุ่งเนน้การผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่

คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่น อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน 

เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งการผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพ

สอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ ซึ่งการได้มาซึ่งบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ จ าเป็นต้องอาศัยการจัดการเรียน

การสอนท่ีดีในรายวิชาต่าง ๆ ได้แก่ รายวิชาพื้นฐาน วิชาเฉพาะด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชาพื้นฐาน ซึ่งจะเป็น

พื้นฐานท่ีนักศึกษาจะต้องใช้เป็นพื้นฐานความรู้ในแขนงวิชาหรือสาขาวิชาท่ีตนเองสนใจ รายวิชาพื้นฐานเป็นรายวิชา

ลงทะเบียนในระหว่างท่ีนักศกึษาศกึษาอยู่ในชัน้ปีท่ี 1 และชัน้ปีท่ี 2 ซึ่งรายวชิาวทิยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวันเป็นอีกหนึ่ง

ในรายวิชาพื้นฐานท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางทุกสาขาวิชาต้องลงทะเบียนเรียนในช่วงระยะเวลาท่ี

มหาวิทยาลัยได้ก าหนด ซึ่งรายวิชานี้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความ

ตอ้งการของผู้เรียนและเพื่อให้สอดคล้องกับคุณภาพการศกึษาที่มุ่นเนน้ให้การเรียนการสอนเกิดคุณภาพตามศักยภาพ

ของผู้เรียนและพัฒนาเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพในอนาคตตอ่ไป 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอ่คุณภาพการจัดการเรียน

การสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โดยต้องการศึกษา
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ความพึงพอใจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นครู ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการหลักสูตรให้เกิดผลดีแก่ผู้เรียน 

และท าให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ใน

ชวีติประจ าวันอย่างมากที่สุด 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิ ชาวิทยาศาสตร์ใน

ชวีติประจ าวัน คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี) 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน คณะ

วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปางอยูใ่นระดับดี 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 
ประชากรในการวิจัยนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 - 2 ท่ีศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ใน

ชีวิตประจ าวัน ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ านวน 420 คน กลุ่มตัวอย่างเป็น

นักศึกษาท่ีสมัครใจตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชา

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ผ่านทางระบบออนไลน์จ านวนท้ังสิ้น  

205 คนเครื่องมือท่ีใชใ้นการวจิัยเป็นแบบประเมนิออนไลน์ เร่ือง ความพงึพอใจของผู้เรียนตอ่คุณภาพการจัดการเรียน

การสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประกอบด้วย 4 ด้าน

ใหญ่ [3] คือ  

    1) ความเป็นครู             5  ข้อ  

    2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้           8  ข้อ 

    3) การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้       5  ข้อ 

    4) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้                       5  ข้อ 

โดยท่ีแบบประเมิน นักศึกษาสามารถเลอืกประเมินได้ 6 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

และตอบไมไ่ด้ ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนน มดีังตอ่ไปน้ี  

มากที่สุด    5  คะแนน 

  มาก     4  คะแนน 

  ปานกลาง    3  คะแนน 

  น้อย    2  คะแนน 

  นอ้ยท่ีสุด    1  คะแนน 

  ตอบไมไ่ด้   0  คะแนน 

คะแนนท่ีได้จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการวจิัย น ามาวิเคราะห์ทางสถิติ น าเสนอข้อมูลในรูปแบบ

ตารางแสดงค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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ผลการศึกษา 
 

ตารางที่ 1 แสดงคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบประเมนิความพงึพอใจของนักศกึษาตอ่คุณภาพการ

จัดการเรียนการสอน จ าแนกเป็นรายข้อและรายดา้น  

ข้อค าถาม Mean 

1. ด้านความเป็นครู 4.41 (0.69) 

พฤตกิรรมท่ีสะท้อนถึงการเตรียมการสอนเป็นอยา่งดีของผู้สอน 4.44 (0.69) 

ความตัง้ใจและความกระตือรือร้นในการสอน 4.41 (0.69) 

การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 4.26 (0.71) 

ความรับผิดชอบตอ่การสอน 4.54 (0.67) 

การประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 4.41 (0.71) 

2. ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 4.29 (0.73) 

การวเิคราะห์ศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล 4.13 (0.74) 

การสื่อสารความคาดหวังในการเรียนรู้ไปยังนักศึกษา 4.29 (0.74) 

การให้ข้อมูล ชี้แนะแหล่งคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเตมิ 4.34 (0.73) 

ความยดืหยุ่นและความหลากหลายของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.29 (0.77) 

การสง่เสริมปฏสิัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับนักศกึษาท้ังในนอกห้องเรียน 4.30 (0.73) 

การยอมรับความสามารถและวธีิการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกันของนักศึกษา 4.39 (0.75) 

การสง่เสริมทักษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนักศึกษา 4.28 (0.71) 

การสรุปเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาท่ีเรียนกับวิชาท่ีเกี่ยวข้องและการน าไปประยุกต์ 

ใชใ้นชีวิตประจ าวัน 

4.36 (0.69) 

3. ด้านการวัดผลและประเมนิผลการเรียนรู้ 4.14 (0.81) 

การก าหนดวธีิการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจัดให้แก่นักศึกษา 4.23 (0.70) 

การมสี่วนร่วมของนักศึกษาในการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ 4.06 (0.93) 

การใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 4.19 (0.72) 

การให้ข้อมูลย้อนกลับตอ่การปฏบัิตงิานของนักศกึษา 4.11 (0.79) 

การประเมินท้ังกระบวนการและผลผลิตของการเรียนรู้ 4.11 (0.93) 

4. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.25 (0.76) 

การช่วยสง่เสริมการเรียนรู้ของสื่อ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมท่ีใช้ 4.26 (0.74) 

คุณภาพของสื่อ เทคโนโลยหีรือนวัตกรรมท่ีใชใ้นการสอน 4.29 (0.78) 

ความหลากหลายของสื่อ เทคโนโลยหีรือนวัตกรรมท่ีใชส้อน 4.26 (0.81) 

ความทันสมัยของสื่อ เทคโนโลยหีรือนวัตกรรมท่ีใชส้อน 4.27 (0.74) 

ความเพยีงพอของหนังสือ ต ารา หรอืสิ่งพมิพใ์นหอ้งสมุด 4.17 (0.76) 

รวม 4.28 (0.75) 
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จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ าวันในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 (0.75) เมื่อจ าแนกเป็น

รายด้านพบว่า ด้านความเป็นครู เป็นด้านท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งข้อประเมินเร่ืองความรับผิดชอบตอ่

การสอน มีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุดเท่ากับ 4.54 (0.67) ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นด้านท่ีนักศึกษา 

มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดจากท้ัง 4 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 (0.81) ซึ่งข้อประเมินเร่ือง การมีส่วนร่วมของ

นักศึกษาในการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุดเท่ากับ 4.06 (0.93)  

ส่วนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนไมแ่ตกตา่งกันมาก มคีะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 (0.73) และ 4.25 (0.76) ตามล าดับ 

 

 
แผนภูมทิี่ 1 คะแนนความพงึพอใจของนักศกึษาในรูปแบบร้อยละโดยจ าแนกเป็นรายดา้น 

 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีรายข้อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนท่ีโดดเด่น ได้แก่ การยอมรับ ความสามารถและวิธีการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกันของนักศึกษา การสรุป

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวชิาท่ีเรียนกับวชิาท่ีเกี่ยวข้องและการน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวัน และการให้ขอ้มูล 

ชี้แนะแหล่งคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเตมิ มคีะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 (0.75), 4.34 (0.73) และ 4.36 (0.69) ตามล าดับ 

ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ มรีายข้อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจของนักศึกษาตอ่คุณภาพการจัดการเรียน

การสอนท่ีโดดเด่น ได้แก่ คุณภาพของสื่อ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใช้ในการสอน ความทันสมัยของสื่อ เทคโนโลยี

หรือนวัตกรรมท่ีใช้สอน และการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีใช้  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

4.29 (0.78), 4.27 (0.74) และ 4.26 (0.74) ตามล าดับ 
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สรุปผลและอธิปรายผล 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ใน

ชีวิตประจ าวันในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 (0.75) ซึ่งผลการวิจัยมีความใกล้เคียงกับผลการวิจัยเร่ือง 

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน กระบวนวิชาปฏิบัติการหลักชีววิทยา ท่ีผลการศึกษา

พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดชั้น เรียนกระบวนวิชาปฏิบัติการหลักชีววิทยามากที่สุด คือ ด้านการ

ปฏบัิตงิานของอาจารยผ์ู้สอน อยูใ่นระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 [4] ซึ่งผลการวจิัยนี้ยังสอดคล้องกับการวิจัย

เร่ือง ความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน วชิาวจิัยทางการพยาบาล ของนักศกึษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ท่ีผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน การสอนวิชา

วจิัยทางการพยาบาลโดยรวมอยูใ่นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (4.31, SD = 0.23) [5] 

 และเมื่อพิจารณาความพงึพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวชิาวิทยาศาสตร์ใน

ชวีติประจ าวัน จ าแนกรายดา้นพบวา่ ระดับความพึงพอใจรายดา้นแตล่ะด้านอยูใ่นระดับมาก ความพงึพอใจรายด้านแต่

ละด้าน มีความใกล้เคียงกับผลการวิจัยอื่นๆ ได้แก่ การศึกษาเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ

จัดการเรียนการสอนรายวชิา LSC 305 การจัดการผู้ขายปัจจัยการผลิตสัมพันธ์ ท่ีนักศกึษามคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับ

ดี ในภาพรวมท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับผลการวิจัยนี้ท่ีด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ (ด้านความเป็นครู) มีค่าคะแนน

เฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านสื่อประกอบการสอน 

ตามล าดับ [6] ยังสอดคล้องกับการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาพานิชกรรม ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 และชั้นปีท่ี 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  

ท่ีพบว่า ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

โดยเรียงระดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านเนื้อหาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านบุคลิกภาพของ

ครูผู้สอน ด้านการวัดผลประเมินผล และด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน [7] และผลการวิจัยนี้ยังคงสอดคล้องกับ 

การวิจัยการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย เร่ือง ความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีพบว่า ด้านเนื้อหาการเรียน นิสิตให้ความพึง

พอใจเป็นอยา่งมากต่อการท่ีผู้สอนสามารถเช่ือมโยงเนื้อหาจากบทเรียนไปแหล่งอ่ืน ๆ ได้ดี [8] 

โดยนอกจากนั้นผลการวจิัยนี้มคีวามแตกต่างกับผลการวจิัยเร่ือง ความพงึพอใจท่ีมีตอ่การจัดการเรียนการสอน 

ในหลักสูตรของภาควชิาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ท่ีพบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมตีอ่

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรของภาควิชาสถิติ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น ปีการศกึษา 2556 ท้ัง 5 

ด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ 1.ด้านรายวิชาในหลักสูตร 2.ด้านวิธีการสอน

และกิจกรรมการเรียนการสอน 3. ด้านผู้สอน 4. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน และ 5.ด้านปัจจัยสนับสนุน

การเรียนการสอน [9] และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา เร่ือง ความพึงพอใจท่ีมีตอ่การจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตร

ของภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีพบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียน

การสอนในหลักสูตรของภาควิชาสถิติ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น ปีการศกึษา 2556 ท้ัง 5 ด้านอยูใ่นระดับ

ปานกลาง ท้ังนี้ท่ีผลการศึกษาขัดแย้งกันเนื่องจากรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวันเป็นรายวิชาพื้นฐาน แต่หลักสูตร

สถิตเิป็นรายวิชาหลักในหลักสูตรท่ีมียากทางวิชาการมากกวา่ ท้ังในด้านเชิงเนื้อหาและปัจจัยอื่น ๆ จึงท าให้ความพงึพอใจ

ของนักศกึษาตอ่การเรียนการสอนแตกตา่งกัน 
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ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 จากผลการวิจัย พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวันในระดับมากท่ีสุด ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรพัฒนาเคร่ืองมือในการประเมิน

คุณภาพการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์นักศึกษาในหลาย ๆ ระยะ ทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลัง

เรียน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชงิคุณภาพท่ีจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปางท่ีสนับสนุน ส่งเสริมการประเมินความพงึพอใจ

ของนักศกึษาตอ่คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และผู้วิจัยขอขอบคุณนักศึกษาที่ให้ความร่วมมอื สละเวลาในการท า

แบบประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวชิาวทิยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

 

เอกสารอ้างอิง 
1. กระทรวงศึกษาธกิาร. เคล็ดลับสร้างแรงจูงใจในการเรียน; 2554. 

2. วัฒนาพร ระงับทุกข์. การจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นศูนยก์ลาง. กรุงเทพฯ: เลิฟแอนด์เลิฟเพรส; 2542. 

3. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557. 

ห้างหุน้สว่นจ ากัด ภาพพมิพ.์ นนทบุรี; 2558. 93 – 122. 

4. โสภณ บุญมีวิเศษ. การศึกษาความพึงพอใจของนักศกึษาตอ่การจัดการเรียนการสอน กระบวนวิชาปฏิบัตกิารหลัก

ชวีวทิยา. ภาควิชาชวีวทิยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามค าแหง; 2555, 1 – 5. 

5. พิศมัย อุบลศร และ คณะ. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีนครราชสีมา. วารสารวทิยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนน ีนครราชสมีา. 16 (1); 2553, 83 – 97. 

6. รังสีจันท์ สุวรรณสทิศกร. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  LSC 305 

การจัดการผู้ขายปัจจัยการผลิตสัมพันธ์. รายงานวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน. มหาวิทยาลัยศรีปทุม; 2557. 

7. จารุวรรณ เทวกุล. ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภท

วิชาพานิชกรรม ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 และชั้นปีท่ี 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชงิเทรา. สารนิพนธ์. มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวโิรฒ; 2555. 

8. สมชาย บุญสุ่น. ความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วทิยานพินธ์ การบริหารการศึกษา. มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย;2555. 

9. เกวลี ผังดี และ พิมพ์รดา คลองยุติ. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรของภาควิชาสถิติ 

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  (สถิติ ) .  คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวทิยาลัยขอนแก่น; 2556. 

 

 
 

  



 

 

Proceedings   
1737 

แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชานันทนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ตาก 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความพึงพอใจและค้นหาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา

นันทนาการ ส าหรับนักศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักศึกษาระดับ

ประกาศณียบัตรชั้นสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ที่เรียนวิชานันทนาการ 

(01-620-001) จ านวน 89 คน การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 

ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวจิัย พบว่านักศึกษามีความพงึพอใจต่อการจัดการ

เรียนการสอนวชิานันทนาการ ในภาพรวมท้ัง 5 ด้าน  อยูใ่นระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยนักศกึษามคีวามพงึพอใจ

ในดา้นเนื้อหาหลักสูตร ( =4.67)  ด้านอาจารย์ผู้สอน ( =4.78) ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน ( =4.67) และด้านการ

วัดผลประเมินผล ( =4.77) อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ส่วนดา้นปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน อยู่ในระดับ

มาก ( =3.71) แนวทางการจัดการเรียนการสอน คือ (1) อาจารย์ควรทบทวนเนื้อหาที่สอน และศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ 

ท่ีทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบันเสมอ (2) อาจารย์ควรมเีทคนิคการสอนโดยใชส้ื่อการสอน จ าพวกโสตทัศนวัสดุ เพื่อเร้า

ความสนใจ และช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้งา่ยขึน้ (3) ควรมสีถานท่ีเรียนให้พอเหมาะกับจ านวนนักศกึษา 
 

ค าส าคัญ:  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  
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บทน า 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ วิธีการส าคัญท่ีสามารถสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เกิด

คุณลักษณะต่าง ๆ ท่ีต้องการในยุคโลกาภิวัฒน์ เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีให้ความส าคัญกับผู้เรียน 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนในเร่ืองท่ีสอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของตนเองและได้

พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ี ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษาในรูปแบบนี้เป็นแนวคิดท่ีมีรากฐานมาจากปรัชญา

การศึกษาและทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเป็นแนวทางท่ีได้รับการพิสูจน์มาแล้ว

วา่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มคีุณลักษณะตามต้องการอยา่งได้ผล(วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542) 

การเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญนี ้ผู้เรียนจะได้รับการส่งเสริมให้มคีวามรับผิดชอบและมีส่วนร่วมต่อ

การเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งแนวความคิดแบบผู้เรียนเป็นส าคัญจะยึดหลักการศึกษาแบบความก้าวหน้าของผู้เรียนเป็น

ส าคัญ ผู้เรียนแต่ละคนมคีุณค่าสมควรได้รับความเชื่อถือไวว้างใจแนวทางนี้จึงเป็นแนวทางท่ีจะผลักดันผู้เรียนให้บรรลุ

ศักยภาพของตน โดยส่งเสริมความคิดของผู้เรียนและอ านวยความสะดวกให้ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ี

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ท่ีมีลักษณะแตกต่างจากการ

จัดกระบวนการเรียนรู้แบบดั้งเดิมท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ได้มีการจัดการเรียนการสอนวิชานันทนาการ (01-620-001) 

ในมหาวิทยาลัยโดยเป็นหลักสูตรบังคับพื้นฐาน ให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกคณะต้องเรียนด้วย

เหตุท่ีว่านันทนาการเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ท่ีช่วยให้เกิดความสมดุลย์ในชีวิตกับการท างาน การพักผ่อน 

ความรัก และความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน (Butler, 1959) ยิ่งไปกว่านั้นการเข้าร่วมในนันทนาการและเวลาว่างมี

ความส าคัญต่อความเจริญงอกงามท้ังหมดของบุคคล และมีความสัมพันธ์โดยตรงกับคุณภาพชีวิต (Coleman & Iso-

Ahola, 1993; London, Crandall & Seals, 1997) และสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเพื่อพัฒนาให้มีคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงค์ มีคุณภาพและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข ในการท่ีจะหล่อหลอมนิสิต นักศึกษาให้เป็นบุคคล

ท่ีมีคุณภาพ มีความพร้อมในทุกด้านนั้น จะต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ อย่างประกอบกัน ซึ่งการเรียนการสอนตลอดช่วง

ระยะเวลาท่ีเรียนอยู่โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสถาบัน รวมท้ัง

กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ท่ีนิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสเข้าร่วมและมีประสบการณ์ทางตรงในการท างานร่วมกับผู้อื่น 

ท าให้เกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะทางสังคม การควบคุมอารมณ์ การพัฒนาร่างกายและจิตใจ (นิพัทธา เอี่ยมใบพฤกษ์, 

2549; มนัส นิลสวัสดิ์ , 2547) 

นอกจากนี้นันทนาการยังช่วยป้องกันปัญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมเบ่ียงเบนของเยาวชน ส่งเสริมความ

เป็นพลเมอืงดี สามารถพัฒนาคุณภาพชีวติได้ในดา้นสุขภาพ บุคลิกภาพ และลักษณะนสิัย  สามารถแก้ปัญหาได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ มีค่านิยมท่ีดี มีเหตุผลเชิงจริยธรรม มีความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์  

มีสุขภาพและสมรรถภาพดี และตลอดจนมีความคาดหวังในอนาคต (สมบัติ  กาญจนกิจ , 2548; จรวยพร ธรนินทร์, 

2533) ด้วยความส าคัญของนันทนาการดังกลา่วในสถาบันการศึกษาทุกระดับของไทย จึงมกีารสง่เสริมให้ผู้เรียนได้เข้า

ร่วมกิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตดังกล่าว โดยสอดคล้องกับนโยบายส าคัญของรัฐบาลท่ีได้

เล็งเห็นความส าคัญของนันทนาการท่ีจะใช้ในการช่วยพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิต โดยจะเห็นได้จากการ

ผลักดันให้เกิดแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาต ิฉบับท่ี 1-2 (พ.ศ. 2550-2554; 2555-2559) บริบทท่ีว่า “นันทนาการ

ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้คนในสังคมทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองการศึกษาการใช้

เวลาว่าง (leisure education) และการใช้เวลาว่างท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ และประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นประจ า

จนเป็นวถิีชีวิต” 
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อย่างไรก็ตามความพึงพอใจในการเรียนการสอนของนักศึกษาต่อวิชาต่าง  ๆ นั้น ถือว่าเป็น สิ่งส าคัญและ

จ าเป็นของการท่ีจะเรียนรู้เกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด เพราะเป็นความรู้สึก ความนึกคิด  หรือความคิดเห็นของแต่ละ

บุคคลท่ีชอบหรือไม่ชอบ หรือพึงพอใจ ในด้านเนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ 

ด้านการวัดผลและการประเมินผล ยอ่มจะแตกตา่งกันไปตามการรับรู้ของแตล่ะคน พฤตกิรรมตอ่การปฏบัิตกิิจกรรมท่ี

ท าให้เกิดความเจริญงอกงามในทุกด้านของแต่ละบุคคลอาจเป็นทางบวก หรือทางด้านลบของพฤติกรรมนั้น ๆ  

ตอ่กิจกรรมท่ีกระท าท่ีปรากฏออกมาทางพฤติกรรมและเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ ของบุคคล 

(วนสิา นริมาณ,  2545 ; ทิพยา นิลดี, 2553) 

จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าวผู้วจิัยจึงสนใจท่ีจะท าการศกึษา แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนวิชานันทนาการส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ว่าเป็นอย่างไร ซึ่งผลท่ีได้จาก

การศึกษานี้จะเป็นประโยชน์เชิงวิชาการ เพื่อจะได้น ามาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนในวิชานันทนาการให้เกิด

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการจัดการเรียนการสอนในรายวชิาอ่ืน ๆ ตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อส ารวจความพึงพอใจท่ีมีตอ่การเรียนการสอนวิชานันทนาการส าหรับนักศึกษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ตาก 

2. เพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชานันทนาการส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก  
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี) 

แนวคิดความพึงพอใจในการเรียน 

ความหมายของความพึงพอใจในการเรียน 

 ความพึงพอใจในการเรียนรู้มีความจ าเป็นและส าคัญมากในวิชานันทนาการ เพราะธรรมชาติของการเรียนรู้

วิชานันทนาการนั้น ต้องใช้ความพึงพอใจเป็นพื้นฐานส าหรับการเรียนรู้ เนื้อหา ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้ผู้เรียนเกิดทัศนะคติ

ท่ีด ีและ ซึ่งมีนักจิตวทิยาและนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

 วนิสา นิรมาณ (2545 : 67) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบ หรือไม่ชอบต่อกิจกรรมท่ี

กระท า ท่ีปรากฏออกมาทางพฤติกรรมและเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการท ากิจกรรมตา่งๆ ของบุคคล 

 ทัศนีย์ สิงห์เจริญ (2544 : 52) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการเรียนการสอน หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติ

ในทางท่ีดีของนักเรียนท่ีมตี่อการเรียนการสอน ความรู้สึกท่ีเกิดจากการท่ีได้รับการตอบสนองท้ังทางด้านร่างกายและ

จิตใจ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยหรือองคป์ระกอบต่าง ๆ ในการเรียนเชน่สภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียน เนื้อหาวิชาที่

ได้รับจากการเรียนซึ่งท าให้บุคคลเกดิความพงึพอใจในการเรียนการสอนจนประสบความส าเร็จในการเรียนได้ 

 อุบลลักษณ์ ไชยชนะ (2543 : 36) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการเรียน หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติท่ี

เป็นไปตามความคาดหวังท่ีจะท าให้เกิดความสามารถในการเรียนรู้ได้ย่ิงขึ้น 

 ทรงสมร คชเลิศ (2543 : 12) ได้สรุปความพงึพอใจว่า เป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับอารมณ ์ความรู้สกึและทัศนคติ

ของบุคคลอันเนื่องมาจากสิ่งเร้าและแรงจูงใจ ซึ่งปรากฏออกมาทางพฤตกิรรมและเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการท า

กิจกรรมตา่ง ๆ ของบุคคล 
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 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ความนึกคิด หรือความคิดเห็นของแต่ละบุคคลท่ีชอบหรือพึง

พอใจ ในด้านเนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ ด้านการวัดผลและการ

ประเมินผล ย่อมจะแตกต่างกันไปตามการรับรู้ของแต่ละคนพฤติกรรมต่อการปฏิบัติกิจกรรมท่ีท าให้เกิดความเจริญ

งอกงามในทุกดา้นของแต่ละบุคคลอาจเป็นทางบวก หรือทางด้านลบของพฤติกรรมนัน้ ๆ 

 

 

 

 

 

 

 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และด าเนินการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey 

Study) โดยใช้แบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวิชานันทนาการท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นใน 4 ขั้นตอนการวิจัย 

ตอ่ไปนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 ศกึษาค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ เอกสาร ต ารา และทฤษฏี ผลงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อสร้างกรอบ

การศึกษา โดยการประมวลแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการวางแผนและออกแบบวจิัย 

ขั้นตอนท่ี 2 ศกึษาวธีิการสร้างการวางแผนและออกแบบการวจิัย วธีิการสร้างแบบสอบถามและวิธีการสร้าง

แบบทดสอบและวิเคราะห์ ปรับปรุงเครื่องมือวจิัย ตามหลักการทางสถิตแิละทฤษฏี โดยท่ีปรึกษางานวิจัย 

ขั้นตอนท่ี 3 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนดในปลายภาคเรียนท่ี 1/2560 หลังจากการเรียนการ

สอนจบสิ้น และท าประมวลผล วเิคราะห์ขอ้มูล ตามหลักทฤษฏีท่ีก าหนดไว้ 

ขั้นตอนท่ี 4 น าเสนอผลวิจัยเบื้องต้นต่อผู้เชี่ยวชาญท่ีปรึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงแก้ไข้ข้อมูลท่ีถูกต้องก่อนการ

จัดท ารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อท าการเผยแพร่ น าเสนอผลงานวิจัยทางสื่อ

สิ่งพิมพแ์ละน าเสนอในท่ีประชุมทางวิชาการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงคณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ตาก ที่เรียนวิชานันทนาการ (01-620-001) ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้มาจากการสัมภาษณ์ 

และใชแ้บบสอบถามจ านวน 89 คน 

เครื่องมอืที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ การสัมภาษณ์และการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน

การสอนวิชานันทนาการ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบลิเคอร์ท (Likert’s Scales)  

ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งครอบคลุมความพึงพอใจใน 5 ด้านของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว 

จ านวน 1 ชุด แบง่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก ่

  

ตัวแปรต้น 

 สถานภาพ 

 หลักสูตรการเรียนการสอนวชิา

นันทนาการ 

ตัวแปรตาม 

การเรียนการสอนวชิานันทนาการ 

1.ด้านเนื้อหาหลักสูตร 

2.ด้านอาจารย์ผู้สอน 

3.ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 

4.ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

5.ด้านการวัดผลประเมินผล 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอยา่ง 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่  1) ด้านเนื้อหา

หลักสูตร 2) ด้านอาจารย์ผู้สอน 3) ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน 4) ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน และ  

5) ด้านการวัดผลประเมินผล เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  

ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามปลายเปิด 1 ข้อ 

โดยในสว่นท่ี 2 ได้ก าหนดคา่น้ าหนักประจ าชอ่งเพื่อหาค่าดังน้ี 

5 หมายถงึ ระดับความพงึพอใจ มากที่สุด 

4 หมายถงึ ระดับความพงึพอใจ มาก 

3 หมายถงึ ระดับความพงึพอใจ ปานกลาง 

2 หมายถงึ ระดับความพงึพอใจ น้อย 

1 หมายถงึ ระดับความพงึพอใจ นอ้ยท่ีสุด 

การแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ในการประเมินผลโดยใช้เกณฑ์ (Criteria Reference) หาค่าเฉลี่ยเมื่อท าการ

วเิคราะห์แปลผล แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์ในแปลความหมายดังนี้ (ภัทรียา อนิทร์สุวรรณ.2547 : 39) 

คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถงึ  ความพงึพอใจมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถงึ  ความพงึพอใจมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถงึ  ความพงึพอใจปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถงึ  ความพงึพอใจน้อย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถงึ  ความพงึพอใจน้อยท่ีสุด 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows ในการค านวณหาค่าความถี่ (Frequency)  

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ประกอบไปด้วย 

1. ใชส้ถิตเิชงิพรรณา  (Descriptive statistics) การจ าแนกความถี่ (Frequency) การหาค่าร้อยละ (Percentage) 

หาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ในการอธิบายข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอยา่ง และ ความ

พงึพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวชิานันทนาการท้ัง 5 ด้าน 

2. ข้อมูลการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ วิเคราะห์โดยการจ าแนกประเภทข้อมูล (Typological Analysis)  

การเปรียบเทียบข้อมูล (Comparison) การสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytical Induction) และน าเสนอผลการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยการพรรณา (Analytical Description) 

3. การทดสอบสมมติฐานใชร้ะดับนัยส าคัญท่ีระดับ .05 
 

ผลการศึกษา 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง จากผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน  

78 คน คิดเป็น ร้อยละ 87.65 และเพศหญิง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 12.35 

 2. ข้อมูลด้านแผนกวิชา/สาขา ของผู้กรอกแบบสอบถาม พบว่า นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามมีจ านวน 89 คน 

โดยเรียงล าดับ แผนกวิชา/สาขา จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า (ปวช./ม.6) ปี 2 ภาคปกติ จ านวน 38คน 

คิดเป็นร้อยละ 38.20  สาขาการชา่งกลโรงงาน (ปวช./ม.6) ปี 2 ภาคปกต ิจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 32.56 สาขาวิชา

ชา่งยนต ์ (ม.6)  ปี 2 ภาคปกต ิจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 29.21 



 

 

Proceedings   
1742 

 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยตา่ง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน แบ่งเป็น 5 ด้านพบว่า  นักศึกษา

มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชานันทนาการในด้านเนื้อหาหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

(x̄ =4.67 , S.D.=.376 )นักศกึษามีความพงึพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชานันทนาการในดา้นผู้สอน โดยรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.78 , S.D.=.476) นักศกึษามคีวามพงึพอใจในการจัดการเรียนการสอน วชิานันทนาการในด้าน

กิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̄ =4.67, S.D.= .544)นักศึกษามีความพึงพอใจในการ

จัดการเรียนการสอน วิชานันทนาการในด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ =3.71 , 

S.D.=.614 ) นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชานันทนาการในด้านการวัดประเมินผล โดยรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.77, S.D.= .506 รายละเอยีดแสดงในตาราง 
 

ตารางที่ 1 ดา้นเนื้อหาหลักสูตร  แสดงวา่นักศกึษามคีวามพงึพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชานันทนาการในด้าน

เนื้อหาหลักสูตร โดยรวมอยูใ่นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .376 

หัวข้อการประเมิน x̄  S.D. 
ระดับความพงึ

พอใจ 

1. เนือ้หาวิชาสามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรยีน 4.07 .255 มาก 

2. เนือ้หาวชิาสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของผูเ้รียน 4.74 .574 มากที่สุด 

3. เนือ้หาวิชามีความเหมาะสมกับหลักสูตรที่เรยีน 4.74 .436 มากที่สุด 

4. เนือ้หาวชิาสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได ้ 4.85 .358 มากที่สุด 

5. จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม 4.93 .255 มากที่สุด 

รวม 4.67 .376 มากที่สุด 

  
ตารางที่ 2 ด้านอาจารย์ผู้สอน นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชานันทนาการในด้านผู้สอน 

โดยรวมอยูใ่นระดับมากที่สุด โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.78 และมีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .476 

หัวข้อการประเมิน x̄  S.D. 
ระดับความพงึ

พอใจ 

1. ผู้สอนแต่งกายเรยีบร้อย เหมาะสม 4.81 .389 มากที่สุด 

2. ผู้สอนมีความตรงตอ่เวลา 4.70 .630 มากที่สุด 

3. ผู้สอนมีความต้ังใจเข้าสอนอยา่งสม่ าเสมอ 4.58 .723 มากที่สุด 

4. ผู้สอนมีทักษะในการอธิบายเนือ้หาสาระใหเ้ข้าใจง่าย 4.73 .492 มากที่สุด 

5. ผู้สอนกระตุ้นใหนั้กศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการเรยีนการสอน 4.74 .574 มากที่สุด 

6. ผู้สอนมีความพรอ้มและมีความรู้ความสามารถในหัวขอ้ที่สอน 4.88 .386 มากที่สุด 

7. ผู้สอนสามารถยกตัวอย่างการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใหเ้ห็นภาพ

อย่างชัดเจน 
4.90 .374 มากที่สุด 

8. ผู้สอนตอบค าถามได้อย่างชัดเจน 4.63 .700 มากที่สุด 

9. ผู้สอนสอดแทรกการมีคุณธรรม จริยธรรมใหแ้กนั่กศึกษา 4.93 .255 มากที่สุด 

10. ผู้สอนเลือกกจิกรรมในหอ้งเรียนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้อง

กับบทเรียน 
4.94 .234 มากที่สุด 

รวม 4.78 .476 มากที่สุด 
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ตารางที่ 3 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชานันทนาการในด้าน

กจิกรรมการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.67 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .544 

หัวข้อการประเมิน x̄  S.D. 
ระดับความพงึ

พอใจ 

1. การแบง่เวลาในส่วนของการบรรยายและการท ากจิกรรมบูรณาการมี
ความเหมาะสม 

4.74 .574 มากทีสุ่ด 

2. จ านวนบทเรียนมีความเหมาะสมกับเวลาเรียนตลอดภาคการศกึษา 4.63 .611 มากที่สุด 

3. บทเรยีนที่น ามาใช้เชื่อมโยงเนือ้หากับกิจกรรมบูรณาการมีความ
เหมาะสม 

4.77 .543 มากที่สุด 

4. ในกระบวนการเรียนการสอน ผู้สอนสนับสนุนใหมี้การคน้คว้าจาก
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 

4.86 .462 มากที่สุด 

5. มกีารแลกเปล่ียนความคดิเห็นในชั้นเรยีน 4.37 .529 มาก 

รวม 4.67 .544 มากที่สุด 

 

ตารางที่ 4 ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษามีความพงึพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชานันทนาการใน

ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ .614 

หัวข้อการประเมิน x̄  S.D. 
ระดับความพงึ

พอใจ 

1. สภาพของห้องเรียนมีความเหมาะสม 3.26 .594 ปานกลาง 

2. ขนาดของห้องเรียนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา 3.86 .765 มาก 

3. เพื่อความสะดวกในการท ากิจกรรมกลุ่ม โต๊ะเรียนควรเคล่ือนยา้ย  ไป 

มาได้ 
4.58 .655 มากที่สุด 

4. โต๊ะและเกา้อีมี้จ านวนพอเพยีง 3.67 .655 มาก 

5. สื่อและอปุกรณท์ี่ใช้ในการน าเสนองานมีความเหมาะสม 3.20 .398 ปานกลาง 

รวม 3.71 .614 มาก 
 

ตารางที่ 5 ด้านการวัดผลประเมินผลนักศึกษามีความพงึพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชานันทนาการในด้านการวัด

ประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.77 และมีค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กับ .506 

หัวข้อการประเมิน x̄  S.D. 
ระดับความพงึ

พอใจ 

1. การแบง่สัดส่วนของคะแนนจากงานและกจิกรรม : คะแนนสอบกลาง
ภาค : คะแนนปลายภาค เป็น 35 : 30 : 35 มีความเหมาะสม 

4.63 .716 มากที่สุด 

2. คะแนนจติพสัิย (20%) มีความเหมาะสม 4.92 .273 มากที่สุด 

3. การใหนั้กศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลการท างานของกลุม่มี
ความเหมาะสม 

4.74 .487 มากที่สุด 

4. การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์มีความเหมาะสม 4.80 .546 มากที่สุด 

รวม 4.77 .506 มากที่สุด 
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สรุปผลและอธิปรายผล 
1. พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ส าหรับผลการพิจารณา เปนรายดาน 

เรียงล าดับจากมากไปหานอย คือ ดานอาจารย์ผู้สอน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ดานการวัดผลประเมินผล ดาน

เนื้อหาหลักสูตรและด้านกจิกรรมการเรียนการสอนเท่ากัน และดานปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ตามล าดับ 

2. ด้านอาจารย์ผู้สอน พบวา นักศกึษามคีวามคิดเห็นโดยภาพรวม มรีะดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

เมื่อพิจารณเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ขอท่ีนักศกึษามคีวามคิดเห็นอยใูนระดับมากท่ีสุด 

3 ขอแรก คือ ผู้สอนเลือกกิจกรรมในห้องเรียนท่ีมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทเรียน ผู้สอนสอดแทรกการมี

คุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา และผู้สอนสามารถยกตัวอย่างการน าความรู้ไปประยุกต์ใชใ้ห้เห็นภาพอย่างชัดเจน 

รองลงมาคือ ผู้สอนมคีวามพร้อมและมคีวามรู้ความสามารถในหัวข้อท่ีสอน ผู้สอนแต่งกายเรียบร้อย เหมาะสม ผู้สอน

กระตุน้ให้นักศึกษามีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนการสอน ผู้สอนมทัีกษะในการอธิบายเนื้อหาสาระให้เข้าใจง่าย ผู้สอน

มีความตรงต่อเวลา ผู้สอนตอบค าถามได้อย่างชัดเจน ขอท่ีนักศึกษามีความคิดเห็นมีคาต่ าสุดคือ ผู้สอนมีความตั้งใจ

เข้าสอนอย่างสม่ าเสมอ ผลจากการวิจัยเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอดานอาจารย ผูสอน อยูใน

ระดับสูง ท้ังนีเ้พราะอาจารยมีความตั้งใจมุงมั่นตอการถายทอดความรูอาจารยใหความสนใจและเปนกนัเองกับผูเรียน 

อาจารยท าใหผูเรียนสนุกกับการเรียนและมคีวามสุขจากการเรียนวิชานี้อาจารยยอมรับฟงความคิดเห็นและใหผูเรียน

มสีวนรวม และอาจารยมกีารสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีดงีาม 

3. ดานการวัดผลประเมินผล นักศกึษามคีวามคิดเห็นโดยภาพรวม มรีะดับความพงึพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

เมื่อพิจารณเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ขอท่ีนักศกึษามคีวามคิดเห็นอยใูนระดับมากท่ีสุด 

2 ขอแรก คือ คะแนนจิตพิสัย (20%) มีความเหมาะสม และการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์มีความเหมาะสม รองลงมาคือ 

การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลการท างานของกลุ่มมีความเหมาะสม ขอท่ีนักศึกษามีความคิดเห็นมีคา

ต่ าสุดคือ การแบ่งสัดส่วนของคะแนนจากงานและกิจกรรม: คะแนนสอบกลางภาค: คะแนนปลายภาค เป็น 35 : 30 : 

35 มคีวามเหมาะสม 

4. ดานเนื้อหาหลักสูตร นักศกึษามคีวามคิดเห็นโดยภาพรวม มรีะดับความพงึพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อ

พจิารณเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ขอท่ีนักศกึษามคีวามคิดเห็นอยใูนระดับมากที่สุด 3 ข

อแรก คือ จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม เนื้อหาวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ และ 

เนื้อหาวิชาสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของผู้เรียน รองลงมาคือ เนื้อหาวิชามีความเหมาะสมกับ

หลักสูตรท่ีเรียน ขอท่ีนักศึกษามีความคิดเห็นมี คาต่ าสุดคือ เนื้อหาวิชาสามารถตอบสนองความต้องการและความ

สนใจของผู้เรียน ผลจากการวิจัยเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอดานเนื้อหาวิชาอยูในระดับคอนขางสูง 

ท้ังนี้เพราะมีเนื้อหาวิชาตรงกับความตองการของผูเรียน เนื้อหาวิชามีความเหมาะสมกับความสามารถของผู เรียนผู

เรียนสามารถท าความเขาใจบทเรียนดวยตนเองและเนื้อหาวิชาสามารถเชื่อมโยงไปสูวิชาความรูอื่น ๆ ท าใหศึกษาได 

อยางกวางขวาง 

5. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษามีความคิดเห็นโดยภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู ในระดับ

มากท่ีสุด เมื่อพิจารณเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ขอท่ีนักศึกษามีความคิดเห็นอยูใน

ระดับมากที่สุด 3 ขอแรก คือ ในกระบวนการเรียนการสอน ผู้สอนสนับสนุนให้มีการค้นควา้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 

บทเรียนท่ีน ามาใช้เชื่อมโยงเนื้อหากับกิจกรรมบูรณาการมีความเหมาะสม และ การแบ่งเวลาในส่วนของการบรรยาย

และการท ากิจกรรมบูรณาการมีความเหมาะสม รองลงมาคือ จ านวนบทเรียนมีความเหมาะสมกับเวลาเรียนตลอด

ภาคการศึกษา ขอท่ีนักศึกษามีความคิดเห็นมีคาต่ าสุดคือ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ 
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ธงชัย เจริญนนท์ (2544) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง ปญหาและแนวทางแกไขปญหาในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด ผลการศึกษาพบวา หากอาจารยผูสอนขาดต าราและเอกสารประกอบการ

เรียนการสอนท่ีสอดคลองกับโครงสรางของหลักสูตร และไมมีเทคนิคในการสอนท่ีตื่นใจ หรือผูสอนไมสามารถกระตุ

นใหผูเรียนเกิดความสนใจไดจะสงผลใหผูเรียนไมตั้งใจเรียนขาดความกระตือรือรนตอการเรียนการสอน ถาในทาง

ตรงกันขามผูสอนมีการเตรียมตัวมาดีมีกิจกรรมกระตุนความสนใจของผูเรียนก็จะสงผลใหผูเรียนมีความสนใจในการ

เรียนท่ีมากขึ้น และใหความรวมมือในการเรียนการสอนครัง้นัน้เป็นอยางดี 

6. ดานปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน นักศึกษามีความคิดเห็นโดยภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นในระดับมาก ขอท่ีนักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับ

มาก 3 ขอแรก คือ เพื่อความสะดวกในการท ากิจกรรมกลุ่ม โต๊ะเรียนควรเคลื่อนย้ายไปมาได้ ขนาดของห้องเรียน

เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา และโต๊ะและเก้าอี้มีจ านวนพอเพียง รองลงมาคือ สภาพของห้องเรียนมีความเหมาะสม  

ขอท่ีนักศึกษามีความคิดเห็นมีคาต่ าสุดคือ สื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการน าเสนองานมีความเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับ

งานเขียนของ Koontz ไดท าการศึกษาในเร่ืองของการประเมินทัศนคติของนักศึกษาฝกสอนท่ีมีตอการเลือกใชสื่อการ

สอนผลการวิจัยพบวา สื่อการสอนท่ีไดใชบอยมากในระหวางการฝกสอน คือ เคร่ืองคอมพิวเตอรเคร่ืองฉายภาพขาม

ศรีษะ และเครื่องรับโทรทัศน และพบวานักศกึษามทัีศนคติท่ีดตีอผูสอนท่ีไดฝกใหนักศกึษารูจักมกีารวางแผนการใชสื่อ

การสอนอยางมีระบบ 

7. แนวทางการจัดการเรียนการสอน คือ อาจารย์ควรทบทวนเนื้อหาท่ีสอน และศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ  

ท่ีทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบันเสมอ อาจารย์ควรมีเทคนิคการสอนโดยใช้สื่อการสอน จ าพวกโสตทัศนวัสดุ เพื่อเร้า

ความสนใจ และช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้งา่ยขึน้ และควรมีสถานท่ีเรียนให้พอเหมาะกับจ านวนนักศกึษา 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. มีการวิจัยเพื่อการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทุกคณะ เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใชวิธีกรณีศึกษา 

เพื่อน าผลการวจิัยไปพัฒนาและปรับปรุงใหมกีารจัดการเรียนการสอนท่ีเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

2. มีการวิจัยวิธีการเรียนการสอนโดยวิธีบรรยายเปรียบเทียบกับวธีิการเรียนการสอนโดยวิธีกรณีศึกษา เพื่อ

น าผลการวจิัยไปพัฒนาการจัดการการศกึษา และการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสูง

ทุกคณะตอไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความกรุณาจากอาจารย์แผนกวิชาพลศึกษาและ

นันทนาการ ได้กรุณาเสียสละเวลาอันมคี่า เพื่อให้ค าปรึกษา แนะน า เสนอแนะ ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง

ในส่วนต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้  

ณ โอกาสนี้ นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จนท าให้

งานวจิัยเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยด ี
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การพัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

(งานประดิษฐ์) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพกิุล 

Teaching instruchion development Learning area of occupations and 

Technology (Craft Work) of Matthayomsuksa 1 Banwangpikol school  

วรัลชญาน์ พีรพงศว์รกุล1* 

Waranchaya Peerapongworagoon1* 
 

บทคัดย่อ  

การวิจัยคร้ังนี้ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพิกุล ตามเกณฑ์ 80/80  

2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพิกุล 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลย ี(งานประดิษฐ์) ส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพิกุลประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้าน 

วังพกิุล ท่ีเรียนรายวชิาเพิ่มเตมิกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลย ี(งานประดิษฐ์) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 

2559 จ านวน 14 คน เคร่ืองมอืท่ีใช ้ได้แก่ ชุดการสอน จ านวน 6 เล่ม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 

30 ข้อ แบบประเมินระดับความพึงพอใจ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (rating seale) มี 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ความถี่ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว 

ผลจากการวิจัยพบวา่ 

1. ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี(งานประดิษฐ์) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพกิุลจ านวน 6 เล่ม มปีระสิทธิภาพโดยมคี่าเฉลี่ยร้อยละ E1 เท่ากับ 82.03 และ E2 เท่ากับ 81.16 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพกิุล ท่ีเรียนด้วยชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชพี

และเทคโนโลย ี(งานประดิษฐ์) มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพิกุล มีระดับความพึงพอใจ ท่ีได้ใช้ชุดการสอน กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานประดิษฐ์) อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย x̄  เท่ากับ 4.82 และม ี

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.39  
 

ค าส าคัญ:  การพัฒนา, ชุดการสอน, นักเรียน, โรงเรียน 

      

  

                                                 
1 โรงเรียนบ้านวังพิกุล จังหวัด สุโขทัย 64120 
1 Banwangpikol school, Sukhothai Province 64120 

* Corresponding author e-mail: Waranchaya4903@gmail.com 
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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 x̄ =4.82 and the standard 

deviation is 0.39. 

Keywords:  Development, Instructional package, Student, School 
 

บทน า 

ในการจัดการศึกษาได้ยึดหลักสูตรแกนกลางของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาเป็น

แนวทาง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อให้เป็นไปตามระบบกลไกการพัฒนาผู้เรียน ให้มีความสมดุลกัน

ในดา้นตา่ง ๆ เชน่ ด้านร่างกาย ด้านความรู้ ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนให้มีจติส านกึในความเป็นพลเมอืงท่ี

ดี ตามระบบการปกครองประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ ท่ี

จะตอ้งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับชัน้ให้มคีวามรู้ มทัีกษะ มเีจตคติ และคุณธรรมอยูบ่นพืน้ฐานของการศึกษา (กรมวชิาการ

, 2546, หนา้ 1) และมีสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียนตลอดจนมคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีได้มุง่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านวังพิกุล อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2จึงได้น าแนวทางการจัดการศึกษาพระราชบัญญัติ

การศึกษาพุทธศักราช 2542 มาตรา 4 มาตรา 22 ท่ีได้อธิบายไว้วา่ การศึกษา หมายถงึ กระบวนการเรียนรู้ เพื่อความ

เจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ

สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวชิาการการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนเพื่อให้รัก

เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องท่ีนักเรียนทุกคน จะต้องมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ตามศักยภาพ ของ

ตัวเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หน้า 12) จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

มาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 1 เพื่อต้องการท าให้ผู้เรียนได้น าเอาวัสดุ
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ในท้องถิ่นประเภทตน้กล้วยตานี มาใชใ้ห้เกิดประโยชนส์ูงสุด โดยการน าเยื่อกลว้ยตานมีาผสมกับกระดาษท่ีใชแ้ลว้ท าให้

ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นกระดาษส าหรับประดิษฐ์ดอกไม ้ท าให้ผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญในวัสดุประเภทนี้เป็นอย่างยิ่ง จึง

ได้น าสูตรท่ีได้จากการท่ีพัฒนาอัตราส่วนผสมระหว่างเยื่อกล้วยตานีกับเยื่อกระดาษท่ีใช้แล้วมาผลิตเป็นกระดาษใช้

ส าหรับงานประดิษฐ์ดอกไม้ ประจ าโรงเรียนบ้านวังพิกุล ดอกไม้ประจ าอ าเภอศรีส าโรง และดอกไม้ประจ าจังหวัด

สุโขทัย เพื่อให้ให้นักเรียนได้ประดิษฐ์และเกดิการเรียนรู้งานประดิษฐ์ดอกไม้ท่ีเป็นเอกลักษณ์ต่อไป  

จากผลการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า ผลการเรียน

ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาศกึษาปีท่ี 1 ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ เนื่องจากนักเรียนยังขาดความรู ้ขาดความ

สนใจ ขาดทักษะ และขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ตอ่งานประดิษฐ์ ส่งผลท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใน

ภาพรวมยังต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ปัญหาดังกล่าว เพื่อพัฒนาให้ผลการเรียนของ

นักเรียนให้มีระดับท่ีสูงขึ้น ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพิกุล จากปัญหาท่ีได้กล่าวมาข้างต้น จึงได้หาแนวทางการพัฒนา 

เพื่อการแก้ปัญหานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางเรียนต่ า จึงได้ด าเนินการสร้างชุดการสอน จ านวน 6 เล่ม เพื่อน ามาใช้

พัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนท่ีก าหนดไว้ ให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดตีอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อหาประสิทธิภาพชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลย ี(งานประดิษฐ์)  ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพกิุล ตามเกณฑ ์80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรยีนด้วยชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ

งานอาชีพและเทคโนโลย ี(งานประดิษฐ์)  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ีี 1 โรงเรียนบ้านวังพกิุล 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลย ี(งานประดิษฐ์) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพกิุล 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)  

ด้วยชุดการสอนจบแลว้ จะมปีระสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ ที่ก าหนดไว ้คือ 80/80 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) 

โดยใชชุ้ดการสอนจบแลว้ จะมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) 

โดยใชชุ้ดการสอนจบแลว้ จะมรีะดับความพึงพอใจอยูใ่นระดับมาก 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพิกุลท่ีเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)  

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 14 คน   
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เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวิจัย 

1. ชุดการสอน มีด้วยกัน จ านวน 6 เล่ม โดยใชร้ะยะเวลาในการเรียนการสอน ดังนี ้ 

1.1 เล่มท่ี 1 เร่ือง  ความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์  

1.2 เล่มท่ี 2 เร่ือง  ความรู้เครื่องมือและอุปกรณง์านประดิษฐ์  

1.3 เล่มท่ี 3 เร่ือง  ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบดอกไม้  

1.4 เล่มท่ี 4 เร่ือง  การประดิษฐ์ดอกพกิุล ดอกไมป้ระจ าโรงเรียนบ้านวังพกิุล  

1.5 เล่มท่ี 5 เร่ือง  การประดิษฐ์ดอกส าโรงดอกไมป้ระจ าอ าเภอศรีส าโรง  

1.6 เล่มท่ี 6 เร่ือง  การประดิษฐ์ดอกบัวหลวงดอกไมป้ระจ าจังหวัดสุโขทัย  

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ  

การสรา้งเครื่องมอืทีใ่ช้ในการวิจัย มดีังนี้ 

1) การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน จ านวน 6 เล่ม ๆ ละ 10 ข้อ รวม จ านวน 60 ข้อ 

2) แบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลอืกตอบ 

4) ตัวเลอืก ก ข ค ง 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจ จ านวน 10 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (ratindg scale) 5 

ระดับ การสร้างชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนบ้านวังพิกุล ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎจีาก หนังสือ ต ารา เอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยน าเอาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องมา

สร้างชุดการสอน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบข้อค าถาม ด้านภาษาให้ถูกต้องตามหลัก

วชิาการ จากนัน้น ามาปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกตอ้งสมบูรณ์อีกคร้ังก่อนน าไปทดลองใชก้ับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 1  
 

1. การสร้างและหาประสทิธิภาพชดุการสอน  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เพื่อการพัฒนาชุดการสอน รายวิชา เพิ่มเติมกลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลย ีส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพกิุล ท่ีใชใ้นการวิจัย

คร้ังนี้ คือ ชุดการสอน แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนในการด าเนินการสร้างแต่

ละส่วน ดังต่อไปนี้  

1.1 ชุดการสอน มีหัวข้อประกอบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  

1.2 สื่อการเรียนการสอนท่ีใช้ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนี้   

(งานประดิษฐ์) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพิกุล เป็นวิชาท่ีเกี่ยวกับภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติ 

มดี้วยกัน จ านวน 6 เล่ม  

1.3 แบบประเมินคุณภาพชุดการสอนโดยผู้เชี่ยวเป็นผู้ประเมิน จ านวน 5 ท่าน  เป็นแบบประเมินรวบรวม

ข้อมูล จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้วจิัยได้สร้างขึน้ โดยการเรียบเรียงจาก เอกสาร ต ารา หนังสืออา่นเพิ่มเตมิ  

 เพื่อด าเนินการเรียบเรียงชุดการสอน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบตรวจสอบความเท่ียงตรง ท้ังนี้

เพื่อให้ชุดการสอนมคีวามสอดคล้องกันตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  

1.4 การประเมินคุณภาพชุดการสอน จ านวน 6 เล่มนี้ หลังจากสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้น าเอาชุด

การสอนไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อหาขอ้บกพร่องจุดออ่นและจุดแข็งต่าง ๆ ของชุดการสอน เพื่อท า

การแก้ไข โดยได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน โดยการตรวจสอบและประเมินคุณภาพชุดการสอนด้าน

ความสอดคล้องระหว่างแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 6 แผน กับหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เช่น เนื้อหาสาระการเรียนรู้ ท่ีน ามาใช้สอน แบบฝึกหัดทบทวนประสบการณ์ แบบฝึกหัดก่อนเรียน
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และแบบฝึกหัดหลังเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ  โดยใชแ้บบสอบถามเพ่ือประเมิน

ระดับความคิดเห็นการหาค่า IOC และประเมินผลตามแบบมาตราส่วนประเมินค่า ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC

แบบทดสอบรายข้อ ท่ีค านวณได้มีค่าเท่ากับ 0.80- 1.00 ทุกคน ดังนั้น แบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นมา มีค่าความเท่ียงตรง

เชงิเนื้อหา อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ 

1.5 ผู้วิจัยได้สร้างและน าแบบประเมินสื่อการสอนในรูปแบบชุดการสอน ใช้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

แบบปลายเปิดในส่วนท้ายของแบบประเมินเพื่อสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน  

โดยก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของเคิร์ท และผู้วิจัยจะได้น ามาปรับปรุงตามแนวคิดของ (บุญชม ศรีสะอาด, 

2545, หนา้ 100-103) ดังนี้ 

คะแนน  4.51 – 5.00  มคีวามเหมาะสมมากที่สุด 

  คะแนน  3.51 – 4.50  มคีวามเหมาะสมมาก 

  คะแนน  2.51 – 3.50  มคีวามเหมาะสมปานกลาง 

  คะแนน  1.51 – 2.50 มคีวามเหมาะสมนอ้ย 

  คะแนน  1.00 – 1.50 ควรปรับปรุง 

ผลการประเมนิโดยผู้เชี่ยวชาญ พบวา่ ชุดการสอน มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดับมาก โดยมคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.12 

ขั้นตอนการทดลองครั้งท่ี 1 ใช้นักเรียนจ านวน 3 คนซึ่งเป็นนักเรียนเก่ง 1 คน อ่อน 1 คน และปานกลาง 1 คน 

พบวา่ การใช้ชุดการเรียนสอนยังไมผ่่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ได้คา่ เท่ากับ E1 =78.00 / E2= 76.66 และได้ท าการทดลอง

ครัง้ท่ี 2 กับนักเรียนจ านวน 9 คน โดยจ าแนกเป็นนักเรียนท่ีเรียนเก่ง 3 คน อ่อน 3 คน และปานกลาง 3 คน ภาคเรียน

ท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 พบว่า การใช้ชุดการเรียนสอนยังไมผ่่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ได้ค่า เท่ากับ มีค่า E1 = 79.25 และ

คะแนนประสิทธิภาพ E2 มีค่า = 78.33  ซึ่งมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ 80/80 ยังไม่ผ่านเกณฑ์ท่ี

ก าหนดไวจ้ะตอ้งน าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุงชุดการสอน จ านวน 6 เล่ม ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 1) การใช้ภาษาท่ี

ซ้ าซ้อน อ่านแล้วท าให้นักเรียนไม่เข้าใจ ควรใช้ข้อความสั้น ๆ  2) ค าผิดท่ีปีรากฎในเอกสาร 3) การพิมพเ์ว้นวรรคตอน  

หลังจากได้ปรับปรุงแลว้ จากนั้นจึงน าไปทดลองใช ้กับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาป่ีท่ี 1 ท่ีไม่ใชก่ลุ่มตัวอยา่ง จ านวน 30 คน 

พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาป่ีท่ี 1 ท่ีได้ใช้ชุดการสอน ท าการทดดลองโดยใช้กระบวนการคละจ านวนนักเรียน ได้ผลชุด

การสอนมปีระสิทธิภาพ คือ E1 =81.16 / E2= 80.16 แสดงวา่ผู้วิจัยได้ท าการทดลองจนได้ชุดการสอน จ านวน 6 เล่ม ท่ี

ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าเอาชุดการสอน ท่ีมีข้อบกพร่องเล็กน้อยมาปรับปรุงแก้ไข 

จากนั้นจึงน าไปทดลองใชก้ับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีเป็นกลุ่มตัวอยา่งจ านวน 14 คน ต่อไป  

2. การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

ผู้วิจัย เร่ือง การพัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปี

ท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพิกุล ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติพุทธศักราช 2542  

เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน-หลังเรียน  

มขีั้นตอนดังต่อไปนี้ 

2.1 ศึกษาผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้เคยเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ตามหลักสูตรแกนกลาง ของโรงเรียนบ้านวังพิกุล ท่ีผ่านมาเพื่อต้องการทราบ

รายละเอยีดผลการเรียนของนักเรียน   



 

 

Proceedings   
1753 

2.2 ศกึษาวธีิการสร้างแบบทดสอบการวัดผลการเรียนรู้ แบบองิเกณฑ์ ของ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, 

หนา้ 36-93) 

2.3 วเิคราะห์เนื้อหาสาระการเรียนรู้ของแตล่ะเล่ม เพื่อด าเนนิการสร้างและน ามาพัฒนา ชุดการสอน โดย

ใช้แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือดตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 35 ข้อ โดยใช้วิธีการคัดเลอืกจากแบบทดสอบก่อนเรียน

ของแต่ละเล่ม จากนั้นคัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้เหลอืจ านวน 30 ข้อ โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 

5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ด้วยการค่าดัชนคีวามสอดคล้อง IOC 

เพื่อพิจารณาค่า IOC ตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไป ผลจากการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 0.91 ท่ีได้พิจาณาค่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้วิธีของโรวิเนลลี (rovineli) และแฮมบิลตัน 

(hambleton) เพื่อตรวจสอบการหาค่าระดับความยากง่าย (p) และการหาค่าอ านาจการจ าแนก (r) เป็นรายข้อ ตาม

วิธีการเบรนแนน (brennan) โดยใช้วธีิการคัดเลอืกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีได้สร้างขึ้นมา จ านวน 35  

ข้อ จากนั้นน าแบบทดสอบเพื่อหาค่าหาความยากง่ายท่ีอยู่ในระหว่าง 0.20-0.80 และอยู่ในระหว่างค่าอ านาจจ าแนก 

ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว ้จ านวน 30 ข้อ โดยตรวจสอบความเชื่อมั่นตาม

หลักทฤษฎีวิธีการของ โลเวทท์ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา้ 96) สรุปได้คา่ความเช่ือมั่น คือ ค่า pq. = 7.26 จากนั้น

จึงพมิพ ์เพื่อน ามาใชเ้ป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับจรงิ ต่อไป 
 

3. การสร้างแบบประเมินเพื่อวัดระดับความพึงพอใจ 

ผู้วิจัยได้ด าเนนิการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ ท่ีน ามาให้นักเรียนกลุ่มตัวอยา่ง จ านวน 14 คน ได้แสดง

ความพึงพอใจ ท่ีนักเรียนได้ใช้ชุดการสอนจ านวน 6 เล่ม โดยน าข้อค าถามท่ีได้ผ่านการพิจาณาจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 

5 ท่าน เมื่อผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงและความสอดคล้องท่ีเป็นไปแล้วพบว่าข้อค าถามมี

ส านวนท่ีดี ข้อค าถามเรียงตามล าดับความส าคัญ ท่ีตรงตามวัตถุประสงค์ของเนื้อหาสาระการเรียนรู้และไม่มีค าผิด 

สามารถน าไปหาค่า IOC ได้ต่อไป ผลจากการพิจาณาการหาค่า IOCโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ระหว่าง 0.80 -1.00 จาก

แบบสอบถามความพึงพอใจ จ านวน 10 ข้อ หลังจากนัน้ผู้รายงานจึงได้ด าเนนิการน าไปใชก้ับนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีเป็น

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 14 คน โดยมีแบบประเมินคุณภาพแบบสอบความความพึงพอใจได้ก าหนดตามมาตราส่วน

ประเมินค่าระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ  

ระดับคะแนน 4.51 – 5.00  หมายถงึ  มากที่สุด 

ระดับคะแนน 3.51 – 4.50  หมายถงึ  มาก 

ระดับคะแนน 2.51 – 3.50  หมายถงึ  ปานกลาง 

ระดับคะแนน 1.51 – 2.50  หมายถงึ  นอ้ย 

ระดับคะแนน 1.00 – 1.50   หมายถงึ  นอ้ยท่ีสุด 

แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน จ านวน 10 ข้อ ท่ีได้สร้างไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  5  ท่าน  เพื่อหา

ความตรงเชิงเนื้อหา โดยก าหนดให้มีดัชนีความสอดคล้องตั้งแต ่ 0.60-1.00  ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาแล้วได้ค่าดัชนี

ความสอดคล้องของความพึงพอใจค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00  จ านวน  10  ข้อ ถ้าไม่ได้ตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ต้อง

ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ หลังจากท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงน าไปใชก้ับนักเรียน 

ท่ีไม่ใชน่ักเรียนกลุ่มตัวอยา่งจ านวน 14 คน ต่อไป 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขัน้ตอนดังนี้ 

1. สัปดาห์แรกผู้สอนชี้แจง เร่ืองแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเกี่ยวกับโดยมุ่งเน้นการวัดผลและการประเมินเป็น

หลักเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ของการจัดการเรียนรู้ท่ีได้ก าหนดไว้แตล่ะแผน จ านวน 6 แผน 

สัปดาห์ท่ี 1-2  ใชชุ้ดการสอน เล่มท่ี 1 เร่ือง  ความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ ประกอบกับแผนการจัดการเรียนรู้

ท่ี 1 จ านวน 2 ชั่วโมง 

สัปดาห์ท่ี 3-5 ใชชุ้ดการสอน เล่มท่ี 2 เร่ือง ความรู้เครื่องมือและอุปกรณง์านประดิษฐ์ แผนการจัดการเรียนรู้

ท่ี 2 จ านวน 3 ชั่วโมง 

สัปดาห์ท่ี 6-8 ใช้ชุดการสอน เล่มท่ี 3 เร่ือง ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบดอกไม้ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3  

จ านวน 3 ชั่วโมง 

สัปดาห์ท่ี 9-12 ใช้ชุดการสอน เล่มท่ี 4 เร่ือง การประดิษฐ์ดอกพิกุล ดอกไม้ประจ าโรงเรียนบ้านวังพิกุล 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 จ านวน 4 ชั่วโมง 

สัปดาห์ท่ี 13-16 ใช้ชุดการสอน เล่มท่ี 5 เร่ือง การประดิษฐ์ดอกส าโรงดอกไม้ประจ า อ าเภอศรีส าโรง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 จ านวน 4 ชั่วโมง 

สัปดาห์ท่ี 17-20 ใช้ชุดการสอน เล่มท่ี 6 เร่ือง การประดิษฐ์ดอกบัวหลวงดอกไม้ประจ าจังหวัดสุโขทัย 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 จ านวน 4 ชั่วโมง  

รวมท้ังสิ้น 20 ชั่วโมง 

2. นักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ และแบบทดสอบก่อนเรียนของ

แตล่ะเล่ม จ านวน 10 ข้อ เพื่อวัดความรู้ของนักเรียนก่อนท าการสอน เพื่อเก็บผลคะแนนไว้เปรียบเทียบกันระหว่างหลัง

เรียนและก่อนเรียน เมื่อเรียนจบเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของแตล่ะ ๆ เล่มแลว้ จ านวน 6 เล่ม 

3. สอนด้วยชุดการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 6 แผน ท่ีได้ก าหนดไว้ จ านวน 20 ชั่วโมง เพื่อ

ทดสอบความก้าวหนา้ระหวา่งเรียน  

4. จากนั้นน าคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ท้ังหมดมาเปรียบเทียบ

ผลคะแนน เพื่อรายงานผลความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศกึษาป่ีท่ี 1  

5. น าเอาแบบประเมินเพื่อวัดระดับความพึงพอใจ แจกให้นักเรียนทุกคนประเมินการใช้ชุดการเรียน 

การสอน 

 การวิเคราะห์ข้อมลู 

 ผู้วิจัยได้วเิคราะหข์้อมูล มีดังตอ่ไปนี้ 

1. น าผลคะแนนชุดการสอน จ านวน 6 เล่ม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 1 มาท าการวิเคราะห์ เพื่อ

หาค่าเฉลี่ย (x̄ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

2. น าเอาผลคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลังเรียนและ

ก่อนเรียน เพื่อวัดความก้าวหนา้ทางการเรียนโดยใช้คา่ t-test   

3. น าแบบประเมินผลระดับความพึงพอใจที่นักเรียนตอบมาประมวลผล เพื่อปรับปรุงแก้ไขชุดการสอน  
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สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มดีังนี้ 

1. สูตรการหาค่าเฉลี่ย  

2. สูตรการหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3. สถิตกิารค่าหาท่ี (t – test) (ชูศรี  วงศ์รัตนะ, 2544, หนา้ 93) 

 

ผลการการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ชุดการสอน รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การอาชีพและเทคโนโลยี (งาน

ประดิษฐ์) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี1โรงเรียนบ้านวังพกิุล ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 

ตารางที่ 1 แสดงคะแนนการหาประสิทธิภาพชุดการสอน  

บทที ่ คะแนนประสทิธิภาพระหว่างเรียน คะแนนผลลัพธ์หลังเรียน E1  /  E2 

ร้อยละ (E1) ร้อยละ (E2) 

1 83.20 82.00 83.20/82.00 

2 80.80 81.00 80.80/81.00 

3 83.20 80.00 83.20/80.00 

4 81.33 81.00 81.33/81.00 

5 80.33 80.00 80.33/80.00 

6 83.33 83.00 83.33/83.00 

E1 = 82.03/ E2 = 81.16 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพิกุล มีค่าเฉลี่ยร้อยละ (x̄ ) E1 เท่ากับ 82.03 และค่าเฉลี่ยร้อยละ (x̄ )  

E2  เท่ากับ 81.16 แสดงวา่ชุดการสอนมปีระสิทธิภาพ ซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสมมติฐานข้อท่ี 1 
 

ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชพีและเทคโนโลย ี(งานประดิษฐ์)  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1โรงเรียนบ้านวังพกิุล 
 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลัง

เรียนท่ีวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ 

จ านวน แบบทดสอบ x̄  ร้อยละ S.D. t-test 

14 คะแนนทดสอบก่อนเรียน 13.28 44.26 13.49 40.55 

14 คะแนนทดสอบหลังเรียน 23.71 79.03  

มนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ  .05  จ านวน 14 คน มคี่า df = 1.761 (ล้วน สายยศแล และ อังคณา สายยศ, 2538,  หนา้ 284) 
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จากตารางท่ี 2 พบวา่ นักเรียนนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพกิุล ท าคะแนนทดสอบก่อนเรียน 

จ านวน 30 ข้อ มีค่าเฉลี่ย x̄ เท่ากับ 13.28 คิดเป็นค่าร้อยละเท่ากับ 44.26 และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมคี่าเฉลี่ย

x̄ เท่ากับ 23.71 คิดเป็นค่าร้อยละเท่ากับ 79.03  และมีคา่ S.D. เท่ากับ 13.49 และมคี่า  t-test  เท่ากับ  40.55 มคีวาม

แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวา่นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

ซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสมมติฐานข้อท่ี 2 
 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดการสอน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี(งานประดิษฐ์)  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1โรงเรียนบ้านวังพกิุล 
 

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะหก์ารศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 จ านวน 14 คน 

ข้อ

ที ่

รายการประเมินผลความพึงพอใจ x̄  S.D. ค่าแปลผล 

1. นักเรียนได้อ่านชุดการสอนแลว้รูปเล่มนา่สนใจและมีความ

สวยงามด ี

4.86 0.35 มากที่สุด 

2. นักเรียนอ่านชุดการสอน การใชภ้าษาเขา้ใจได้งา่ย 4.57 0.62 มากที่สุด 

3. นักเรียนได้ศึกษาชุดการสอนรูปภาพมีความสวยงามด ี 4.79 0.56 มากที่สุด 

4. นักเรียนเรียนรู้ดว้ยชุดการสอนได้ดกีว่าการท่องจ า 4.64 0.61 มากที่สุด 

5. นักเรียนมคีวามคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการน าชุดการสอนไปเรียนรู้

และการสร้างผลงานได ้ 

4.71 0.59 มากที่สุด 

6. นักเรียนศึกษาชุดการสอนและสามารถอธิบายขั้นตอนการ

ประดิษฐ์ดอกไม้ได ้

4.79 0.56 มากที่สุด 

7. นักเรียนสามารถท าตามขัน้ตอนชุดการสอนได ้ 4.86 0.35 มากที่สุด 

8. นักเรียนสามารถน าชุดการสอนไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวันได้ 4.50 0.63 มากที่สุด 

9. นักเรียนมคีวามสนใจตอ่การเรียนดว้ยชุดการสอนมากขึน้ 4.86 0.35 มากที่สุด 

10. นักเรียนสามารถน าความรู้จากชุดการสอนไปประกอบอาชพีใน

อนาคตได ้

4.71 0.59 มากที่สุด 

 สรุปผล 4.73 0.52 มากที่สุด 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 14 คน ที่ได้น าเอาชุดการสอน จ านวน 6 เล่ม ไป

ศกึษาแลว้เห็นดว้ยกับขอ้ค าถามจ านวน 10 ข้อ มีค่าเฉลี่ย x̄ เท่ากับ 4.73 และมีคา่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 

0.52 อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสมมติฐานข้อท่ี 3 

อภปิรายผล 

การจากพัฒนาชุดการสอน ผู้วิจัยได้ก าหนดของการอภปิรายผลตามวัตถุประสงค์ไว้ 3 ข้อดังนี้ 

จากวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี(งานประดิษฐ์)  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพกิุล  
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ตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนบ้านวังพิกุล มีค่าเฉลี่ยร้อยละ (x̄ ) E1 เท่ากับ 82.03 และค่าเฉลี่ยร้อยละ (x̄ ) E2  

เท่ากับ 81.16 แสดงว่าชุดการสอนมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสมมติฐานข้อท่ี 1 ซึ่งมีความ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสมมติฐานข้อท่ี 1 ทุกประการ และยังมีความสอดคล้องกับการท าวิจัยของวานิชเรืองวงษ์ 

(2555, หนา้ บทคัดยอ่) ท่ีได้รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวชิา งานชา่งงานประดิษฐ์ (ง 23101) กลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) พบว่า 1) เอกสาร

ประกอบการสอน รายวชิา งานชา่งงานประดิษฐ์ (ง 23101) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี1 (ดอนสักผดุงวทิย์) มปีระสิทธิภาพเท่ากับ 

84.28/83.53  และยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ศิริวรรณ  แก้วฟอง, 2552, หน้าบทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เร่ือง 

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประดิษฐ์ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพดพบว่า 1) เอกสารประกอบการเรียน กลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลย ี(งานประดิษฐ์) ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นประดิษฐ์ดอกไม้

จากเปลอืกข้าวโพด ท่ีผู้ศึกษาสร้างขึน้มปีระสิทธิภาพเท่ากับ 82.73/82.22 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ 80/80   

จากวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 ผลจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน-หลังเรียนด้วยชุดการสอน กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ การงานอาชพีและเทคโนโลย ี(งานประดิษฐ์) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพิกุลชุด

การสอน จ านวน 6 เล่ม ท่ีได้น าไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 14 คน พบว่า นักเรียนนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท าคะแนนทดสอบก่อนเรียน จ านวน 30 ข้อ มีค่าเฉลี่ย x̄ เท่ากับ 13.28 คิดเป็นร้อยละ 44.26 และ

คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย x̄ เท่ากับ 23.71 คิดเป็นร้อยละ 79.03 มีค่า S.D. เท่ากับ 13.49 และ มีค่า t-test 

เท่ากับ 40.55 นั่นคือ ค่าคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบสอบหลังเรียนสูงกวา่คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีความสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และสมมติฐานข้อท่ี 2 ทุกประการ และยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ศิริวรรณ  แก้วฟอง, 2552,  

หน้าบทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เร่ือง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี(งานประดิษฐ์) ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ชุด ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประดิษฐ์ดอกไมจ้ากเปลือกข้าวโพด 2) ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผู้เรียนหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนสูงกว่าก่อนการใช้เอกสารประกอบการเรียนอยา่งมนีัยส าคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 และยังมคีวามสอดคล้องกับกับอารยา  ฉัตรทอง (2552, บทคัดยอ่) ได้ท าการวจิัย เร่ือง รายงานผล

การใชเ้อกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลย ี(งานประดิษฐ์) ง33101 ชัน้มัธยมศึกษา

ปีท่ี 3 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์ ) ง33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ.05  ซึ่งมคี่า t = 27.094 

จากวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 เพื่อการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดการสอน กลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพิกุล พบว่า 

นักเรียนมัธยมศึกษาปี่ท่ี 1 จ านวน 14 คน ที่ได้น าเอาชุดการสอน จ านวน  6 เล่ม ไปศึกษาแล้วเห็นด้วยกับค าถามจ านวน  

10 ข้อ มีค่าเฉลี่ย x̄ เท่ากับ 4.82 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.39 พบว่า แต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่น

ระดับมากที่สุด มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสมมติฐานข้อท่ี 3 ทุกประการ และมีความสอดคล้องกับงานวิจัย

ของอารยา ฉัตรทอง (2552, บทคัดย่อ) ท่ีได้ท าการวิจัย เร่ือง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการ
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เรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลย ี (งานประดิษฐ์ ) ง 33101 ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3  พบวา่ระดับความพงึพอใจของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(งานประดิษฐ์ ) ง33101 มีคะแนนระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.76 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.55 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจสอดคล้องกันค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีคะแนน

เฉลี่ยระดับความคิดเห็นตัง้แต ่4.66-4.90 อยูใ่นระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้

1. จากผลการวิจัยได้ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพกิุล ท่ีมีคุณภาพ ดังนัน้ครูผู้สอนควรน าเอาชุดการสอนนี้ ไปทดลองใชก้ับ

นักเรียน แตค่วรค านึงถึง การใช้สื่อการสอน ระยะเวลาท่ีน ามาใชส้อน เพื่อให้นักเรียนมทัีกษะในการปฏบัิตจิรงิและควร

ให้นักเรียนได้ไปปฏบัิตฝิึกทักษะนอกเวลาตามความเหมาสม 

2. ผลจากการวิจัยได้ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพกิุล ที่มีประสิทธิภาพ ตอ่กระบวนการจัดการเรียนการสอน  

3. ผลจากการวจิัยได้ท าให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านวังพกิุล มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น

ท่ีได้ใช้ชุดการสอน  

ข้อเสนอแนะในการการวิจัยครั้งนี ้

 1. ควรพัฒนาและสรา้งชุดการสอนให้มีความหลากหลายของแตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อส่งผลการพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได้เป็นอยา่งดี  

 2. ควรพัฒนาและศึกษาหาข้อมูลในการแก้ปัญหาโดยการท าวจิยัในช้ันเรียน ท้ังน้ีจะส่งผลท าใหก้ารแก้ปัญหา

ได้ตรงประเด็นตามหลักวิชาการ 

 3. ควรพัฒนาและหาประสิทธิภาพจุดออ่นของนักเรียน และควรเพิ่มจุดแข็งตอ่การพัฒนาการเรียน 

การสอนให้ดขีึน้อยา่งต่อเนื่องต่อไป 
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แนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเท่ียวภูฆ้องแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลต าบลปากชม 

อ าเภอปากชม จังหวัดเลย 

Participatory of Phukong tourism management in Pak Chom municipality 

area, Pak Chom district, Loei province 

ไทยโรจน ์พวงมณี1* พายุ แฝงทรัพย์1 และ คชสหี์  เจริญสุข1 

Thairoj Phoungmanee1*, Payu Fang-sub1 and Kotchasi Charoensuk1 
 

บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษา มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาบริบทของการ

ท่องเท่ียวภูฆ้องเขตเทศบาลต าบลปากชม อ าเภอปากชม จังหวัดเลย (2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเท่ียว

เขตเทศบาลต าปากชม จังหวัดเลย  ใช้กลุ่มประชากรเป้าหมายจ านวน 45 คน ประกอบด้วย นายกเทศบาลต าบลปากชม 

สมาชิกเทศบาลต าบลปากชม ปลัดเทศบาลต าบลปากชม นักวิชาการท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มเศรษฐกิจ

พอเพียง ผู้น าทางขึ้นภูฆ้องในการร่วมกันให้ข้อมูล ใช้แบบสัมภาษณ์  แบบบันทึกข้อมูล การประชุม  การสนทนากลุ่มเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา น าเสนอข้อมูลด้วยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์

ประกอบภาพถ่าย  ผลการศกึษาพบวา่ 

1) ภูฆ้องเป็นภูเขาสูงอยู่ในเขตอ าเภอปากชม ท่ีเทศบาลต าบลปากชมและชุมชนมีการระดมความคิดเห็นกันเพื่อ

การพัฒนาสู่การเป็นพื้นท่ีการท่องเท่ียวของชุมชนนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ภูฆ้องมีลักษณะเป็นป่าเต็งรัง ยอดเขามีระดับ

ความสูงกว่าน้ าทะเล 800 เมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางถึงจุดสูงสุดของภูฆ้องประมาณ 3 ชั่วโมง ด้านบนของภูฆ้อง

สามารถมองเห็นภูมิทัศน์เมืองปากชมและประเภทสปป.ลาวโดยมีแม่น้ าโขงขวางกัน นอกจากนี้ด้านบนภูฆ้องยังเป็นพื้นท่ี

ทางประวัติศาสตร์ของการสู้ของทหารสปป.ลาวท่ีหนสีงครามข้ามมาตั้งศูนย์บัญชาการ โดยมีหลักฐานเป็นบังเกอร์และแนว

หินท่ีมีการตั้งหลักปักฐานให้เป็นศูนย์กลาง ส่วนจุดเด่นของภูฆ้องท่ีเป็นอัตลักษณ์คือต้นสนเอนท่ีงอกออกมาจากแนวหิน 

ปัจจุบันเทศบาลต าบลปากชมและชุมชนร่วมกันวางแผนการจัดการท่องเท่ียวแต่ยังไม่เป็นทางการในลักษณะบอกปากต่อ

ปาก 

2) แนวทางการจัดการท่องเท่ียวภูฆ้องของเทศบาลต าบลปากชม ประกอบด้วย 2.1)ต้องมีการวางและเขียน

ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวชุมชน  2.2) ควรมีการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและมีการเครือข่ายการท่องเท่ียวให้เกิดขึ้น

อย่างเป็นรูปธรรมด้วย 2.3) ควรมีการสร้างเครือข่ายของกลุ่มคนในชุมชน 2.4) ควรมีการร่วมกันก าหนดระเบียบข้อบังคับ  

วางกฎเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวและอบรมให้ความรู้สมาชิก และมีการจัดพิมพ์ เพื่อ

ประชาสัมพันธ์ 2.5)  ต้องมีการวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้เอื้อต่อการท่องเท่ียวท่ีมีความปลอดภัยและสามารถ

เรียนรู้ธรรมชาตขิองนักท่องเท่ียว 

ค าส าคัญ:    การพัฒนาการจัดการท่องเท่ียว, การท่องเท่ียวภูฆ้อง, แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาต,ิ การมสี่วนร่วมของชุมชน, 

อ าเภอปากชม  

                                                 
1 สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวดั เลย 42000 
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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    
 

บทน า 

การท่องเท่ียวชุมชน หมายถึง การเดินทางออกไปจากบ้านหรือท่ีพักเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อความสนุกสนาน 

เพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อการทัศนศึกษาและเพื่อการสร้างสรรค์หรือการเรียนรู้ส่งผลท าให้เกิดปฎิสัมพันธ์ขึ้นระหว่างคนใน

ชุมชน ธุรกิจและการบริการในชุมชนและนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาสัมผัสกับประสบการณ์เชงิคุณค่าของสิ่งท่ีมีอยูใ่นชุมชน 

(ปฐม หงส์สุวรรณ, 2560: 23-41) โดยชุมชนท่ีเป็นพื้นท่ีการท่องเท่ียวนั้นส่วนใหญ่มักจะมีทรัพยากรการท่องเท่ียวหลักและ

ทรัพยากรการท่องเท่ียวรองท่ีมีอัตลักษณ์มาจัดการและน าเสนอขายให้กับนักท่องเท่ียว ซึ่งอาจเป็นสิ่งท่ีมีมาแต่ดั้งเดิมของ

ชุมชนและพื้นท่ีเชน่ประวัตศิาสตร์ของชุมชน สิ่งเหล่านี้จะแสดงให้เห็นถึงภูมิทัศนท์างวัฒนธรรมท่ีเป็นผลรวมของการประกอบ

สร้างของประวัติศาสตร์ ชาติพันธ์ุ รูปแบบการด าเนินชีวิต ความเชื่อความศรัทธา สถาปัตยกรรมและศิลปหัตถกรรมของ

ท้องถิ่นนัน้ ๆ เมื่อกล่าวถึงค าวา่ ทรัพยากรการท่องเท่ียวชุมชน จะหมายถึงแหล่งท่องเท่ียวประเภทธรรมชาต ิ ประวัติศาสตร์ 

ศิลปะและวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในชุมชน โดยแหล่งท่องเท่ียวแต่ละประเภทจะท าให้นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท่องเท่ียวได้เรียนรู้และ
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เพิ่มพูนประสบการณ์เชงิคุณค่า ได้ความรู้และเกิดผลทางความสุขใจท่ีได้เข้ามาสัมผัสความงดงามของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

ท่ีผ่านการจัดการผ่านการท่องเท่ียวภายใน 1-2 วันของชุมชนท้องถิ่น (ไทยโรจน ์ พวงมณี, 2560 : 98-117) 

  การจัดการท่องเท่ียวของชุมชนท่ีมีการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์โดยคนและกลุ่มคนในชุมชนเอง บางคร้ังอาจมีลักษณะ

และรูปแบบท่ียังไม่เป็นระบบมากนักท้ังทางด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียว การบริหารจัดการคน การจัดกิจกรรม

การท่องเท่ียว การสืบค้นทรัพยากรการท่องเท่ียวและการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว ดังนัน้เพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ท่ีมีการเร่ิมต้นจากคนในชุมชนเอง และจากการท่ีมีนักวิชาการและนักวิจัยจากภายนอกเดินทางเข้าไปร่วมเป็นพี่เลี้ยงหรือ

ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนก็จะส่งผลท าให้สามารถพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของการท่องเท่ียวโดยชุมชนได้ 

(ไทยโรจน์ พวงมณี, 2560: 118-132) เมื่อกล่าวถึงค าว่า “การพัฒนาท่ียั่งยืน” หมายถึง การพัฒนาท่ีมีการตอบสนองความ

ต้องการของคนในรุ่นปัจจุบันโดยท่ีการพัฒนานั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนรุ่นต่อไปในการท่ีจะสนองตอบต่อความต้องการ

ของเขาเองท่ีจะพัฒนาต่อไปในอนาคต (พระธรรมปิฎก, 2539: 25) อันเป็นการพัฒนาท่ีตรงกับความต้องการตามความ

จ าเป็นในปัจจุบันโดยสามารถรองรับความต้องการหรือความจ าเป็นท่ีจะเกิดแก่ชนรุ่นหลัง ๆ ด้วยท้ังนี้มาตรฐานการครอง

ชีพท่ีเลยขีดความจ าเป็นชั้นพื้นฐานต่ าสุดนั้นจะยั่งยืนต่อเมื่อมาตรฐานการบริโภคในทุกหนทุกแห่งค านึงถึงความยั่งยืนใน

ระยะยาว (Long-term Sustainability) รวมถึงครอบคลุมมาตรการในการรักษามรดกทางทรัพยากรท่ีจะตกกับคนรุ่นหลังโดย

อย่างน้อยให้มาก ๆ พอกับชนรุ่นปัจจุบันท่ีได้รับมาและเป็นการพัฒนาท่ีกระจายประโยชน์ของความก้าวหน้าเศรษฐกิจได้

อย่างท่ัวถึง ตลอดจนเป็นการพัฒนาท่ีปกป้องสิ่งแวดล้อมท้ังในระดับท้องถิ่นและในระดับโลกโดยรวมเพื่อชนรุ่นหลังและเป็น 

การพัฒนาท่ีท าให้คุณภาพชวีิตดีขึ้นอยา่งแท้จริง (เกื้อ วงศ์บุญสิน, 2538: 71-72) ส าหรับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นผ่านการ

จัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนน้ัน  คนในชุมชนจะต้องมีการร่วมคิดและร่วมอนุรักษ์และมีการใช้ทรัพยากรทาง

ธรรมชาติอย่างพอดี ท้ังนี้เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ใช้ต่อไปได้ในระยะยาว ต้องมีการกระจายผลประโยชน์ให้แก่คนส่วน

ใหญ่ของชุมชนด้วย รวมท้ังต้องมีการสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือ

วัฒนธรรมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการด าเนินการจัดการท่องเท่ียวในพื้นท่ีทางการท่องเท่ียวนั้น (ไพฑูรย์  พงษ์ศะบุตร

และวิลาสวงษ์ พงษ์ศะบุตร, 2554: 1) ซึ่งการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนนั้นถือเป็นการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติและทุน

ทางปัญญา ทุนทางวัฒนธรรมมาสู่การพัฒนาเพื่อการท่องเท่ียวและการสร้างรายได้และความภาคภูมิใจให้กับตนเองผ่าน

กระบวนการวางแผนการด าเนินการท่องเท่ียว อยา่งไรก็ดีการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนเองท้ายสุดก็จะส่งผลท าให้ชุมชนมี

จิตส านึก เกิดการพัฒนาตนเอง พึ่งพาตนเอง คิดเป็นท าเป็น มีความพยายามในการเรียนรู้พัฒนา เกิดรายได้ผ่านการจัดการ

ท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น และมีการรวมตัวกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งขึ้นในชุมชน เพื่อท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน ตามความ

คาดหวังและความพยายามท่ีจะด าเนินการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนเพื่อให้เป็นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 ด้าน 

ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคมวัฒนธรรม 3) สิ่งแวดล้อม และสิ่งส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความยั่งยืนก็คือการรวบรวมองค์

ความรู้ ภูมิปัญญา สบืสานสืบทอด ตลอดจนการน าไปใชป้ระโยชน์ได้  เกิดความรักความภาคภูมิในความรู้สึกเป็นเจ้าของท่ี

มีส่วนร่วมในทรัพยากรของชุมชน และเกิดกระบวนการเรียนรู้การท างานร่วมกันในท่ีสุด (วีระพล ทองมา, 2547: 17-22)   

เมื่อพิจารณาจากแนวคิดของการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนน้ันพบว่า อาจพิจารณาจากการค้นหาค าตอบจากประเด็น

ค าถามท่ีว่า “การท่องเท่ียวจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนได้อย่างไร โดยไม่ได้มีการมองว่าชุมชนจะได้ประโยชน์

อะไรจากการท่องเท่ียว” ซึ่งโดยหลักการท่องเท่ียวโดยชุมชนจะต้องใช้คนในชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของเข้ามามีส่วนร่วมใน 

การตัดสินใจและก าหนดทิศทางการท่องเท่ียว ส่งเสริมความภาคภูมใิจของตนเอง มกีารจัดกิจกรรมทางการท่องเท่ียวหลาก

รูปแบบเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวติของคนในชุมชน โดยต้องเน้นกระบวนการจัดการคน พื้นท่ีงบประมาณให้มคีวามยั่งยืน

รวมท้ังด ารงไว้ด้วยจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม รักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนต่าง 
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วัฒนธรรมเคารพในความแตกต่างท่ีอาจก่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อคนในท้องถิ่น รวมถึงการกระจายรายได้สู่

ชุมชนแบบตา่ง ๆ ด้วย เชน่ การให้บริการการน าเท่ียวการขายของท่ีระลึก (พจนา สวนศรี, 2546: 12-13) 

ส าหรับการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนนั้น มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม องค์ประกอบด้านองค์กรชุมชน องค์ประกอบด้านการจัดการ และ องค์ประกอบด้าน

การเรียนรู้ จากองค์ประกอบดังกล่าวถือได้ว่า ถ้าพื้นท่ีใดมีการจัดการท่องเท่ียวโดยการใช้ชุมชนเป็นเคร่ืองมือในการ

พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งจะต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

รวมถึงท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เป็นแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชนซึ่งมีเจ้าของ

ร่วมกันก าหนดทิศทางในการพัฒนาบริหารจัดการ และได้รับประโยชน์จากการท่องเท่ียวร่วมกัน ส าหรับนักท่องเท่ียวผู้มา

เยือนนอกจากจะได้พักผ่อน สนุกสนานและความบันเทิงแล้ว ยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน 

ซาบซึ้งกับคุณค่าของการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนจนเกิดความเคารพคนในท้องถิ่นและเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ดังนั้น การท่องเท่ียวโดยชุมชนจึงน าประโยชน์มาสู่ชุมชนหลายประการด้วยกัน

คือเป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน ท าให้เกิดการฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ่นท่ีดีงาม คนในชุมชนรวมถึงนักท่องเท่ียวได้รับการพัฒนา และน ามาสู่การสร้างรายได้ เศรษฐกิจและการสร้าง

คุณภาพชวีติท่ีดขีองคนในชุมชน (ณัฐกานต ์รุ่งเรืองลินจง โพชารี, 2559: 195-213) 
 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 วถิีชีวิตของชาวบ้านใตเ้ขื่อนแม่น้ าชมและการน ารถอแีตก๊มาสู่การขายการท่องเท่ียวของชุมชน 

ผ่านรูปแบบการนั่งรถชมเมอืงชมสถานท่ีท่องเท่ียว 
 

อ าเภอปากชม จังหวัดเลยเป็นพื้นท่ีหนึ่งของจังหวัดเลยท่ีมีประวัติศาสตร์เชิงพื้นท่ี มีศิลปะและวัฒนธรรมท่ี

เชื่อมโยงกับแม่น้ าโขงและมีเส้นทางการคมนาคมเลียบชายแม่น้ าโขงท่ีมีความงดงามจนมีการน ามาสู่การเป็นสิ่งช่วย

สนับสนุนการจัดการท่องเท่ียวของชุมชนได้ เช่น หมู่บ้านวินัยท่ีเป็นพื้นท่ีอยู่อาศัยของชาวม้ งท่ีอพยพเข้ามาในช่วง

สงครามในลาว หรือชาวลาวท่ีมกีารอพยพมาต่อสู้อยู่บนภูฆอ้ง การมีวถิีชวีิตการหาปลาในลุ่มแม่น้ าโขง ประเพณีการ

ลอยกระทงสายเนื่องในวันลอยกระทง รวมถึงประเพณีอื่น ๆ ตามขนบฮีตสิบสองคองสิบสี่ด้วย นอกจากนี้พื้นท่ีของ

อ าเภอปากชมยังมีความสวยงามของถนนสายหลักปากชมหนองคายท่ีมีเส้นทางเลยแม่น้ าโขงไปตลอดเส้นทาง จาก

การระดมความคิดเห็นผ่านการจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อหาโจทย์วิจัยพบว่า หน่วยงานเทศบาลต าบลมีการ

ก าหนดนโยบายไว้เกี่ยวกับการท่องเท่ียวและผู้ว่าราชการจังหวัดก็เห็นว่า “อ าเภอปากชมเป็นพื้นท่ีท่ีควรมีการจัดการ

ท่องเท่ียวโดยชุมชนให้นักท่องเท่ียวพักค้างอ้างแรมก่อนท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีเชียงคาน หรือก่อนจะไปท่องเท่ียวท่ี

จังหวัดหนองคาย เพราะเห็นว่ามีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีสามารถตอบโจทย์นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีชอบขับรถและชม

ความงามของเส้นทางถนนเลียบชายโขงของอ าเภอปากชมได้” เช่นเดียวกับการสนทนากลุ่มร้านค้าของท่ีระลึกและ

โฮมสเตย์ก็พบวา่ “อ ำเภอปำกชมสำมำรถจัดกำรท่องเท่ียวเชงิวิถีชีวติ เช่นกำรเรียนรู้วิถีชวีิตคนหำปลำแม่น  ำโขง กำร

สัมผัสประสบกำรณ์เชิงคุณค่ำของแหล่งร่อนทอง กำรสัมผัสกับวัฒนธรรมชนชำติพันธ์ุม้งท่ีบ้ำนวินัย อ ำเภอปำกชม 

จังหวัดเลยและกำรชื่นชมควำมงำมของสองฝั่งโขงและหมู่บ้ำนฝัง่ สปป.ลำวในเขตบริเวณสวนสันติประชำอำสำ รวมถึง
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รูปแบบกำรท่องเท่ียวแบบกำรเดินชมตลำดบำนตลำดเมอืงและมีกำรแวะพักเพ่ือกำรพูดคุยหรือรับฟังเร่ืองรำวเกี่ยวกับ

ต ำนำนเมอืงนครหงส์ของอ ำเภอปำกชม” 

ภูฆ้องเป็นภูเขาสูงลูกหนึ่งในเขตอ าเภอปากชมท่ีเทศบาลต าบลปากชมได้มีการส ารวจแล้วเป็นการเบื้องต้น

เพื่อท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาพื้นท่ีส าหรับการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน โดยท่ีภูฆอ้งนั้นเป็นภูเขาที่อยูใ่นเขตป่าสงวนท่ีมี

กลุ่มชาวบ้านรวมท้ังเทศบาลร่วมมือช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้จนกลายเป็นพื้นป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เมื่อมีการ

น าเสนอผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ก็ท าให้มีนักท่องเท่ียวท่ีชอบแนวทางการท่องเท่ียวเชิงการอนุรักษ์หรือเชิงการ

ผจญภัยมีความสนใจและสามารถเดินทางเข้ามาสมัผัสประสบการณ์เชงิคุณค่า และนักท่องเท่ียวหลายคนเห็นว่าระบบ

ของการเดินและความหลากหลายของสิ่งท่ีสัมผัสให้อารมณ์ไม่แตกต่างจากการเดินขึ้นไปสัมผัสความงดงามของภู

กระดงึ จึงมีการเขียนสื่อสารประชาสัมพันธ์และบอกเล่าเร่ืองราวเป็นข้อความ “ภูฆ้องนอ้งภูกระดงึ” 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการท่ีเมืองปากชมจะเร่ิมตน้จัดการตนเองเพื่อการเป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียวได้น้ันอาจตอ้ง

มีการพัฒนาพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่งเฉพาะก่อนเช่นการทีทุนทางธรรมชาติ อย่างภูฆ้อง หรือทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีความ

ชัดเจนอยา่งหมู่บ้านวัฒนธรรมมง้ท่ีบ้านวินัย ท้ังนี้เพื่อท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาเชื่อมโยงไปจุดอื่นๆโดยภาพรวมของพื้นท่ี

ได้อยา่งเป็นรูปธรรม ซึ่งคณะผู้วจิัยเห็นวา่ ภูฆ้องเป็นพื้นท่ีหนึ่งท่ีมีความสวยงาม มีประวัตศิาสตร์ของพื้นท่ี มีการสร้าง

กิจกรรมการท่องเท่ียวไว้แล้วและยังสามารถแสดงอัตลักษณ์เฉพาะของพื้นท่ีอ าเภอปากชม จังหวัดเลยได้เป็นอย่างดี 

ซึ่งชุมชนและเทศบาลต าบลปากชมและเครอืขา่ยการท่องเท่ียวก็ได้มีการส ารวจและสรา้งเครือข่ายมาบา้งแล้วส่วนหน่ึง

แตย่ังไมไ่ด้มีการจัดการใดใดอยา่งเป็นรูปธรรม คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศกึษาแนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเท่ียว

ภูฆ้องแบบมสี่วนร่วมของเทศบาลต าบลปากชม อ าเภอปากชม จังหวัดเลย 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศกึษาบริบทของการจัดการท่องเท่ียวภูฆอ้งอ าเภอปากชม จังหวัดเลย 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและการจัดการท่องเท่ียวภูฆ้องเขตเทศบาลต าบลปากชม อ าเภอปากชม 

จังหวัดเลย 
 

กรอบแนวคิด 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

เทศบาล

ต าบลปากชม 

แนวทางการท่องเที่ยวแบบมสี่วนรว่ม

ของเทศบาลต าบลปากชม จังหวดัเลย 

-แนวคดิทฤษฎีการมีส่วนรว่มของชมุชน 

-แนวคดิทฤษฎีการจัดการท่องเที่ยวชุมชน 

-บริบทของพื้นที ่

-บริบทการจัดการท่องเที่ยวภูฆ้อง 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

การวจิัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชงิคุณภาพผู้วจิัยมวีธีิการด าเนินการวจิัยดังนี้ 

1.ประชากรเป้าหมาย 

กลุ่มประชากรเป้าหมายท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบด้วย นายกเทศบาลต าบลปากชม 

สมาชิกเทศบาลต าบลปากชม ปลัดเทศบาลต าบลปากชม นักวิชาการท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่ม

เศรษฐกิจพอเพยีง ผู้น าทางขึน้แหล่งท่องเท่ียวภูฆอ้ง จ านวน 45 คน 

2. เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่ใช้ในการวิจัย  คณะผู้วิจัยใช้แบบบันทึกข้อมูล (Field Note) แบบ

สัมภาษณ ์(Interview form) การสนทนากลุ่ม (Focus group Discussion) และการประชุม (Meeting)   

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการประสานกับนายก

เทศบาลต าบลปากชม  ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน  ผู้น าชุมชนและประชากรเป้าหมาย โดยนัดวันเวลาในการด าเนินกิจกรรม

การวจิัยผ่านกระบวนการท่ีคณะผู้วิจัยสร้างขึน้ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

5. การน าเสนอข้อมูล คณะผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลแบบพรรณนาเชงิวเิคราะห์ประกอบภาพถ่าย  
 

ผลการศึกษา 

 1. บริบทพื้นที่ภูฆ้อง  

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการส ารวจพื้นท่ีตามเส้นทางการท่องเท่ียวภูฆ้อง  พบว่า              

ภูฆ้องเป็นชื่อเรียกภูเขาสูงในเขตอ าเภอปากชม จังหวัดเลยภูฆ้อง นอกจากนี้ยังมีต านานเกี่ยวกับแหล่งท่ีมาของชื่อ  

ภูฆ้องท่ีว่า "มชีำวบ้ำนขึ นไปนอนบนภูเขำและได้ยินคนตฆีอ้งดังมำจำกบ้ำนบุฮม ชำวบ้ำนจึงเรียกวำ่ ภูฆ้อง"  ภูฆ้องห่าง

จากแม่น้ าโขงประมาณ 4 กิโลเมตร สามารถมองเห็นทิวทัศนแ์มน่้ าโขงรวมถึงตัวอ าเภอปากชม และสปป.ลาว บนยอด

ภูมีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 800 เมตร ในเขตป่าสงวนป่าดงดบิของอ าเภอปากชม จังหวัดเลย การเดินทาง

เพื่อการชื่นชมความงามและการจัดการท่องเท่ียวตอ้งใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 3 กิโลเมตร โดยใชเ้วลาเดินทางไปกลับ

ประมาณ 5 ชั่วโมง  

 ส่วนเส้นทางการเดินทางขึ้นภูฆ้องโดยเส้นทางเร่ิมต้นจะนั่งรถอีแต๊กขึ้นไปจะผ่านไร่สวนผลไม้ของเกษตรกร 

ประมาณ 3 กิโล ระยะต่อมาเป็นพื้นท่ีของป่าไผ่ท่ีขึ้นอย่างเขียวขจีตลอดเส้นทาง 50 เมตร แนวทางการเดินจะเดินไปตาม

สันเขา โดยนักท่องเท่ียวสามารถสัมผัสและเรียนรู้สภาพของป่าไม้และป่าเฟิร์นท่ีปกคลุมพื้นดินและในบางฤดูกาลจะให้

บรรยากาศของพื้นสีทองของใบเฟิร์นท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสวยงาม จนถึงจุดแนวระนาบของยอดภูท่ีมีการปรับ

พื้นท่ีให้เป็นพื้นท่ีส าหรับการตั้งแคมป์ (Camp) และการกางเต้นท์ส าหรบนักท่องเท่ียว โดยเบื้องหน้าของแคมป์ (Camp)จะ

มีการสร้างระเบียงส าหรับนั่งพักผ่อนและการถ่ายภาพภูมิทัศน์พรมแดนไทยลาวและมุมมองสูงของแม่น้ าโขงท่ีขวางกั้น

อย่างสวยงาม อย่างไรก็ดีนอกจากความงามของพื้นท่ีและธรรมชาติแล้ว บนพื้นท่ีภูฆ้องยังมีหลักฐานและร่องรอยทาง

ประวัติศาสตร์ของการอพยพและการสู่รบของทหารลาวปรากฏให้เห็นและถือว่ามีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ในพื้นท่ี

ด้วยเช่นกัน ดังการค้นพบท่ีว่า “เดิมในปี พ.ศ. 2526 ส่วนของด้านบนของภูฆ้องนั้นเป็นพื้นท่ีในการตั้งฐานท่ีมั่นของทหาร 

สปป.ลาวท่ีมีการอพยพเข้ามาโดยท่ีทหารเหล่านั้นเห็นว่าพื้นท่ีแห่งนี้สามารถเป็นชัยภูมิท่ีมีความสูง สามารถมองเห็นการ

เคลื่อนไหวของศัตรูได้ 360 องศา และมีความปลอดภัยสูง และจากการสัมภาษณ์พบว่า มีทหารลาวเดินเข้ามาตั้งมั่นใน

บริเวณมากกว่า 200 คน โดยบนภูฆ้องท่ีมีลักษณะยอดตัดจะมีการสร้างศูนย์บัญชาการและมีการสร้างบังเกอร์กระจาย
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อยู่โดยรอบด้านบนภู โดยบังเกอร์มีลักษณะของการขุดหลุมลงไปในดินให้มีความลึกจากนั้นน าก้อนหินมาล้อมโดยรอบให้

มคีวามสูงพอท่ีจะตัง้ปืนยงิระยะไกลและหลบภัยเมื่อถูกยงิโต้ตอบกลับมาได้ด้วยเชน่กัน” 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 บริเวณตน้สนสามใบเอน จุดสุดท้ายของเส้นทางการท่องเท่ียวท่ีถอืว่าเป็นจุดขายท่ีมีอัตลักษณ์เฉพาะ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 จุดที่ชุมชนร่วมกันสร้างขึน้มาโดยเห็นว่าเหมาะสมกับการถ่ายภาพความงามและสามารถชื่นชม 

ทัศนียภาพของสองฝั่งโขง 
 

 ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นกับภูฆ้องท่ีอาจท าให้ภูฆอ้งไม่สวยงามคือการไฟปา่ใหมโ่ดยท่ัวบริเวณรอบภูฆ้องและบนภู

ท่ีมีทุกปี โดยไฟป่าจะมีการเผาไหม้ตน้สนสามใบท่ีอยูบ่นยอดภูฆอ้ง ซึ่งถือวา่เป็นจุดท่ีส าคัญท่าวบ้านเห็นว่าแนวต้นสน

ด้านบนมีความสวยงามและให้ความสุนทรียภาพเมื่อมีลมพัดผ่านต้นสนซึ่งจะให้เสียงท่ีแตกต่างอยา่งมีมนต์เสน่ห์และ

เย็นสดช่ืนท่ีสมในบริเวณพื้นราบไม่สามารถท่ีจะให้ได้ โดยชาวบ้านเห็นวา่ “ถ้ำบนพ ืนท่ีภูฆอ้งขำดปำ่ต้นสนสำมใบไปอัน

เนื่องมำจำกไฟไหม้ก็จะท ำขำดเอกลักษณข์องพื นท่ีในกำรจัดกำรท่องเท่ียวเชงิธรรมชำติและกำรเท่ียวชมควำมงำมของ

พ ืนท่ีสูงไป”  ดังนั้นจึงถือว่าเป็นจุดของความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ ซึ่งกลุ่มชาวบ้านท่ีมีความรักษ์ป่าจึง

ร่วมมือร่วมใจช่วยกันดูแลรักษาพื้นป่าให้สวยงาม และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ด้วยการปลูกป่าในบางพื้นท่ีท่ี

ขาดหายไป โดยหวังผลว่าจะใช้เก็บเกี่ยวผลประโยชนจ์ากปา่ผ่านการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนในอนาคตนั่นเอง 
 

  2. บริบทการจัดการท่องเที่ยวภูฆ้อง   

     ภูฆ้องมีการส ารวจครั้งแรกในปี พ.ศ.2554 โดยเทศบาลต าบลปากชม  และมกีารประเมินศักยภาพแหล่ง

ท่องเท่ียวเบื้องต้นโดยกลุ่มผู้น าชุมชนว่าสามารถน ามาสู่การจัดการท่องเท่ียวของชุมชนได้ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา

เส้นทางการท่องเท่ียวเพื่อเดินขึ้นไปชื่นชมความงามของทิวทัศน์และความสวยงามของป่าต้นสนสามใบท่ีเจริญเติบโต

ขึน้อย่างผิดธรรมชาติโดยอยู่ในลักษณะเอียง  พร้อมกับมีการประชาสัมพันธ์เบื้องต้นในการบริการการท่องเท่ียวแบบ

ไปเช้าเย็นกลับและการพักค้างคืน รวมถึงมีการจัดเจ้าหน้าท่ีท่ีท างานในเทศบาลต าบลปากชมและผู้น าชุมชนท้องถิ่น

เป็นผู้น าทางตลอดเส้นทาง และมีการน ารถอีแตก๊ของชาวบ้านในชุมชนมาเป็นพาหนะในการเดินทาง 
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การเดินทางขึ้นภูฆ้องมีความเหมาะสมกับนักท่องเท่ียวท่ีมีความแข็งแ รง สุขภาพร่างกายดีไม่มี โรคหัวใจ  

โดยผู้น าการท่องเท่ียวชุมชนจะมีการให้ข้อมูลกับนักท่องเท่ียวเบื้องต้น เช่นเดียวกับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทาง 

ระยะเวลาการเดินกับนักท่องเท่ียวก่อนเพื่อการตัดสินใจเดินทางไปสัมผัสกับความงามทางธรรมชาติของภูฆ้อง โดย

การติดต่อเข้ามาท่องเท่ียวมีท้ังท่ีติดต่อนัดหมายมาก่อนลงหน้า และมีการมาติดต่อท่ีส านักงานเทศบาลต าบลปากชม  

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบวา่ สภาพของการจัดการท่องเท่ียวภูฆอ้งมีดังน้ี 

2.1 มีการประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับป่าไม้และเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลป่าสงวนเพื่อเข้ามาร่วม

กระบวนการและหาแนวทางการสร้างเศรษฐกิจและรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น 

2.2 มีการประชาสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการผ่านกลวิธีการบอกต่อปากต่อปาก ซึ่งจะได้ผลดีและได้

กลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจนกับรูปแบบของการจัดการท่องเท่ียว 

2.3 มีเทศบาลต าบลปากชมเป็นผู้รับจัดการท่องเท่ียวและให้พนักงานเทศบาลและคนในชุมชนเป็นผู้

ประสานงานพานักท่องเท่ียวขึน้บนภูฆอ้ง 

2.4 ยังไม่มีการก าหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเท่ียวท่ีชัดเจน แต่มีการตกลงกันกับนักท่องเท่ียวเป็น

รายกลุ่มหรือรายบุคคล ซึ่งค่าใชจ้่ายจะแตกต่างกันออกไป 

2.5 มีการเตรียมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินป่า การดูแลนักท่องเท่ียว การให้ความรู้ตลอด

เส้นทางแก่นักท่องเท่ียวผ่านผู้น าทางท่ีจะเป็นผู้สื่อความหมายให้แก่นักท่องเท่ียวฟัง 
 

 
 

ภาพที่ 4 สภาพพื้นท่ีการกางเตน้ท์ส าหรับการค้างคืนและการปรุงอาหารเชา้ของนักท่องเท่ียวและผู้น าทาง 
 

 3. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค์และโอกาสในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน  ผลการระดมความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการท่องเท่ียวโดยวธีิการ SWOT พบวา่ 

 3.1  จุดแข็ง พบว่า  

   1) มีการเร่ิมต้นแนวคิดในการจัดการท่องเท่ียวโดยผู้น าชุมชน และชุมชน และมีการน าสื่อมวลชนเข้า

มาเพื่อท าข่าวประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว  

   2) มีการเชื่อมโยงเข้ากับกลุ่มชาวบ้านท่ีหลากหลายเพื่อการเข้าร่วมจัดการท่องเท่ียว เช่น กลุ่ม

ชาวบ้านท่ีมีรถอีแตก๊ กลุ่มผู้น าชุมชนและเทศบาลต าบลปากชม  

   3) มีการเตรียมการต้อนรับนักท่องเท่ียวผ่านผู้น าทาง การจัดเตรียมพื้นท่ีส าหรับการพักแรม การ

เตรียมอาหารท่ีเหมาะสมกับการท่องเท่ียวและการเตรียมการเร่ืองความปลอดภัยให้กับนักท่องเท่ียว  

   4) มีการพัฒนาพื้นท่ีให้เป็นเส้นทางการเดินขึ้นไปท่องเท่ียวบนภูฆ้องโดยไม่ท าลายระบบทาง

นเิวศวทิยาของพื้นท่ี  

   5) มีการสร้างกฎระเบียบและเงื่อนไขของการขึ้นภูฆ้องเบื้องต้นส าหรับการท่องเท่ียวของผู้น าทาง

และนักท่องเท่ียว 
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   6) มีการจัดสร้างห้องน้ าและพื้นท่ีกลางเตน้เพื่อท ากิจกรรมและพื้นท่ีการชมและถ่ายภาพไวส้ าหรับ

นักท่องเท่ียว  

   7) ผู้น าทางสามารถสื่อสารความรู้ท่ีอยู่ตลอดเส้นทางการเดินทางท้ังความรู้เกี่ยวกับพันธ์ุไม ้  

ความเป็นป่าท่ีมีลักษณะเฉพาะในแต่ละช่วง และประวัตศิาสตร์การสู้รบของทหารลาวอพยพท่ีมาตั้งถิ่นฐานบนภูฆ้อง  

   8) การมีประวัติศาสตร์ของการสู้รบผสมผสานร่วมไปกับธรรมชาติท าให้นักท่องเท่ียวสามารถท่ีจะ

สัมผัสและเรียนรู้คุณค่าความงดงามของท้องถิ่นได้อยา่งหลากหลาย  

   9) คนในชุมชนมีความพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือในการด าเนนิการและพัฒนาการจัดการท่องเท่ียว

ท้ังระดับชุมชนและระดับอ าเภอรวมถึงระดับจังหวัดด้วย  

   10) มีกิจกรรมการท่องเท่ียว เช่นการปลูกปา่ การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษป่์าและกิจกรรมการแปรรูป

อาหารท้องถิ่น 

 3.2  จุดอ่อน พบว่า  

   1) ขาดการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นท่ีชัดเจนและ

เป็นลายลักษณอ์ักษร  

   2) ขาดการจัดท าเอกสารการท่องเท่ียว คู่มือการท่องเท่ียว แผ่นพับ ป้ายสื่อความหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับการท่องเท่ียวท่ีมีความชัดเจน เช่น แผ่นพับแนะน าเส้นทางการท่องเท่ียวและการเตรียมตัวของนักทอ่งเท่ียว  

   3) ขาดการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว การแนะน าแหล่งท่องเท่ียวและการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์

ภายในชุมชนและบริเวณท่ีเป็นเส้นทางเดินรถสายหลัก 

 3.3 อุปสรรค พบว่า ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการพื้นท่ีการท่องเท่ียวภูฆอ้งและกลุ่มการจัดการ

ท่องเท่ียวชุมชน 

 3.4 โอกาส พบว่า  

   1) หน่วยงานการท่องเท่ียวและสถาบันการศึกษาพร้อมท่ีจะเข้ามาสนับสนุนผ่านการสร้างองค์

ความรู้และการให้ความรู้ดา้นการบริหารจัดการท่องเท่ียว  

   2) สื่อบุคคลและสื่อสังคมออนไลน์น าเอาความงามและความแตกต่างของธรรมชาติมาเป็นจุดขาย

และประชาสัมพันธ์ให้ เช่น สื่อเฟสบุ๊ค  (Facebook) สื่อยูทูป (Utube)  

   3) เป็นเส้นทางการคมนาคมท่ีนักท่องเท่ียวเดินทางผ่านไปยังเชียงคานจังหวัดเลยและจังหวัด

หนองคาย 

4. แนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวภูฆ้อง  จากการระดมความคิดเห็นผู้จากผู้เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาพืน้ทีการจัดการท่องเท่ียวภูฆอ้งเขตเทศบาลต าบลปากชม พบวา่ 

 4.1 เทศบาลต าบลปากชมต้องมกีารวางและเขียนก าหนดยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวชุมชน  การท่องเท่ียว

ภูฆ้องและด าเนินการพัฒนาพื้นท่ีอ าเภอปากชมรวมถึงภูฆอ้งให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเท่ียวใหมท่ี่มีความแตกต่าง 

 4.2 เทศบาลต าบลปากชมควรมีการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและมีการเครือข่ายการท่องเท่ียวให้

เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการท าสัญญาว่าจะมีการช่วยเหลือและร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาขึ้น เช่น ส านักงานการ

ท่องเท่ียวและกีฬา การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยสาขาเลย (ททท.เลย)  องค์การพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียว 

(อพท.)ในการระดมความคิดเห็นและรว่มกันพัฒนาการท่องเท่ียวของเทศบาลต าบลปากชมให้มอีัตลักษณ์ (Identity) 
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 4.3 ควรมีการสร้างเครือข่ายของกลุ่มคนในชุมชน เช่น กลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว กลุ่มรีสอร์ท

และโฮมสเตย์  กลุ่มร้านอาหาร กลุ่มศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อร่วมด าเนินการและจัดการท่องเท่ียวภูฆ้องและการ

ท่องเท่ียวในภาพรวมของอ าเภอปากชม 

 4.4 ควรมีการร่วมกันก าหนดระเบียบ วางข้อบังคับกฎเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ท่องเท่ียวภูฆ้องและมีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจและทักษะกับสมาชิก และมีการจัดพิมพเ์พื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ

นักท่องเท่ียวได้รู้จัก 

 4.5  ตอ้งมกีารวางแผนการพัฒนาแหลง่ท่องเท่ียวให้เอื้อต่อการท่องเท่ียวท่ีมีความปลอดภัยและสามารถ

เรียนรู้ธรรมชาติของนักท่องเท่ียวพร้อมกับการก าหนดจุดการเดินทางท่องเท่ียวในแต่ละจุดเพื่อท่ีจะท าการสร้างคุณค่า

ผ่านเนื้อหาและเร่ืองเล่า 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 5 การระดมความคิดเหน็และการประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาและการจัดการท่องเท่ียวชุมชน 

และการท่องเท่ียวภูฆอ้ง 

สรุปผลและอธิปรายผล 

1. สรุปผล  

 การวิจัยเร่ืองแนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเท่ียวภูฆ้องเขตเทศบาลต าบลปากชม จังหวัดเลย ผู้วิจัยใช้

แนวคิดของการมีส่วนร่วมในการศึกษา มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ กรสนทนากลุ่มและการประชุมท่ี

เนน้การอภปิรายและการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพืน้ท่ีการท่องเท่ียวภูฆอ้งเพื่อการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวโดย

ชุมชน ผลการวจิัยพบวา่ เทศบาลต าบลปากชมตอ้งมีการวางยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวชุมชน  การท่องเท่ียวภูฆอ้งและ

ด าเนินการพัฒนาพื้นท่ีอ าเภอปากชม รวมถึงภูฆ้องให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเท่ียวใหม่ท่ีมีความแตกต่าง พร้อมกับสร้าง

ความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายการท่องเท่ียว เช่น การท่องเท่ียวและกีฬา การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  

องคก์ารพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวในการระดมความคิดเห็นและรว่มกันพัฒนาการท่องเท่ียวให้มอีัตลักษณ์ 

2. อภปิรายผล 

 ผลจากการศึกษาเร่ืองแนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเท่ียวภูฆ้องแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลต าบลปาก

ชม อ าเภอปากชม จังหวัดเลยผู้วจิัยมปีระเด็นในการอภิปรายดังนี้ 

 2.1  บริบทการจัดการท่องเที่ยวภูฆ้อง พบว่า 

  กระแสของการจัดการท่องเท่ียวในชุมชนถูกกระตุ้นโดยหน่วยงานการท่องเท่ียวภาครัฐและเอกชนท่ีต้องการ

สร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชมชนท้องถิ่นต่างๆผ่านกระบวนการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีเน้นการน าเอาจุดแข็งของ

ทรัพยากรในชุมชนท่ีมีอยู่ท้ังธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ ผลงานศิลปกรรมมาพัฒนาและแปรรูปให้เป็น

ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคเป้าหมายเฉพาะกลุ่มท่ีต้องการท่องเท่ียวในลักษณะเช่นนี้ 

ซึ่งจากการศกึษาพบวา่ ผู้น าชุมชนอยา่งนายอ าเภอปากชม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากชม หรือหน่วยงานภาครัฐ

อื่น ๆ ในพื้นท่ีท่ีต้องการให้อ าเภอปากชมและพื้นท่ีท่ีอยู่ในเขตเทศบาลต าบลปากชมเกิดเป็นพื้นท่ีการท่องเท่ียวขึ้นขึ้น  
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ซึ่งหนว่ยงานเหล่านี้ก็ได้มีการระดมความคิดเห็นและมีการปฏิบัติจัดกิจกรรมถนนคนเดิน การสบืค้นและส ารวจทรัพยากร

การท่องเท่ียวในพื้นท่ีอย่างเช่นภูฆ้องพร้อมกับมีการพัฒนาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลท าให้พื้นท่ีภู

ฆ้องอยู่ในความสนใจของนักท่องเท่ียวท่ีต้องการเดินทางมาสัมผัสกับความงามของธรรมชาติ โดยเฉพาะการได้เข้าไปยืน

อยู่ร่วมกับจุดของต้นสนเอน ซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมนี้นับว่ามีความส าคัญท่ีส่งผลท าให้เกิดความยั่งยืนกับแหล่ง

ท่องเท่ียวได้ ซึ่งหลายแหล่งท่องเท่ียวของชุมชนก็ประสบความส าเร็จเชน่ท่ีอ าเภอเชียงคานท่ีน าเสนอภาพของเมืองโบราณ 

100 ปีและวิถีชีวิตท่ีผูกพันกับแม่น้ าโขง เช่นการลอยผาสาดลอยเคราะห์ หรือพิธีกรรมการสืบชะตาแม่น้ าโขงรวมท้ัง

ประเพณี 12 เดือนท่ีมีอยู่อย่างเช่น วันออกพรรษาท่ีจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆท้ังการแข่งเรือยาว การท าบุญใส่บาตรข้าว

เหนียวท่ีมีอัตลักษณ์เฉพาะมาเป็นจุดส่งเสริมการท่องเท่ียว  สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปฐม  หงส์สุวรรณ (2560 : 

23-79) ที่พบว่า การจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนนั้นจะต้องเร่ิมโดยคนในชุมชนก่อนท่ีจะต้องร่วมกันคิด วางแผนการ

ด าเนินการ โดยการเร่ิมต้นการด าเนินการนั้นจะต้องมีการสรางเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น

ส านักงานการท่องเท่ียวจังหวัดเลย หรือส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา เพื่อท่ีจะช่วยสงเสริมและสนับสนุนศักยภาพของ

การท่องเท่ียวชุมชนอย่างมีระบบให้มีความโดดเด่นและมีอัตลักษณ์  พร้อมกับมีการสร้างคุณค่าทางระบบนิเวศน์

วัฒนธรรมในชุมชนลุ่มแม่น้ าโขงไปสู่การสร้างมูลค่าทางการท่องเท่ียวผ่านกิจกรรมการท่องเท่ียว ดังเช่นการเพิ่มมูลค่า

ทรัพยากรการท่องเท่ียวของเชียงคาน  เขมราฐ โขงเจียม รวมถึงการพยายามสร้างภูมิทัศนแ์ละเร่ืองเล่าเกี่ยวกับแม่น้ าโขง

มาเป็นฐานในการสร้างแรงดึงดูดใจให้แก่นักท่องเท่ียวด้วย โดยชุมชนต้องมีการสร้างแนวคิดและรูปแบบการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวให้เกิดความโดดเด่นและแตกต่าง  เช่นเดียวกับการสร้างเส้นทางการท่องเท่ียวเครือข่ายในพื้นท่ีใกล้เคียง 

อย่างไรก็ตามการพัฒนาพื้นท่ีภูฆ้องไปสู่การจัดการท่องเท่ียวของชุมชนก็มีการด าเนนิการไประยะหนึ่งท่ีชาวบ้านในชุมชน

และองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการร่วมคิดร่วมท าขึ้นมา แต่จากการศึกษาพบว่า ชุมชนยังขาดงบประมาณในการจัด

อบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านในการจัดการท่องเท่ียวภูฆ้อง รวมถึงการขาดความรู้ในการจัดการป่าและภูฆ้องรวมถึงการจัด

กิจกรรมการท่องเท่ียว ซึ่งท่ีด าเนินการอยู่เป็นการจัดการท่องเท่ียวตามประสบการณ์ท่ีแต่ละคนท่ีเข้ามาร่วมกันกันและ

แลกเปลี่ยนกันเป็นการจัดการท่องเท่ียว โดยหวังให้เกิดการท่องเท่ียวและรายได้ให้กับคนในชุมชนในการเป็นผู้น าพา

นักท่องเท่ียวไปชมและพักค้างแรมเพื่อชมความงามของภูฆ้องและทิวทัศน์รอบด้าน สอดคล้องกับไทยโรจน์  พวงมณี สม

ยงค์ สีขาว สุภาวดี ส าราญ และสัญชัย เกียรติทรงชัย (2560 : 118-132) ท่ีพบว่า การจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนนั้น 

ชุมชนจะต้องมานั่งคุยกันเพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปไดในการจัดการท่องเท่ียว ท้ังบริบทของชุมชนท่ีเอื้อต่อการเข้ามา 

วิถีชีวิตวัฒนธรรมท่ีสมารถดึงดูดใจนักท่องเท่ียวได้ ซึ่งเมื่อส ารวจตรวจสอบโดยมีผู้น าและเครือข่ายเข้าร่วมแล้วก็ให้

ด าเนินการวางแผนในการเตรียมบุคลากร การเตรียมการส ารวจ การก าหนดเงื่อนไขกติกาในการจัดการท่องเท่ียว การ

ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังหน่วยงานท่ีสนับสนุนด้านความรู้และหน่วยงานท่ีสามารถสนับสนุน

ด้านงบประมาณในการด าเนินการ จากนั้นจึงต้องมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การเป็นเจ้าบ้านท่ีดี 

การเป็นผู้สื่อความหมายท่ีมีคุณภาพและการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวด้วย 

 2.2  แนวทางการพัฒนาจัดการท่องเที่ยว พบว่า 

  แนวทางการพัฒนาพื้นท่ีภูฆ้อง อ าเภอปากชมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชนนัน้ สามารถท าได้โดยการ

ก าหนดให้หนว่ยงาน องค์กร หรือบุคคลที่มสี่วนเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกพื้นท่ีต้องมคีวามร่วมมอืร่วมใจกันโดย

มีเทศบาลต าบลปากชมเป็นเจ้าภาพในการสร้างความร่วมมือ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เข้ามาร่วม

แสดงความคิดเห็น ร่วมจัดการและร่วมปฏิบัติการ ท้ังการพัฒนาท่ีเป็นภาพรวมและท่ีเป็นส่วนบุคคล เช่น การจัด

สภาพพื้นท่ีหน้าบ้านให้สวยงามพร้อมรับการท่องเท่ียว การรวมกลุ่มกันเพื่อการท าผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว การ

สร้างความเข้าใจกับชุมชนในการจัดการท่องเท่ียวและการท่องเท่ียวชุมชน และการร่วมปฏบัิติการรับผลประโยชนท่ี์จะ
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เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งในการจัดการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติของภูฆ้องจะเกี่ยวข้องกับบุคคลท่ีเป็นผู้น าทางและพา

นักท่องเท่ียวสัมผัสความงามของภูฆ้องผ่านรูปแบบการท่องเท่ียวแบบวันเดียวหรือเป็นการท่องเท่ียวแบบพักแรมค้าง

คืนเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศแห่งความเงียบพร้อมกับการฟังเสียงป่าและพืชพันธ์ุท่ีอยู่ในพื้นท่ีและสัมผัสความงามของ

แสงไฟฟ้าท่ีอยูด่้านล่างของเมอืงปากชม หรือท่ีเรียกว่า “สัมผัสควำมงำมของดำวดนิ”  

  ส าหรับการพัฒนาศักยภาพของการท่องเท่ียวในด้านต่าง ๆของการจัดการท่องเท่ียวภูฆ้องนั้นถ้า

พิจารณาตามองค์ประกอบของการท่องเท่ียวโดยชุมชนนั้น ตามแนวคิดของ บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา (2548 : 15-25) 

ระบุว่า การร่วมมอืร่วมใจกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดอัตลักษณ์ของพื้นท่ีการท่องเท่ียวของชุมชนนั้น จะตอ้งใช้

กระบวนการและขั้นตอนท่ีส าคัญคือขั้นท่ี 1 การจัดแบ่งเขตพื้นท่ีในทรัพยากรท่องเท่ียวให้มีความชัดเจน ขั้นท่ี 2 การ

ก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวในแต่ละเขตทรัพยากรท่องเท่ียว  ขั้นท่ี 3 การจัดกิจกรรมท่องเท่ียว

ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเสริมในทรัพยากรท่องเท่ียว ขั้นท่ี 4 การประ เมินขีดความสามารถในการรองรับ

นักท่องเท่ียวในแต่ละเขตพื้นท่ีของทรัพยากรท่องเท่ียว ขั้นท่ี 5 การให้การศึกษาผลกระทบของการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวต่อสิ่งแวดล้อมแก่เจ้าหน้าท่ีรัฐ เจ้าหน้าท่ีทรัพยากรท่องเท่ียวและผู้ประกอบธุรกิจท่องเท่ียวในทรัพยากร

ท่องเท่ียว ขั้นท่ี 6 การจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวต้องการรู้ และขั้นท่ี 7 การจัดหา

งบประมาณในการพัฒนาทรัพยากรท่องเท่ียวให้เพียงพอ ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ถือว่าเป็นกระบวนการพัฒนาท่ีจะท าให้

ชุมชนการท่องเท่ียวอย่างเทศบาลต าบลปากชมท่ีจะเกิดขึ้นใหม่ สามารถท่ีจะท าและเรียนรู้ไปได้อย่างเข้มแข็งและมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป โดยเฉพาะการร่วมกันหารูปแบบของการจัดการท่องเท่ียวในชุมชนท่ีอาจมีเพียง

รูปแบบหลักรูปแบบเดียวแต่มีรูปแบบย่อยท่ีกระจายออกไปและเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย เช่น 

การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์ หรือการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ หรือการท่องเท่ียวเชิง

สุนทรียภาพผ่านกิจกรรมการวาดภาพระบายสีหรือการถ่ายภาพ 

 นอกจากนี้การด าเนินการท่ีผ่านมาของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเท่ียวของภูฆ้องท่ีมีการรวมกลุ่มกัน

อย่างไม่เป็นทางการแต่อยู่ในการควบคุมดูแลของเทศบาลต าบลปากชมท่ีต้องท าความเข้าใจและสร้างระบบการบริหาร

จัดการขึ้น เช่น การก าหนดกฎระเบียบและเงื่อนไขของการเข้ามาท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว กฎระเบียบท่ีเกี่ยวเนื่องกับ

ผู้น าทางเนื่องจากมีหลายจุดของพื้นท่ีภูฆ้องท่ีมีความเสี่ยงตอ่อันตรายท่ีจะเกิดขึ้น เนื่องจากบางพื้นท่ีมีจุดถ่ายภาพและจุด

ชมทิวทัศน์ท่ีเป็นชะง่อนผา หรือเป็นแนวหินท่ีเป็นหน้าผาระหว่างการเดินทางเข้าไปซึ่งอาจควบคุมนักท่องเท่ียวไม่ได้ จึง

ควรมีการวางมาตรการโดยเฉพาะขึ้นมาเพื่อการป้องปราม เช่นเดียวกับ บ ารุง บุญปัญญา (2549 :109-110) กล่าววา่ การ

พัฒนาท่ีประสบความส าเร็จตอ้งมาจากการร่วมมอืกันคิด วางแผนและปฏิบัตกิารท่ีเนน้การท างานในรูปแบบของกลุ่มหรือ

องค์กรของชุมชน  ดังนั้นการพัฒนาการจัดการท่องเท่ียวภูฆ้องของเทศบาลต าบลปากชม จึงต้องมีการด าเนินการจัดตั้ง

กลุ่มและมกีารออกกฎระเบียบ เงื่อนไขท่ีชัดเจนเพื่อน าไปเป็นแนวทางในการด าเนนิการต่อไปในอนาคตได้อย่างมีศักยภาพ 

อาจมีการขอความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษา มหาวิทยาลัย หรือนักวิจัยท่ีมีองค์ความรู้ด้านการจัดการท่องเท่ียว

ชุมชนมาให้แนวทางการจัดท ารูปแบบการบริหารจัดการท่องเท่ียวและร่วมกันเป็นพี่เลี้ยงให้ประสบความส าเร็จต่อไป ดังท่ี

ในการด าเนินการวิจัยเชิงพื้นท่ีนั้น นักวิจัยจะต้องมีการหนุนเสริมและมีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านการบรรยายเชิง

ปฏิบัติการเพื่อให้คนในชุมชนเห็นภาพของการจัดการท่องเท่ียวโดยภาพรวมของชุมชนร่วมกัน โดยนักวิจัยถือว่าเป็นกลุ่ม

จะบุคคลภายนอกท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการหนุนเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาผ่านกิจกรรมตา่ง ๆ มีการ

สังเกตการณ์เคลื่อนไหวของชาวบ้าน สังเกตวิธีการท างาน รวมท้ังการก าหนดจังหวะเวลาของการเข้าไปสนับสนุนอย่าง

เหมาะสม นั่นก็หมายความว่าตัวชาวบ้านต้องเป็นหลัก (Main Actor) ในการแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเอง และชาวบ้านต้องมี

การทบทวนการท างานท่ีผ่านมาในชุมชนของตนเอง โดยประเมินว่าอะไรประสบความส าเร็จ อะไรเป็นความล้มเหลวตาม
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มาตรฐานของชุมชนเอง เชน่เดียวกับการสร้างกิจกรรมการท่องเท่ียวและการพัฒนาก็จะตอ้งเร่ิมจากความเป็นพื้นฐานและ

ตัวตนของชุมชนและต้องมีมีการก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมน้ัน ๆ ด้วย (บ ารุง  บุญปัญญา, 

2549 : 117-120) ดังนั้นการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการเร่ิมต้นการพัฒนาการจัดการท่องเท่ียวชุมชนท้องถิ่นจึงมี

ความส าคัญต่อพื้นท่ีการท่องเท่ียวใหม่เพราะจะท าให้การเร่ิมต้นนัน้จะมีท่ีข้อมูลมาจากความต้องการและความสนใจของ

ชุมชน และยังมีกระบวนการในการด าเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาพื้นท่ีนั้นๆเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

(ยุพาพร รูปงาม, 2545 : 5) 

  อย่างไรก็ตามการท่องเท่ียวโดยชุมชนนับว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในการท่ีจะ

ดึงเอาความมีคุณค่าของทุนทางธรรมชาติและทุนทางวัฒนธรรมมาสู่การจัดการท่องเท่ียวท่ีเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ  

ซึ่งปฐม หงส์สุวรรณ (2560 : 23-41) ได้เสนอแนะว่าในการจัดการท่องเท่ียวชุมชนโดยเฉพาะการจัดการท่องเท่ียวเชิง

ธรรมชาติและการท่องเท่ียวในรูปแบบเชิงวถิีชวีติและวัฒนธรรมนัน้ ชุมชนผู้ด าเนนิการจัดการท่องเท่ียวจะต้องมีการค้นหา

รูปแบบของการจัดการท่องเท่ียวท่ีมีลักษณะเฉพาะก่อน และ/หรือผู้กลุ่มน าการจัดการท่องเท่ียวชุมชนอาจจะต้องถอย

หลังกลับมามองชุมชนท้องถิ่นร่วมกันก่อน ผ่านองค์ประกอบส าคัญของการท่องเท่ียวชุมชนเพื่อท่ีจะได้ร่วมมือกันวาง

แผนการด าเนินการจัดการท่องเท่ียวชุมชนในอนาคต โดยสิ่งท่ีต้องมองประกอบด้วย 1) องค์ประกอบท่ีเป็นสิ่งดึงดูดใจ 

ท้ังตัวแหล่งท่องเท่ียวเอง  รูปแบบของกิจกรรมการท่องเท่ียว ท่ีควรมีการพัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบและมี

ความเหมาะสมกับสภาพกลุ่มเป้าหมายและเป้าหมายของการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน 2) องค์ประกอบท่ีเป็นสิ่งอ านวย

ความสะดวก เช่น ร้านอาหาร  ร้านค้า โรงแรม ท่ีพักโฮมสเตย์และร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก การเดินทางเข้ามายังแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีควรมีหลายช่องทาง เช่น รถยนต์โดยส่วนส่วนบุคคล รถทัวร์จากกรุงเทพ  เคร่ืองบินโดยลงจากสนามบิน  

รถแท็กซี่ หรือรถยนต์เหมาเพื่อการเดินทางมายังอ าเภอปากชมและเตรียมการเดินทางขึ้นไปท่องเท่ียวท่ีภูฆ้อง และ  

3) องค์ประกอบด้านการตลาดการท่องเท่ียว รวมท้ังการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกหรือผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอ่ืน ๆ หรือผลไม้และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตามฤดูกาล ท่ีควรมีการคิดวางแผนให้มีรูปแบบท่ีหลากหลายและ

น่าสนใจแก่นักท่องเท่ียวมากขึ้น เช่น ระหว่างการเดินทางควรมีการแวะชมและกินผลไม้ท่ีมีการปลูกตลอดเส้นทาง หรือ

การแวะถ่ายภาพ ซึ่งองค์ประกอบของการท่องเท่ียวนี้อาจต้องมีการใช้วิธีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ หรือการ

ท่องเท่ียวของจังหวัดเลยเพื่อร่วมกันวางแผนการด าเนินตอ่ไป 
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ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงผจญภัย: กรณีศึกษาวนอุทยานเขาหลวง  

อ าเภอเมืองนครสวรรค์  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) ศึกษาศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงผจญภัย ของ “วนอุทยานเขาหลวง” 

อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิง

ผจญภัย ของวนอุทยานเขาหลวงให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงผจญภัยท่ีมีประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอยา่ง คือ นักท่องเท่ียวท่ี

เข้ามาท่องเท่ียวในวนอุทยานเขาหลวง อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็น

แบบสอบถาม โดยถามนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียววนอุทยานเขาหลวง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์หา 

ค่าจ านวนความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ผลการวิจัยพบว่า 1) วนอุทยานเขาหลวงมีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงผจญภัยของอ าเภอเมือง

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยศักยภาพด้านกจิกรรม มีค่าเฉลี่ยคือ 4.15 ศักยภาพด้านสิ่งดึงดูดใจ มีค่าเฉลี่ย คือ 

4.08 ศักยภาพด้านท่ีพัก มคี่าเฉลี่ย คือ 3.92 ศักยภาพด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คือ 3.89 ศักยภาพด้านการเข้าถึง

พื้นท่ี คือ 3.34 ศักยภาพด้านการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ย คือ 4.22 ผลรวมในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก 2) แนวทางใน

การพัฒนาคุณภาพการจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชงิผจญภัย ของ วนอุทยานเขาหลวง ให้เป็นแหลง่ท่องเท่ียวเชิงผจญภัย

ท่ีมีประสิทธิภาพนัน้ ควรใชว้ธีิผสมผสานรูปแบบการท่องเท่ียว ทัง้ในเชงิผจญภัย เชงินเิวศ และอนุรักษธ์รรมชาติ  
 

ค าส าคัญ:  เขาหลวง, แหลง่ท่องเท่ียว, 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. 
 

Keywords:  Khao Luang, tourist destination, potential, adventure, factor 
 

บทน า 

 ปัจจุบันการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตัวและเตบิโตอยา่งตอ่เนื่อง และมคีวามส าคัญอย่างยิ่งต่อ

ระบบเศรษฐกิจโลก ท้ังนี้องค์กรการท่องเท่ียวโลก (UNWTO) ระบุแนวโน้มการท่องเท่ียวโลกว่ายังคงมีการขยายตัวอย่าง

ต่อเนื่อง พิจารณาจากจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึ้น ดังนั้น ความส าคัญของการท่องเท่ียวจึงมีมากขึ้นในอนาคต จาก

ความส าคัญของการท่องเท่ียวในประเทศไทย จึงส่งผลให้มีการก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียว โดยมี

การส่งเสริมให้คนไทยเดินทางท่องเท่ียวในประเทศมากขึ้น เพิ่มรายได้ให้กับประเทศ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น พัฒนา

คุณภาพคนไทย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเท่ียวของประเทศไทย (  ,กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 2558) ตามแผน

นโยบายเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีการก าหนดการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ ๆ เพื่อรองรับการท่อง เท่ียวรูปแบบ

ตา่ง ๆ ดังนี้ รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ การท่องเท่ียวเชงิประวัติศาสตร์ การท่องเท่ียวทาง

วัฒนธรรม การท่องเท่ียวเชงิผจญภัย ฯลฯ  

การท่องเท่ียวเชิงผจญภัยเป็นการท่องเท่ียวท่ีให้ความส าคัญต่อการพักผ่อนกับธรรมชาติ และเน้นกิจกรรมท่ี

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศเพื่อมุง่เน้นให้เกิด

จิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอยา่งยั่งยนื รูปแบบการท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรมมีกิจกรรมการท่องเท่ียวศกึษาศลิปะและ

ขนบธรรมเนียมประเพณี ส่วนรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงผจญภัยก็มีกิจกรรมมากมาย เช่น ล่องแก่ง พายเรือ พักแรม ซึ่ง

อาจเสริมกิจกรรมเพื่อศึกษาธรรมชาติเข้าไปด้วย ได้แก่ การดูนก การส ารวจธรรมชาติ การศึกษาพืชพันธ์ุต่างๆ ซึ่งพบว่า

ในจังหวัดนครสวรรค์มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงผจญภัยหลายแห่ง และนโยบายการท่องเท่ียว

ของจังหวัดนครสวรรค์เองก็พยายามผลักดันให้วนอุทยานเขาหลวงเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงผจญภัยและมีความเพลิดเพลิน 

ตื่นเตน้ ทา้ทาย และได้ประสบการณ์แปลกใหม ่เชน่ ปีนเขา ดูนก และเดินป่า  
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ดังนั้น การบริการจัดการด้านการท่องเท่ียวในท้องถิ่นให้มีความน่าสนใจและดึงดูดนักท่องเท่ียว ต้องได้รับการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อพร้อมรองรับนักท่องเท่ียวท่ีต้องการท่องเท่ียวเชิงผจญภัย ชมทัศนียภาพไป

พร้อม ๆ กับท ากิจกรรมท่ีเจ้าหน้าท่ีได้จัดไว้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการใช้บริการและซื้อสินค้าต่าง ๆ ท่ีถือวา่เป็นการกระจาย

รายได้และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ท่ีส าคัญเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในชุมชนของตน และปลูกฝังให้เยาวชนได้

เรียนรู้ถึงคุณค่าในสิ่งใกล้ตัว โดยเร่ิมจากการเสริมสร้างการรักท้องถิ่นชุมชนของตนเอง จากแนวทางการพัฒนาการท่อง 

เท่ียวตามกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาศักยภาพของแหล่งท่อง เท่ียว

วนอุทยานเขาหลวง อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ว่าเป็นไปในทิศทางใด เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาแหล่ง

ท่องเท่ียวนี้ให้เป็นอกีหนึ่งแหล่งท่องเท่ียวเชงิผจญภัยในอนาคต 

วนอุทยานเขาหลวง ได้รับประกาศจัดตั้งให้เป็นวนอุทยานเมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2539 ครอบคลุมพื้นท่ีป่า

สงวนแห่งชาติป่าเขาหลวง จังหวัดนครสวรรค์ และป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหลวงแปลงท่ี 2 จังหวัดอุทัยธานี มีเนื้อท่ี

ท้ังหมด 59,375 ไร่ หรือ 95 ตารางกิโลเมตร  

ลักษณะภูมิประเทศของวนอุทยานเขาหลวง พื้นท่ีมีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ตั้งอยู่โดดเดี่ยวบนพื้นท่ีราบ

ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดนครสวรรค์ อยูห่่างจากเมืองนครสวรรค์ 29 กิโลเมตร สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน

จากตัวเมือง ภูเขามีรูปสัณฐานเรียวยาว ทอดตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้ มีความยาวประมาณ 27 กิโลเมตร มียอดเขาหลวง

เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด 772 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง และยอดเขาเขียวท่ีมีความสูงรองลงมาท่ีระดับความสูง 762 

เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง มสีภาพอากาศหนาวเย็นมากในชว่งฤดูหนาว พื้นท่ีส่วนใหญ่มคีวามลาดชันมากกวา่ 35 

เปอร์เซ็นต์ เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารของคลองวังม้าและคลองบางประมุงในจังหวัดนครสวรรค์ และเป็นต้นน้ าล าธารของ

ห้วยเล็กห้วยนอ้ยท่ีไหลลงสู่แมน่้ าสะแกกรังในจังหวัดอุทัยธาน ี 

มีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่ในวนอุทยานแห่งนี้ ได้แก่ หมี เลียงผา เก้ง กระจง ลิง หมูป่า ตะกวด กระต่ายป่า 

เมน่ นิ่มหรือลิ่น อเีห็น พังพอน กระรอก หนู ตุ่น บ่าง ไก่ป่า ไก่ฟา้ นกกะรางหัวหงอก นกกะรางหัวขวาน นกแสก ค้างคาว 

และงูนานาชนดิ 

มชีนดิป่า 3 ประเภท ได้แก่  

ป่าเต็งรงั พบบริเวณเชงิเขาที่ไมสู่งมากนัก มไีมข้นาดเล็กเป็นสว่นใหญ่ พันธ์ุไม้ท่ีพบได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ 

พลวง เหยีง มะค่าแต ้ไผ่ป่า และปรง  

ป่าดิบแล้ง พบเฉพาะบนยอดเขาหลวง ประกอบด้วยไม้พุ่มเถาวัลย์ หวายกล้วย ไม้ พันธ์ุไม้ท่ี พบได้แก่ 

ตะเคียนทอง ยางขาว มะไฟป่า ตีนเป็ด สมพง เสลา และยมหนิ  

ป่าเบญจพรรณ เป็นป่าโปร่งผสมไม้ผลัดใบ มีไม้ขนาดเล็กไปถึงขนาดกลาง มีไผ่ขึ้นหนาแน่น พันธ์ุไม้ท่ีพบ

ได้แก่ มะกอก เสีย้ว งิ้วป่า ตะแบก แดง และ ประดู่  

จุดเดน่ทีน่่าสนใจ  ได้แก ่

ยอดเขาหลวง เป็นยอดเขาสูงสุดของเทือกเขาหลวง มีความสูงประมาณ 772 เมตร จากระดับน้ าทะเลปาน

กลาง เป็นพื้นท่ีราบ สามารถใช้เป็นท่ีพักค้างแรมได้ มีจุดชมทิวทัศน์ท่ีสวยงาม อากาศเย็นสบายและมีอากาศหนาว

มากในฤดูหนาว ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมงจึงจะถึงยอดเขา 

ยอดเขาเขียว เป็นยอดเขาท่ีมีความสูงรองมาจากยอดเขาหลวง คือสูง 762 เมตรจากระดับน้ าทะเลปาน

กลาง ตัง้อยู่ทางทศิใต้ของยอดเขาหลวง ระหวา่งทางจะผ่านถ้ าน้ า บอ่น้ าซับ และบอ่ขุดทองค า 

น้ าตกเขาหลวง จุดชมวิวบนยอดเขาหลวง ท่ีความสูง 772 เมตร ซึ่งมองเห็นทัศนียภาพฝั่งจังหวัดนครสวรรค์

และจังหวัดอุทัยธาน ีเหมาะแก่การพักค้างแรมท่ีท้าทายความหนาว และเป็นจุดชมพระอาทิตยข์ึ้นและตกท่ีสวยงาม ตั้งอยู่
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บริเวณต าบลบางประมุง อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นน้ าตกขนาดกลางท่ีสวยงาม มีชั้นน้ าตก 5 ชั้น ชั้นท่ี

สวยท่ีสวยท่ีสุดคือ ชั้นท่ี 1 มคีวามสูงประมาณ 7 เมตร แต่จะมีน้ าเฉพาะฤดูฝนเท่านัน้ 

เขาถ้ าพระ เป็นถ้ าเขาหินปูนขนาดใหญ่ มคี้างคาวอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก จึงเป็นแหลง่ชมค้างคาวท่ีส าคัญ

ของพืน้ท่ี ตัง้อยู่ในเขตต าบลเนนิศาลา อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 

ถ้ าธารทิพย์ อยูบ่ริเวณด้านหลังวนอุทยาน 500 เมตร ลักษณะของถ้ าเป็นถ้ าเขาหินปูน ภายในถ้ ามโีถงกวา้ง 

มหีินงอกหนิย้อย มแีหลง่น้ าที่เชื่อกันว่าเป็นแหล่งน้ าศักดิ์สทิธ์ิ สามารถน าไปรักษาโรคได้ 

      ถ้ าบ่อยา เกิดจากเขาหินปูนท่ีมคีวามสลับซับซ้อนมาก พบบริเวณตอนเหนือเทือกเขาหลวง ที่ปากทางขึ้นถ้ า 

เป็นท่ีต้ังของวัดถ้ าบ่อยา ส่วนภายในถ้ าได้มีการปรับปรุง แต่งเตมิ จนสภาพธรรมชาติเปลี่ยนไปมากพอสมควร    

การเดินทาง  สามารถเดินทางได้สะดวกในทุกฤดูกาล โดยมีเส้นทางหลักจากจังหวัดนครสวรรค์ตามถนนสายเอเชียไป

ทางจังหวัดก าแพงเพชร ประมาณ 20 กิโลเมตร เมื่อถึงสามแยกไฟแดงบ้านหนองเบน ให้เลี้ยวซ้ายไปทางอ าเภอลาดยาว

ประมาณ 700 เมตร เลีย้วซ้ายอกีคร้ังเข้าสู่เส้นทางไปวัดศรีอุทุมพรประมาณ 3 กิโลเมตร จะถึงสามแยก ให้เลี้ยวซ้ายผ่าน

บ้านวังเลาไปทางบ้านผาแดงประมาณ 6 กิโลเมตร จะถึงท่ีท าการ รวมระยะทางท้ังสิน้ 29 กิโลเมตร 

 สิ่งอ านวยความสะดวก มีบ้านพักรับรองจ านวน 2 หลัง บ้านพักนักท่องเท่ียวแบบพักรวมแยกชายหญิง 

สามารถเข้าพักได้จ านวน 60 คน และห้องประชุมสัมมนาท่ีสามารถรองรับผู้เข้าประชุม ได้จ านวน 100 คน หาก

นักท่องเท่ียวมีความประสงค์จะไปพักแรมค้างคืนและพักผ่อนหย่อนใจ หรือศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติโปรดน า

เต้นท์ไปกางเอง โดยทางวนอุทยานได้จัดสถานท่ีไว้ให้พร้อมกับห้องสุขา ส่วนเร่ืองอาหารต้องจัดเตรียมไปเอง แล้วไป

ตดิตอ่ขออนุญาตใชส้ถานท่ีกับเจ้าหนา้ที่วนอุทยานเขาหลวงโดยตรง 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
จากข้อมูลเบื้องต้นจะเห็นได้ว่าวนอุทยานเขาหลวงมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเหมาะแก่การพักค้างแรม เนื่องจาก

อากาศเย็นสบายและหนาวมากในฤดูหนาว มีจุดชมววิท่ีสวยงาม มบ่ีอขุดทองค าขนาดใหญ่ มีบ่อน้ าซับ และอื่น ๆ ดังท่ี

กล่าวมา ด้านกิจกรรมต่าง ๆ ก็มีให้เลือกตามความชอบและก าลังแรงกาย สามารถเท่ียวได้ท้ังปี แต่ความเป็นท่ีรู้จัก

หรือยอดนยิมยังไม่อยูใ่นระดับต้น ๆ ผู้วิจัยจงึสนใจที่จะศกึษาศักยภาพของวนอุทยานเขาหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 1. เพื่อศึกษาศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชงิผจญภัย ของ “วนอุทยานเขาหลวง” อ าเภอเมอืงนคร 

สวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  

 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนา คุณภาพการจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชงิผจญภัย ของ วนอุทยานเขา

หลวง ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชงิผจญภัยท่ีมีประสิทธิภาพ 

งานวิจัยเรื่อง ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงผจญภัย:กรณีศกึษาวนอุทยานเขาหลวง อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 

จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการศึกษาศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงผจญภัย ของ “วนอุทยานเขาหลวง” อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และศกึษาแนวทางในการพัฒนา “วนอุทยานเขาหลวง” ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง

ผจญภัยท่ีมีประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยได้ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางใน

การศึกษา ดังนี้ คือ 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) ซึ่งมกีารตีความท่ีหลากหลาย

แตกตา่งกันไป โดยสามารถให้ค าจ ากัดความได้ว่า เป็นการท่องเท่ียวท่ีตื่นเต้นและท้าทายโดยการควบคุมความเสี่ยงภัย 

ซึ่งส่วนใหญ่มักจัดในพื้นท่ีห่างไกล เป็นกิจกรรมท่ีท าให้นักเดินทางได้ฟื้นฟูร่างกายและจิตวิญญาณ (บริษัท คอร์ แพ

ลนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน), 2546 น.3-11) ท้ังนี้ ต้องมีการจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญท่ีมีความ
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รับผิดชอบต่อสุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว

อาจจะมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้น หรือต้องเผชิญหน้าหรือท้าทายกับการเสี่ยงภัยท่ีอาจเกิดขึ้นโดยผู้เดินทางอาจคาด 

การณ์ได้หรือไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้น (นิศา ชัชกุล, 2547) การท่องเท่ียวประเภทนี้มักไม่อาศัยสิ่งอ านวยความสะดวกมาก

เกินความจ าเป็น แตเ่นน้การต่อสูก้ับความยากล าบากด้วยการอาศัยความสามารถของบุคคลเป็นหลัก โดยอาจกระท า

ผ่านรูปแบบการพักแรม การเดินทาง และกิจกรรมท่ีเต็มไปด้วยความยากล าบากต่าง  ๆ เช่น ปีนเขา ไต่หน้าผา พาย

เรือแคนู  ล่องแก่ง เดินป่า กระโดดหอสูง กระโดร่ม เล่นเคร่ืองร่อน ขี่จักรยานเสือภูเขา ยิงปืนเพ้นท์บอล การพักแรม

ในเต็นท์ เป็นต้น (วรา สวัสดผีล, 2550 : 11) 

กิจกรรมผจญภัย (Adventure Activities) เป็นกิจกรรมท่ีผู้ประกอบกิจกรรมได้สัมผัสกับสถานการณ์ท่ีตนเอง

ไม่รู้ ไม่คาดคิด ได้สัมผัสกับความตื่นเต้นท้าทาย ความเสี่ยง ท าให้รู้สึกว่าได้รับคุณค่าจากประสบการณ์ท่ีได้พบเจอ 

เช่น ได้พัฒนาทักษะในการประกอบกิจกรรม การได้ประยุกต์ใชทั้กษะที่ตนเองมีกับกิจกรรมท่ีท าซึ่งความรู้สึกได้ผจญ

ภัยจะไมเ่ท่ากัน จะแตกตา่งกันไปตามแตล่ะบุคคล โดยขึ้นอยูก่ับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ การรับรู้ส่วนบุคคล ทักษะ 

อารมณ์ สภาพร่างกาย เป็นต้น (Swabrooke et al., 2003) ดังนั้นอาจกล่าวสรุปได้ว่า การท่องเท่ียวแบบผจญภัย 

หมายถึงการเดินทางท่องเท่ียวท่ีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ชื่นชอบเข้าร่วมกิจกรรมท่ีอาศัยความทรหดอดทน เสี่ยงภัยตาม

สถานท่ีห่างไกล ซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง ธรรมชาตท่ีิมลีักษณะพิเศษ มีชื่อเสียงด้านความงามและองค์ประกอบของ

ธรรมชาติ  (ปัญญา เทียนนาวา, 2554 : 11-12) 

 ส าหรับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้ให้ค าจ ากัดความและขอบเขตของค าว่าการท่องเท่ียวเชิงผจญภัย 

โดยรวมกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเท่ียวเชิงผจญภัยกึ่งอนุรักษ์ธรรมชาติ (Soft Adventure Tourism) หมาย ถึง

กิจกรรมใด ๆ ก็ตามท่ีมีองค์ประกอบของความท้าทายหรือเสี่ยงภัย การใช้พละก าลัง การได้รับความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเข้ามาเกี่ยวข้อง (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545, 

น.1-2 ) โดยมีเป้าหมายอยูท่ีการมีโอกาสประกอบกิจกรรมท่ีมีความท้าทายเข้ามาเกี่ยวข้อง ลักษณะของการท่องเท่ียว

ประเภทนี้ท่ีนยิมกันมาก คือ การพายเรือ ล่องแก่ง ปีนหนา้ผาและไตเ่ขา ขี่จักรยานเสือภูเขา และการเดินป่า ส่วนใหญ่เป็น

กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมักจะเกี่ยวพันกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรง คือ ป่าเขา ต้นน้ าล าธาร หรือสายน้ าต่าง ๆ 

โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต่อระบบนิเวศ (มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2545, น.15-16) ส่วนการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศก็เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเน้นการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้อง ถิ่น อาจจะเป็นการเยี่ยมชม

สถานท่ีและพักผ่อนในสถานท่ีท่ีเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติและชนบท รวมถึงการสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน ซึ่งเป็นการเปิด

โอกาสให้บุคคลต่างวัฒนธรรมได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังความเชื่อท่ีว่าการท่องเท่ียวสามารถทะลายก าแพงความไม่เข้าใจ

ระหว่างคนท่ีมีพื้นฐานครอบครัว การท างาน และวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน โดยผ่านการพูดคุยหรือการใช้ชีวิตร่วมกัน  

เป็นกระบวนการท่ีน าไปสู่การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ผลท่ีตามมาจึงได้แก่ความ สัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านกับผู้มาเยือน 

การเดินทางอาจท าให้นักท่องเท่ียวบางคนได้ท าในสิ่งท่ีไม่เคยได้กระท าเมื่ออยู่บ้าน การมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนท่ีไม่เคย

รู้จักมาก่อน (สิรินยา วัฒนสุขชัย, 2545 : 1-2) 

ท้ังนี้รวมถึงการศึกษารูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงผจญภัยโดยท่ัวไป ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ  คือ (บริษัท 

คอร์ แพลนนิ่ง แอนด ์ดีเวล ลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน), 2546 น.3-11) 

ซอฟท์ แอดเวนเจอร์ (Soft Adventure) เป็นการท่องเท่ียวเชงิผจญภัยท่ีต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก 

ฮาร์ด แอดเวนเจอร์ (Hard Adventure) เป็นการท่องเท่ียวเชงิผจญภัยท่ีไม่ต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก 

https://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2+%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%22
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ส าหรับประเทศไทย ได้มกีารก าหนดรูปแบบการท่องเท่ียวเชงิผจญภัยท่ีแตกต่างกันออกไป โดยสามารถจ าแนก

รูปแบบของการท่องเท่ียวเชงิผจญภัยออกเป็น 3 รูปแบบ (สมาคมไทยท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย, 2549 อา้งถึงใน 

วรา สวัสดผีล, 2550 : 11-12) คือ    

 แบบธรรมดาท่ัวไป (Common Adventure) เป็นการท่องเท่ียวเชิงให้ความรู้เป็นหลัก ส่วนกิจกรรมจะเป็น

กิจกรรมท่ีไม่ต้องการความเป็นมืออาชีพเลย เช่น การนั่งรถชมเมือง  การล่องเรือตามแก่งต่าง  ๆ หรือแม้แต่การอยู่

แบบโฮมสเตย์ เพื่อซึมซับวัฒนธรรมและวถิีชีวิตชาวบ้าน เป็นต้น  

1. แบบซอฟท์ แอดเวนเจอร์ (Soft Adventure) เป็นการท่องเท่ียวแบบท่ีมีกิจกรรมงา่ย ๆ ธรรมดา ไม่ตอ้งอาศัย

ความรู้ในการท ากิจกรรมมากนัก เน้นความบันเทิงและความผ่อนคลายจากการท่องเท่ียว เช่น การบ่ันจักรยานทาง

ธรรมดาเพื่อชมธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวบ้าน การด าน้ า การส่องนก การดูดาว การพายเรือ เป็นต้น 

2. แบบ เอ๊กซ์ตรีม แอดเวนเจอร์ (Extreme Adventure) ถือเป็นการท่องเท่ียวท่ีจ าเป็นต้องใชค้วามรู้ในการท า

กิจกรรมท่ีจัดให้ไว้เป็นอย่างสูง และเหมาะกับคนท่ีรักการผจญภัยเป็นอย่างมาก เช่น การปีนผา การผจญภัยโดยการ

เดินป่า การลอ่งแกง่  หรือการบ่ันจักรยานเสอืภูเขาที่ตอ้งอาศัยทางลาดชัน เป็นต้น 

 นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาในเร่ืองประเภทของกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงผจญภัยซึ่งสามารถแบ่งได้หลากหลาย 

แบบ ได้แก่ การแบ่งตามประเภทของกิจกรรมท่ีท าตามระดับความเสี่ยง การออกแรงทางกายภาพและทักษะท่ีต้องใช้ใน

กิจกรรมนั้น หรืออาจแบ่งตามพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ของแหล่งธรรมชาติท่ีแตกต่างกัน (อินโนเวทีฟ เนตเวิร์ค, 2555: 52-

54)  

 ท้ังนี้ท้ังนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาเร่ือง องค์ประกอบของการท่องเท่ียวแบบผจญภัย ซึ่งร าไพพรรณ  แก้วสุริยะ 

(2545, อ้างถึงใน ปัญญา เทียนนาวา, 2554: 11-12) กล่าวไว้วา่ ประกอบด้วย  

1. เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติท่ีมีลักษณะพิเศษให้ความต่ืนตาตื่นใจ  ทา้ทายความสามารถของ

มนุษย ์และชวนให้ทดลองท าเม่ือเข้าไปเท่ียว  

2. มบีริการอ านวยความสะดวกพร้อม บางแหง่ท่ีไม่พร้อมนัน้ นักท่องเท่ียวตอ้งไปแคม้ป์ป้ิง  

3. มคีรูฝึกรับผิดชอบการแนะน าและดูแลความปลอดภัย  

4. เป็นการจัดการท่ีมีมาตรการรักษาความปลอดภัยตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิ 

5. เป็นการจัดการท่ีมีการก าหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏบัิตกิาร เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการท่อง 

เท่ียว ทัง้ระยะสั้นและระยะยาว  

6. นักท่องเท่ียวได้รับความสนุกสนาน ตื่นเตน้ หวาดเสียว ผจญภัย ปลอดภัย  มคีวามทรงจ า และประสบ 

การณ์ใหม ่
 

แนวคดิและทฤษฎีองค์ประกอบการท่องเที่ยว 

 องค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบส าคัญหลายๆ อย่างด้วยกัน 

เพื่อชว่ยสนับสนุนให้นักท่องเท่ียวสามารถเดินทางท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวได้อยา่งสะดวกสบาย  

 Dickman (1996) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวว่า แหล่งท่องเท่ียว

และผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว (Tourist Destination and Tourism Product) จ าเป็นตอ้งประกอบด้วยองค์ประกอบ 5A 

  1. ที่พัก (Accommodation) แหล่งท่องเท่ียวควรมีจ านวนท่ีพักเพียงพอ พร้อมท้ังมีความหลากหลายด้าน

ราคาและการบริการท่ีเหมาะสมตอ่สถานท่ี และที่พักควรอยู่ไมไ่กลจากแหล่งท่องเท่ียวมากนัก ท่ีพักแรม (Accommo-

dation) หมายถึง การประกอบธุรกิจการขายบริการท่ีพักเพื่อคนเดินทางหรือนักท่องเท่ียวท่ีต้ องค้างคืน ซึ่งอาจมี

https://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2+%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%22
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บริการอาหารและเคร่ืองดื่มไว้บริการด้วย ท่ีพักส าหรับนักท่องเท่ียวแบ่งออกได้หลายประเภท เช่น โรงแรม โมเต็ล 

เกสต์เฮาส์ บ้านแบ่งเชา่ โฮมสเตย์ รีสอร์ท ที่พักส าหรับเยาวชน สถานที่พักกลางแจ้ง เป็นต้น  

2. สิ่งที่ดึงดูดใจ (Attraction) จัดเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งท่ีจูงใจให้นักท่อง 

เท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียว ณ สถานท่ีนั้น ซึ่งแหล่งท่องเท่ียวสามารถแบ่งแยกเป็น สถานท่ีส าคัญทางศาสนา ภูเขา 

อุทยานแห่งชาต ิเทศกาลต่าง ๆ (ผศ.ดร.รัญจวน ประวัติเมอืง) ได้บอกถึงสิ่งดึงดูดใจว่า อาจเกิดเพราะแหลง่ท่องเท่ียว

มีคุณลักษณะท่ีสวยงามตามธรรมชาติ มีคุณค่าทางวัฒนธรรม มีความประทับใจจาก ลมฟ้า อากาศ เรียนรู้วิถีชีวิต

และความเป็นอยู่ของชุมชน เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ  มีกิจกรรมทางการท่องเท่ียว ซึ่งแหล่ง

ท่องเท่ียวสามารถแบ่งแยกเป็นสถานท่ีส าคัญทางศาสนา ประวัติศาสตร์ ภูเขา วนอุทยานแห่งชาติ หรือสถานท่ีท่ีมี

ความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ 

3. การเข้าถึงพื้นที่ (Accessibility  ) ความสะดวกสบายท าให้นักท่องเท่ียวหรือคนเดินทางเข้าไปถึงสถานท่ีได้

รวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แหล่งท่องเท่ียวต้องมีระบบขนส่งซึ่ งประกอบด้วยเส้นทาง พาหนะ มี

วัตถุประสงค์ในการล าเลียงคนและสิ่งของไปยังจุดหมายปลายทาง การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวเป็นปัจจัยท่ีท าให้นักทอ่ง 

เท่ียวเข้าไปท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวได้ โดยการเข้าถึงแหล่ง  (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2549.) ได้มองว่า การบริหาร

จัดการแหลง่เพื่อให้เกิดการเข้าถึงเป็นเร่ืองท่ีจะต้องพจิารณาในประเด็นต่างๆ ดังนี ้ 

1) การขนส่ง ท่ีจะให้บริการเข้าถึงแหลง่ท่องเท่ียว  

2) เสน้ทางเขา้สู่แหลง่ท่องเท่ียว โดยพิจารณาความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย 

3) การคมนาคมในแหล่งท่องเท่ียวมคีวามปลอดภัย 

4. สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ (Amenity) ซึ่งหมายถึงสิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคขั้นพื้น 

ฐานต่อนักท่องเท่ียว เช่น สาธารณูปโภค น้ า ไฟ โทรศัพท์ ห้องสุขา และสิ่งอ านวยความสะดวกที่นักท่องเท่ียวมีความ

จ าเป็นต้องใช้ เช่น ส านักงาน ท่ีพัก การบริการในกรณีฉุกเฉินก็มีความส าคัญเช่นกัน ในด้านป้ายสื่อความหมายใน

แหล่งท่องเท่ียว ซึ่งประกอบด้วยป้ายต้อนรับนักท่องเท่ียวเข้าสู่พื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว ป้ายแผนท่ีแสดงท่ีตั้งของแหล่ง

ท่องเท่ียว ป้ายแผนท่ีแสดงจุดน าชมของแหล่งท่องเท่ียว ปา้ยช้ีทางภายในแหลง่ท่องเท่ียว ปา้ยสื่อความหมาย ปา้ย 

เตอืนอันตรายนักท่องเท่ียว ป้ายอ่ืน ๆ ที่ตอ้งการให้นักทอ่งเท่ียวทราบ เป็นต้น  

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity) หมายถึง สิ่งอ านวยความสะดวกด้านอาคารและสิ่งก่อ 

สร้าง ด้านการบริการในแหล่งท่องเท่ียว ด้านความปลอดภัยในแหล่งท่องเท่ียว ด้านป้ายสื่อความหมายในแหล่งท่อง 

เท่ียว และสาธารณูปโภคขั้นพืน้ฐานให้นักทอ่งเที่ยว เช่น น้ า ไฟฟา้ โทรศัพท์ ห้องสุขา ร้านอาหาร ท่ีพัก และสิ่งอ านวย

ความสะดวกที่นักท่องเท่ียวมคีวามจ าเป็นต้องใช ้เช่น การบริการในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น 

5. กิจกรรมต่าง ๆ (Activity) ท่ีนักท่องเท่ียวสามารถกระท าในช่วงเวลาท่ีพ านัก ณ สถานท่ีนั้น เพื่อท าให้การ

ท่องเท่ียวและช่วงเวลาพักผ่อนของนักท่องเท่ียวน่าสนใจมากขึ้น และกิจกรรมต่าง ๆ ควรมีความหลากหลายและตรงกับ

ความตอ้งการของนักท่องเท่ียว เชน่ กิจกรรมเดินป่าท่ีมีความท้าทาย เล่นน้ าตก พายเรือแคนู ยงิปืนเพน้ท์บอล เป็นตน้ 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า กิจกรรม (Activity)  ควรมีความหลากหลายเพื่อให้นักท่องเท่ียวสนใจ ปลอดภัย และตรงกับความ

ตอ้งการของนักทอ่งเท่ียว เช่น การเดินป่า การศึกษาพืชพันธ์ุไม้ทางธรรมชาติ เป็นต้น 
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แนวคดิและทฤษฎีศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 

ศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเป็นหนึ่งในปัจจัยดึงดูดท่ีจะก่อให้เกิดแรงจูงใจของนักทอ่งเท่ียวท่ีจะเดินทางท่อง 

เท่ียวไปยังสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่ง แหล่งท่องเท่ียวจึงต้องมีความพร้อมในสิ่งท่ีเอื้ออ านวยต่อการจัดการเปลี่ยนแปลง 

การพัฒนาปรับปรุงพื้นท่ีท่องเท่ียว มีความเป็นเอกลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะ ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวในพื้นท่ี 

สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเท่ียว เพื่อสร้างจิตส านึกและการศึกษาด้าน

สิ่งแวดลอ้ม องค์กรท้องถิ่นมสี่วนร่วมในการควบคุมดูแลแหล่งท่องเท่ียว และประชาชนในพื้นท่ีมีความพอใจหรอืสนใจ

ท่ีจะให้แหล่งท่องเท่ียวในทอ้งถิ่นของตนได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวอยา่งสมบูรณ์ ดังนยิามต่อไปนี้ 

วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์ (2550) ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการก าหนดศักยภาพหรือความ 

ส าคัญของแหล่งท่องเท่ียว ดังนี้ (1) คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวได้แก่ความสวยงาม ลักษณะเด่นในตัวเอง ความเก่าแก่ทาง

ประวัติศาสตร์ความส าคัญทางลัทธิและศาสนา บรรยากาศ สภาพภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและวิถีชีวิต (2) ความสะดวกใน

การเข้าถึง ได้แก่ สภาพของเส้นทางท่องเท่ียว ลักษณะการเดินทาง ระยะเวลาจากตัวเมืองไปยังแหล่งท่องเท่ียว (3) สิ่ง

อ านวยความสะดวก ได้แก่ ท่ีพักแรม ร้านอาหาร เครื่องดื่ม สถานบริการต่างๆ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และการ

รักษาความปลอดภัย (4) สภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพทางกายภาพ สภาพอากาศ ระบบนิเวศ และสภาพอื่น ๆ ของแหล่ง

ท่องเท่ียว (5) ข้อจ ากัดในการรองรับนักท่องเท่ียว ได้แก่ ข้อจ ากัดด้านพื้นท่ี ข้อจ ากัดทางด้านบริการสาธารณูปโภค 

ปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว (6) ความมชีื่อเสียงในปัจจุบัน ได้แก่ ความเป็นท่ีรู้จัก 

ของแหล่งท่องเท่ียว และจ านวนนักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว 

วิภา ศรีระทุ (2551) ได้กล่าวถึงเกณฑ์ในการพิจารณาศักยภาพด้านการท่องเท่ียว ท่ีครอบคลุมองค์ประกอบ  

4 ด้าน ดังนี้  (1) ด้านพื้นท่ี คือ การดึงดูดนักท่องเท่ียวด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีลักษณะเฉพาะหรือมีความเป็น

เอกลักษณ์ ประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ สถานท่ีท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น รวมท้ัง

ต้องมีปัจจัยอ่ืนท่ีดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียวในพื้นท่ี ได้แก่ ลักษณะภูมิทัศน์ ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่ง

ท่องเท่ียว เป็นต้น (2) ด้านการจัดการ คือ ความปลอดภัยในการท่องเท่ียวในพื้นท่ี การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง 

ๆ และการจัดการควบคุมจ านวนนักท่องเท่ียวไมใ่ห้เกินขีดความสามารถในการรองรับ (3) ด้านกิจกรรมและกระบวน การ 

คือการพจิารณาถึงความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเท่ียว การสร้างจิตส านึกและการให้การศึกษาด้านสิ่ง แวดล้อม  

(4) ด้านการมีส่วนร่วม คือการพิจารณาว่าองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลแหล่งท่องเท่ียวในรูป แบบใดบ้าง 

และประชาชนในท้องถิ่นมีความพอใจหรือสนใจท่ีจะให้แหล่งท่องเท่ียวในท้องถิ่นของตนได้ รับการพัฒนาเป็น 

แหล่งท่องเท่ียว 
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กรอบแนวคิด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 1 ตารางกรอบแนวคิด 

 

 จากกรอบแนวคิด “ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงผจญภัยของ “วนอุทยานเขาหลวง” อ าเภอ

เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นี้ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในวนอุทยาน โดยใช้แบบ 

สอบถามและการสัมภาษณ์ผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง ส าหรับแบบสอบถามจะใชข้้อมูลพื้นฐานด้านลักษณะประชากร ศาสตร์ ท่ี

ถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได้ต่อเดือน และภูมิล าเนา ส่วนท่ีสองคือ องค์ ประกอบของ

แหล่งท่องเท่ียว (A5s) ในเร่ืองของท่ีพัก สิ่งดึงดูดใจ การเข้าถึงพื้นท่ี สิ่งอ านวยความสะดวก และกิจกรรม จากข้อมูล

พื้นฐานและองค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียวน าไปสู่การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวโดยใช้องค์ ประกอบของ

แหล่งท่อง เท่ียวเชิงผจญภัย ซึ่งประกอบด้วยด้านพื้นท่ี ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมและกระบวนการ และด้านการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน โดยการสัมภาษณ์เชงิลึกผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบการจัดการท่องเท่ียววนอุทยาน

เขาหลวง ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคชุมชน ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับศักยภาพในการเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงผจญภัย การจัดการการใช้ประโยชน์ของพื้นท่ีเพื่อให้เกิดความยั่งยืน การจัดการด้านการให้ความรู้และ

สร้างจิตส านกึและการมสี่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการท่องเท่ียว ส่วนท่ี 3 คือ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น จาก

ขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท าให้ทราบข้อมูลและจากการศกึษาทฤษฎใีนบทท่ีสอง 

ท าให้เกิดแนวทางในการพัฒนา “วนอุทยานเขาหลวง” ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชงิผจญภัยท่ีมีประสิทธิภาพ   
 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชพี  

5. ระดับรายได้ตอ่เดอืน 

6. ภูมลิ าเนา 

 

ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงิผจญภัย 

ของ “วนอทุยานเขาหลวง” อ าเภอเมอืง

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 5A1P 

1. ท่ีพัก (Accommodation) 

2. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) 

3. การเข้าถึงพื้นท่ี (Accessibility) 

4. สิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ (Amenity) 

5. กิจกรรมตา่งๆ (Activity) 

6. การมสี่วนร่วม (Participation) 

แนวทางในการพัฒนาคณุภาพการจัดการแหล่ง

ท่องเท่ียวเชงิผจญภัยของ “วนอุทยานเขาหลวง” 

 ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชงิผจญภัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
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วิธีวิทยาการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงผจญภัย:กรณีศึกษาวนอุทยานเขาหลวง อ าเภอเมือง

นครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการศึกษาสภาพจริงท่ีเกิดขึ้นในวนอุทยานเขาหลวง (หมู่ 15 บ้านผาแดง ต าบล

หนองกรด อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์) ในช่วงเวลาท่ีท าวิจัยคือระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม 

2560 โดยใช้วธีิการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ด้วยวิธีการส ารวจท่ีมุ่งอธิบายสิ่งท่ีค้นพบตามท่ีก าหนดไว้

ในวัตถุประสงค์ โดยมีกระบวนการด าเนินการ ดังนี้ 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในวนอุทยานเขาหลวง อ าเภอเมือง

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึง สิงหาคมพ.ศ. 2560 โดยมีวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่

อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) แบบบังเอญิ (Accidental Sampling) จ านวน 400  คน  

2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น แบ่งออกเป็น 3 สว่น ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูล 

พื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามศักยภาพในการ

เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงผจญภัยมีลักษณะเป็นเมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบ ลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale)  คือ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด ซึ่งมีประเด็นค าถาม ประกอบไปด้วย 6 ประเด็น ได้แก่ ท่ีพัก สิ่งดึงดูดใจ 

การเข้าถึงพื้นท่ี สิ่งอ านวยความสะดวก กิจกรรมกระบวนการ และ การมีสว่นร่วมของประชาชน 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บข้อมูลนั้น ผู้วจิัยแบ่งการศึกษาเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการ ศึกษา

แหลง่ข้อมูลทุตยิภูมิ (Secondary Data Source) จากการศกึษาต ารา เว็บไซต์ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฏีเกี่ยวกับ

การวจิัยและการท่องเท่ียว รายงาน วิทยานิพนธ์ สารนพินธ์ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวกับศักยภาพพื้นท่ีเขาหลวง

ในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงผจญภัย ส่วนท่ีสองเป็นการศึกษาแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ )Primary Data Source (  ได้จาก

การเก็บรวบรวมโดยแบบสอบถามจากนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในวนอุทยานเขาหลวง อ าเภอเมืองนคร สวรรค์ 

จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) แบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัยคือแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

น้อยท่ีสุด โดยแบ่ง เป็น 3 ส่วน คือ 1) ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ค าถามเกี่ยวกับ

ศักยภาพพืน้ท่ีเขาหลวงในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชงิผจญภัย ซึ่งมรีายละเอยีด 5 ด้าน ได้แก่ ที่พัก สิ่งดงึดูดใจ การ 

เข้าถึงพื้นท่ี สิ่งอ านวยสะดวก และกิจกรรมตา่งๆ 3) ข้อเสนอแนะและความคดิเห็น 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตใินการวิจัย การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติในการวิจัยน้ันได้น าแบบ สอบถาม

มาวิเคราะห์ โดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา )Descriptive Statistics(  ดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) และ ร้อยละ (Percentage)  

 ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านศักยภาพพื้นท่ีวนอุทยานเขาหลวงในการ เป็นแหล่งท่องเท่ียว

เชิงผจญภัย อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ใช้เกณฑ์การแบ่งออกเป็น 5 ระดับตามลิเคิร์ทสเกล (Likert 

Scale) ค่าสถิติท่ีใช้คือ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เป็นโปรแกรมส าหรับประมวลผลข้อมูลทางสถิติ เพื่อค านวณ

ค่าสถิตขิองขอ้มูลและทดสอบสมมติฐาน 

 ส่วนท่ี 3 วเิคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Contents 

Analysis) และรายงานเป็นเชงิพรรณนา (Descriptive Analysis) 
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     5. ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 

ค่าเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เป็นโปรแกรมส าหรับประมวลผล

ข้อมูลทางสถิต ิเพื่อค านวณค่าสถิติของข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน 
 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงผจญภัย จึงน าเสนอผลการวิจัยเป็น 2 ตอน ดังนี้ คือ 

ผลการวเิคราะห์ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชงิผจญภัย ของวนอุทยานเขาหลวง 

 ผลการศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชงิผจญภัย ของ วนอุทยานเขาหลวง  ให้

เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชงิผจญภัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

 ตอนที่ 1  ผลการวเิคราะห์ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงผจญภัย ของวนอทุยานเขาหลวง 

1.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.2 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 

18-24 ปี จ านวน 206 คน โดยสว่นใหญ่มรีะดับการศกึษาอยู่ในช่วงมัธยมศกึษา จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.0 

และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน ต่ ากวา่ 5,000บาท จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 79.8 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงิผจญภัยของวนอุทยานเขาหลวง 
 

ตารางที่ 1 แสดงคา่เฉลี่ยและคา่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของศักยภาพพืน้ท่ีวนอุทยานเขาหลวง ตามองคป์ระกอบการ

ท่องเท่ียวในด้านตา่ง ๆ 

ด้านสิง่ดึงดูดใจ 
ค่าเฉลี่ย 

(x̄ ) 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. วนอุทยานเขาหลวงสามารถชม น้ าตก ได้ 3.81 0.88 มาก 

2. วนอุทยานเขาหลวงสามารถชม  ถ้ า 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. ระหว่างการเดนิทางสามารถศึกษา พชืพรรณ ดอกไม้ นานาชนดิ 4.14 0.77 มาก  

6. การขึน้ยอดเขาหลวงเป็นหน่ึงในการพชิิตความท้าทายของตนเอง 4.08 0.83 มาก 

เฉล่ีย 4.08 0.50 มาก 

ด้านที่พัก 
ค่าเฉลี่ย 

(x̄ ) 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. มกีารตกแต่งสถานที่เหมาะสมกลมกลืนธรรมชาติ 3.65 0.99 มาก 

2. การออกแบบตกแต่งภายในมีความเป็นธรรมชาติ 3.78 0.77 มาก 

3. มรีะบบการดูแลรักษาความปลอดภัย 3.99 0.81 มาก 

4. มคีวามปลอดภัยจากสัตว์ภายนอก 3.96 0.74 มาก 

5. สถานที่เอือ้อ านวยต่อการพักผ่อน 4.21 0.80 มาก 

เฉล่ีย 3.92 0.58 มาก 



 
 

Proceedings   

1785 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ค่าเฉลี่ย 

(x̄ ) 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. มป้ีายแนะน าบอกสถานท่ีชัดเจน 3.90 0.85 มาก 

2. เจา้หน้าท่ีมีความพรอ้มในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การเดินเขา 

(ลูกหาบ) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

4.02 0.78 มาก 

3. สถานท่ีบรเิวณวนอุทยานเขาหลวงมคีวามสะอาดและปลอดภัย 4.05 0.77 มาก 

4. สถานท่ีจอดรถเพียงพอต่อความต้องการ 4.15 0.73 มาก 

5. มรีา้นจ าหน่ายสนิค้า อาหาร เครื่องดื่ม ที่ขายให้นักท่องเท่ียว

เพียงพอ 

3.57 1.13 มาก 

6. มหี้องสุขา ไฟฟ้า เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเท่ียว 1.88 0.81 น้อย 

7. มสีัญญาณโทรศัพท์ อินเตอรเ์น็ตท่ีสามารถติดต่อไดส้ะดวก 3.64 3.99 มาก 

เฉลี่ย 3.89 0.53 มาก 

ด้านการเข้าถึงพื้นที่ 
ค่าเฉลี่ย 

(x ̄) 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. สามารถน าพาหนะเข้าถึงวนอุทยานฯ ได้อย่างสะดวก 

โดยรถบัส หรือรถสว่นตัว 

3.99 0.90 มาก 

2. การเดนิทางไปในแหล่งท่องเท่ียววนอุทยานฯ สะดวก รวดเร็ว 3.45 0.90 ปานกลาง 

3. ถนนสามารถเข้าถึงพื้นท่ีวนอุทยานฯ ได้อย่างสะดวก สบาย 3.15 1.08 ปานกลาง 

4. สามารถเข้าวนอุทยานฯ ได้โดยรถประจ าทาง 2.78 1.18 ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.34 0.72 ปานกลาง 

ด้านกิจกรรม 
ค่าเฉลี่ย 

(x ̄) 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. กิจกรรมเดินป่า ท้าทาย สนุกสนาน 4.22 0.78 มาก 

2. กิจกรรมเล่นน้ าตก ผ่อนคลายไปกับธรรมชาติ 4.09 0.77 มาก 

3. กิจกรรมการส่องนก 4.04 0.85 มาก 

4. กิจกรรมศึกษาเสน้ทางธรรมชาติ 4.26 0.78 มาก 

เฉลี่ย 4.15 0.10 มาก 
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ด้านการมีส่วนร่วม 
ค่าเฉลี่ย 

(x̄ ) 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ประชาชนในพื้นท่ีสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของการก่อต้ัง

วนอุทยานแก่ท่านได ้

3.99 0.90 มาก 

2. ประชาชนในพื้นท่ีให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏบัิติตนในการท่องเท่ียว

ในวนอุทยานได ้

4.22 0.78 มาก 

3. ประชาชนในพื้นท่ีสามารถบอกถึงรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมของ

การทอ่งเท่ียวได ้

3.15 .08 ปานกลาง 

4. ประชาชนในพื้นท่ีสามารถบอกถึงความเคลื่อนไหวต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นใน

วนอุทยานแก่ท่านได ้

3.57 1.13 ปานกลาง 

5. ประชาชนสามารถบอกถึงประโยชน์ท่ีได้รับของประชาชนในการ

จัดการทอ่งเท่ียวแก่ท่านได้ 
4.08 0.83 มาก 

เฉลี่ย 3.80 0.44 มาก 

เฉลี่ย 3.86 0.29 มาก 
 

 จากตารางท่ี 1  พบวา่ ศักยภาพด้านท่ีพัก ในการมีสถานท่ีเอื้ออ านวยต่อการพักผ่อน มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 

4.21 อยู่ในระดับ มาก ศักยภาพด้านสิ่งดึงดูดใจ ในการเดินป่าศกึษาเส้นทางธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 4.24 อยู่ใน

ระดับมาก ศักยภาพด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เร่ืองสถานที่จอดรถเพียงพอต่อความต้องการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 

4.15 อยู่ในระดับมากศักยภาพด้านการเข้าถึงพื้นท่ี เร่ืองสามารถน าพาหนะเข้าถึงวนอุทยานมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 3.99 

อยู่ในระดับมาก ศักยภาพด้านกิจกรรม เร่ืองกิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.26 อยู่ในระดับ

มาก ศักยภาพด้านการมีส่วนร่วม เร่ืองประชาชนในพื้นท่ีให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการท่องเท่ียวในวนอุทยาน

ได้ มคี่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 4.22 อยูใ่นระดับมาก และมคี่าเฉลี่ยโดยรวมท้ังหมด คือ 3.86 อยูใ่นระดับมาก  
 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการพัฒนาคณุภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชงิผจญภัย 

ของวนอุทยานเขาหลวงใหเ้ปน็แหล่งท่องเที่ยวเชงิผจญภัยที่มปีระสทิธิภาพ  

 จากผลการวจิัยเร่ืองศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงผจญภัย:กรณศีกึษาวนอุทยานเขาหลวง อ าเภอ

เมอืงนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์มปีระเด็นในการน ามาอภิปรายผลดังต่อไปนี้  

 1. ศักยภาพด้านกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยคือ 4.15 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะมีกิจกรรมเดินป่า พืช

พรรณไม้ทางธรรมชาติ กิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ส่องนก เล่นน้ าตก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีของ  

Dickman ท่ีกล่าววา่ ควรมคีวามหลากหลายและตรงกับความต้องการของนักท่องเท่ียว เชน่ กิจกรรมเดินป่าท่ีมีความ

ท้าทาย เล่นน้ าตก พายเรือแคนนู ยงิปืนเพน้ท์บอล เป็นต้น  

 2. ศักยภาพด้านสิ่งดึงดูดใจ มีค่าเฉลี่ยคือ 4.08 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวนอุทยานเขาหลวง

สามารถ เดินป่า ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ศึกษาพืชพรรณ ดอกไม้ นานาชนดิ ชมถ้ า ชมน้ าตก ส่องดูสัตว์ และการขึ้น

ยอดเขาหลวงเป็นหนึ่งในการพิชิตความท้าทาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ Dickman ท่ีกล่าวว่า สิ่งดึงดูดใจ

เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญอยา่งยิ่งเพราะเป็นสิ่งท่ีจะดึงดูดนักท่องเท่ียวมาท่องเท่ียว ณ สถานท่ีนั้น ซึ่งสวยงาม
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ตามธรรมชาติ มีคุณค่าทางวัฒนธรรม มีความประทับใจจากลมฟ้าอากาศ และสิ่งแวดล้อม เรียนรู้วิถีชีวิตและความ

เป็นอยูข่องชุมชน เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะต่อการพักผ่อนหยอ่นใจและท ากิจกรรมผจญภัย  

 3. ศักยภาพด้านท่ีพัก มีค่าเฉลี่ยคือ 3.92 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะสถานท่ีเอื้ออ านวยต่อการ

พักผ่อน มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย มีความปลอดภัยจากสัตว์ภายนอก การออกแบบตกแตง่ภายในมีความ

เป็นธรรมชาติ การตกแต่งสถานที่เหมาะสมกลมกลนืธรรมชาติซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีของ Dickman ท่ีกลา่วว่า 

แหล่งท่องเท่ียวควรมีท่ีพักท่ีเพียงพอ พร้อมท้ังมีความหลากหลายด้านราคา สิ่งอ านวยความสะดวก หรือท่ีพักในรูป 

แบบอื่น ๆ เช่น โมเต็ล โฮมสเตย์ รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ เป็นต้น และการบริการท่ีเหมาะสมต่อสถานที่ และที่พักควรอยู่ไม่

ไกลจากแหล่งท่องเท่ียวมากนักเพื่อความสะดวกสบายของนักท่องเท่ียว  

 4. ศักยภาพด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มคี่าเฉลี่ยคอื 3.89 ซึ่งอยูใ่นระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะสถานท่ี

จอดรถเพียงพอต่อความต้องการ สถานท่ีบริเวณวนอุทยานเขาหลวงมีความสะอาดและปลอดภัย เจ้าหน้าท่ีมีความ

พร้อมในการปฏบัิติหน้าท่ี เช่น การเดินเขา )ลูกหาบ(  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น มสีัญญาณโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ต

ท่ีสามารถติดต่อได้สะดวก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีของ Dickman ท่ีกล่าวว่า สิ่งอ านวยความสะดวกและ 

สาธารณูปโภคขึน้พืน้ฐานต่อนักท่องเท่ียว เช่น สาธารณูปโภค น้ า ไฟ โทรศัพท์ ห้องสุขา และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ี

นักท่องเท่ียวมคีวามจ าเป็นต้องใช ้เชน่ ส านักงาน ท่ีพัก การบริการในกรณีฉุกเฉินก็มีความส าคัญเช่นกัน ด้านป้ายสื่อ

ความหมายในแหล่งท่องเท่ียวซึ่งประกอบด้วยป้ายตอ้นรับนักท่องเท่ียวเข้าสู่พื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว ปา้ยแผนท่ีแสดงท่ีต้ัง

ของแหล่งท่องเท่ียว ปา้ยแผนท่ีแสดงจุดน าชมของแหล่งท่องเท่ียว ป้ายช้ีทางภายในแหลง่ท่องเท่ียว ปา้ยสื่อความหมาย 

ป้ายเตอืนอันตรายนักท่องเท่ียว ป้ายอ่ืน ๆ ที่ตอ้งการให้นักทอ่งเท่ียวทราบ เป็นต้น 

5. ศักยภาพด้านการเขาถึงพื้นท่ี มีค่าเฉลี่ยคือ 3.34 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสามารถ 

น าพาหนะเข้าถึงวนอุทยานเขาหลวงได้อย่างสะดวก โดยรถบัส หรือรถส่วนตัว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีของ 

Dickman ท่ีกล่าวว่าความสะดวกสบายท าให้ นักท่องเท่ียวหรือคนเดินทางเข้าไปถึงสถานท่ีได้รวดเร็ว ปลอดภัย และ

สะดวกสบายมากยิ่งขึน้ แหล่งท่องเท่ียวต้องมีระบบขนส่ง ซึ่งประกอบด้วยเส้นทาง พาหนะ มีวัตถุประสงค์ในการล าเลียง

คนและสิ่งของไปยังจุดหมายปลายทาง  

ผลการศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวสีเขียวบ่อน้ าพุร้อนแม่กาษา อ าเภอแม่

สอด จังหวัดตาก กรณีศึกษาการจัดการบ่อน้ าพุร้อนแม่กาษา ศุภรดา มาจันทร์ (2558) แนวคิดจากทฤษฏีของ 

Dickman (1996) กล่าวว่า ศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียว หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีค านงึถึงความยั่งยนืของสิ่งแวด ล้อม 

สังคม วัฒนธรรม ความพร้อมในสิ่งท่ีเอือ้อ านวยในการบริหารจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือนและสร้าง

กิจกรรมการท่องเท่ียวในลักษณะเท่ียวชม ดูงาน ทัศนศึกษา ฝึกอบรม โดยมีคนในชุมชนมีส่วนร่วม นอกจากนี้

ศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวก็มคีวามส าคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว เพราะการเดินทางท่ีสะดวกสบายและ

ความสวยงามของสถานท่ีท่องเท่ียวจะช่วยดงึดูดใจให้นักทอ่งเท่ียวเดินทางมายังสถานท่ีน้ัน ๆ  

 6. ศักยภาพด้านการมีส่วนร่วม เร่ืองประชาชนในพื้นท่ีให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการท่องเท่ียว

ในวนอุทยานได้ มีค่าเฉลี่ยคือ 4.22 อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการควบคุมดูแล

แหล่งท่องเท่ียว และประชาชนในท้องถิ่นมีความพอใจหรือสนใจท่ีจะให้แหล่งท่องเท่ียวในท้องถิ่นของตนได้รับการพัฒนา

เป็นแหล่งท่องเท่ียว  

 ผลการศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณ์ โคตรสมบัติ (2553) เร่ือง การประเมิน

ศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาแหล่งท่องเท่ียวในเขตแก่งสามพันโบก อ าเภอโพธ์ิไทร จังหวัดอุบลราชธานี 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการประเมินศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในเขตแก่งสามพันโบก พบว่าโดยภาพรวม มี
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ศักยภาพอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายได้พบว่ามีศักยภาพอยู่ในระดับมากท้ัง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก ด้านสภาพการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว ด้านสิ่งดึงดูดใจนักท่องเท่ียว ด้านคุณค่า ความส าคัญ และการให้การศกึษา 

ด้านความร่วมมอืของชุมชนในการจัดการท่องเท่ียว และด้านองค์กรในการจัดการและการบริหารการท่องเท่ียว   

ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพพื้นท่ีเขาหลวงในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชงิผจญภัย อ าเภอเมอืงนครสวรรค์  

จังหวัดนครสวรรค์ จากการศึกษาทั้ง 6 ด้าน พบว่ามีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงผจญภัย ระดับมาก ท้ังนี้

สามารถปรับรูปแบบเป็นการท่องเท่ียวผสมผสาน (Hybrid) เช่น การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภัย ตามนิยามท่ีการ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยก าหนดไว้ โดยปรับรูปแบบหรือกิจกรรมการท่องเท่ียวในแต่ละช่วงเวลาให้สอดคล้องกับวิถี

ธรรมชาตซิึ่งจะชว่ยให้นักท่องเท่ียวสามารถมาท่องเท่ียวได้ตลอดท้ังปี โดยมขี้อเนอแนะตา่ง ๆ ดังนี้   

การตกแต่งสถานท่ียังไมเ่หมาะสม ไมก่ลมกลืนกับธรรมชาติ 

การชม/เล่นน้ าตกที่วนอุทยานเขาหลวงไม่สามารถท าได้ทุกฤดูกาล 

ศักยภาพดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก ในเร่ืองของสุขาที่ไมพ่อเพยีงต่อจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีมา 

เป็นคณะ ดังนั้น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือรัฐบาลและเอกชน ควรเข้ามาพัฒนาให้มีห้องสุขาพอเพียงกับหมู่

คณะที่มา 

ศักยภาพดา้นการเข้าถึงพื้นท่ี ในเร่ืองถนนช ารุด ดังน้ัน ควรมหีนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือรัฐบาล 

และเอกชนเข้ามาปรับปรุง 

ขาดรถประจ าทางในการเข้าถึงวนอุทยานเขาหลวง  

6. ป้ายสัญลักษณ ์แหลง่ท่องเท่ียวมป้ีายสัญลักษณ์น้อย ไมเ่พยีงพอ ดังนั้น หนว่ยงานภาครัฐหรอืหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องควรจะตอ้งมีการท าปา้ยบอกเพื่อท่ีจะได้เก็บภาพเป็นท่ีระลึก และอื่น ๆ 
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ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยท่ีีส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลลีูน่า 

Technology acceptance factor affecting using Liluna application 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 สุชานันท์ อารีย์ราษฎร1 และ ภญิญดา อินทนิล1* 

Kedwadee Sombultawe1, Suchanan Areerasadorn1 and Phinyada Intanil1* 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูน่า (Liluna) 

โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ถูกใจเฟซบุ๊คแฟนเพจ LILUNA จ านวน 400 ตัวอย่าง 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิง

พหุคูณ ผลการศกึษา พบว่า กลุ่มตัวอยา่งท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซึ่งมสีถานะภาพเป็นนักเรียน นักศกึษา อายุ 20 - 

25 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15 ,000 บาท โดยส่วนใหญ่ รู้จัก

แอพพลิเคชั่นลีลูน่าจากช่องทาง เฟซบุ๊ค ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ อิทธิพลของสังคม สิ่งอ านวยความสะดวก

ในการใชง้าน และการเข้ากันได้ของเทคโนโลยสี่งผลตอ่การเลือกใชแ้อพพลิเคชั่นลีลูนา่ อยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิ 0.05 

 

ค าส าคัญ:  การยอมรับการใช้เทคโนโลยี, แอพพลเิคชั่นลีลูนา่ 

 

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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บทน า 

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอ านวยความ

สะดวกใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ท่ีเพิ่มมากขึ้น โดยอาศัยการเชื่อมต่อเครือข่ายสัญญาณ

อินเตอร์เน็ตเป็นตัวหลักและการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารโทรคมนาคมเป็นตัวสนับสนุนในการเข้าถึง

ข้อมูลท่ีมีความรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดต้นทุนในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ซึ่งท าให้

เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทท่ีส าคัญเข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานต่อการด ารงชีวิตได้เป็นอย่างดี และเปลี่ยนสังคม

อุตสาหกรรมเป็นสังคมสารสนเทศ ตลอดจนการก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ดังนั้นจึงส่งผลให้องค์กรธุรกิจต่างต้องเตรียม

ความพร้อมกับการแข่งขันทางด้านธุรกิจท่ีเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น เพื่อสร้างความแตกต่างทางด้านผลิตภัณฑ์และ 

ด้านการให้บริการท่ีดตีอ่ผู้บริโภค (วนดิา บุตตะมา,2555) 

การบริการด้านโทรศัพท์เคลื่อนท่ีสมาร์ทโฟน(Smart Phone) ถือเป็นเทคโนโลยีท่ีมีการแข่งขันทางด้านธุรกิจ

ค่อนข้างสูง เนื่องจากได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และเป็นการพัฒนาระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตและ

แอพพลิเคชั่นส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ซึ่งเปรียบเสมอืนช่องทางหนึ่งในการท างานของผู้ใช้งาน เพื่อตอบสนองตอ่กิจกรรม

ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน(พงศกร ผ่องเนตรพานิช,2559) โดยแอพพลิเคชั่นในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

จากสถิติการใช้บริการแอพพลิเคชั่นในประเทศไทย พบว่าประชากรส่วนใหญ่นิยมใช้บริการแอพพลิเคชั่นสังคมออนไลน์

(Social Network) แอพพลิเคชั่นด้านความบันเทิง แอพพลิเคชั่นด้านการท่องเท่ียว และแอพพลิเคชั่นด้านธุรกิจ ดังนั้น 

จึงส่งผลให้ตลาดแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ีสมาร์ทโฟนเป็นตลาดท่ีมีศักยภาพในการสร้างรายได้ค่อนข้างสูง 

(บริษัท ไอดีซี ประเทศไทย,2558) 

แอพพลิเคชั่นลีลูน่า (Liluna) เป็นแอพพลิเคชั่นตัวหนึ่งทางด้านการท่องเท่ียวและสังคมออนไลน์ เนื่องจากรูปแบบ

การให้บริการ คือการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางร่วมกัน ซึ่งเพื่อนร่วมเดินทางนั้นจะไมรู้่จักกันมาก่อนแต่มจีุดหมาย

ปลายทางเดียวกัน ดังนั้นความปลอดภัยของผู้ใช้บริการจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคัญ ทางแอพพลิเคชั่นลีลูน่า จึงสร้างกฎระเบียบ

การใช้บริการด้วยการให้ผู้ใชบ้ริการสมัครด้วยหมายเลขโทรศัพท์มอืถือท่ีลงทะเบียนเลขประจ าตัวประชาชน และการส่งรหัส 

ชุดรหัสผ่านใช้คร้ังเดียว หรือ OTP (One time password)  ยืนยันตัวตน ส่วนผู้ขับยานพาหนะ จ าเป็นต้องส่งทะเบียนพาหนะ

พร้อมแนบใบอนุญาตขับขี่ เพื่อท าการอนุมัต ิโดยแอพพลิเคชั่นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สร้าง

ความสะดวกสบายต่อผู้ใชบ้ริการ และลดปัญหาการจราจรตดิขัด (แบรนด์อินไซน ์ธุรกิจคิดใหม่,2560) 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้

แอพพลิเคชั่นลีลูน่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบว่า ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ

แอพพลิเคชั่นลีลูน่า หรือไม่ อย่างไร เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาใช้ในการวางแผนธุรกิจทางการตลาดให้สอดคล้อง

กับกลุ่มเป้าหมายในสภาพตลาดปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม และสามารถเป็นแนวทางส าหรับผู้ท่ีสนใจศึกษาการใช้สื่อต่าง ๆ 

ในปัจจุบันให้เกิดประโยชนไ์ด้ตามตอ้งการ 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพื่อศึกษาปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยท่ีีสง่ผลตอ่การเลอืกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูนา่ (Liluna) 
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ทบทวนวรรณกรรม 

งานวิจัยเร่ือง ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูน่า สามารถอธิบาย

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องได้ตามรายการดังน้ี 

ทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยี 

ทฤษฎีการเลอืกใช้บริการ 

ข้อมูลเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นลีลูนา่ (Liluna) 

กรอบแนวคิด 

สมมุติฐานในการวิจัย 

ทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลย ี

 Rogers (1983) ได้นิยามค าว่า การยอมรับการใช้เทคโนโลยี หมายถึง กระบวนการทางจิตใจของบุคคลใด

บุคคลหนึ่ง ในการตัดสนิใจน าเทคโนโลยใีหมน่ัน้ไปใชอ้ย่างมีประโยชนก์ว่าสิ่งเดิมท่ีมีอยู่ ซึ่งเร่ิมตน้จากการรับรู้ข่าวสาร

เกี่ยวกับเทคโนโลยนีัน้ ไปจนถึงการยอมรับเทคโนโลยนีัน้ไปใชอ้ย่างเปิดเผย 

Venkatesh & Morris (2003) ได้เสนอทฤษฎีท่ีสร้างจากงานวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการยอมรับการใช้เทคโนโลยีท่ีผ่านมา 

กล่าวว่า การยอมรับการใช้เทคโนโลยี คือ การรับรู้ของบุคคลท่ีตัดสินใจน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

เนื่องจากการใช้ประโยชน์จากสิ่งใหม่ท่ีแตกต่างจากสิ่งเดิมถือว่าเป็นการบ่งบอกถึงความเจริญก้าวหน้าของยุคสมัย ซึ่ง

การยอมรับการใช้เทคโนโลยีขึ้นอยู่กับการพิจารณาถึงประโยชน์และความจ าเป็นในการใช้งานของแต่ละบุคคล จนเกิด

ความคิดเห็นและแน่ใจว่าจะได้รับประโยชน์อย่างแน่นอน จึงท าให้เกิดกระบวนการการยอมรับการใช้เทคโนโลยีใหม่นั้น

ขึน้มา ซึ่งประกอบด้วย 5 ลักษณะ (Hsieh,2016) ดังนี้ 

 ความคาดหวังจากจากการใช้งาน (Performance Expectancy) เป็นความคิด ความต้องการท่ีเกิดจาความรู้สึก

ของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อการใช้เทคโนโลยี จึงเกิดความเชื่อว่าเทคโนโลยีช่วยให้การปฏิบัติงานมีความแม่นย าและเกิด

ประสิทธิภาพมากขึน้ 

สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) คือ อุปกรณ์ท่ีอ านวยความสะดวกหรือมีส่วนช่วย

ทางเทคโนโลยใีห้การใชง้านไมเ่กิดความผิดพลาดและเป็นไปด้วยความราบร่ืนของการด าเนินงาน 

อทิธิพลจากสังคม (Social Influence) คือ ระดับความเชื่อถือ ความเข้าใจของแต่ละบุคคลท่ีรับรู้วา่บุคคลรอบข้าง

มีอิทธิพลต่อตนเองและมีความเชื่อว่าตนเองต้องใช้เทคโนโลยีนั้น รวมถึงการใช้งานเทคโนโลยีจะช่วยส่งเสริมสถานภาพ

หรือเพิ่มภาพลักษณ์ทางสังคม  

ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี (Perceived Compatibility) เป็นระดับท่ีซึ่งมีความสอดคล้องกับประสบการณ์และ

ความต้องการ ท้ังสิ่งท่ีมีอยู่จากเดิมและสิ่งใหม่ๆท่ีเกิดขึ้น พร้อมท้ัง ผู้ใช้เทคโนโลยีจะต้องเปลี่ยนแปลงค่านิยมของตนเอง

เพื่อความส าเร็จของความเข้ากันได้กับเทคโนโลย ี

ความกังวล หรือ ความรู้สึกวิตกกังวลจากสถานการณ์ต่าง ๆ (Anxiety) ในการใช้เทคโนโลยีว่าสามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการกับบุคคลท่ีใช้ได้หรือไม่ รวมถึงความปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยี เนื่องจากการใ ช้

เทคโนโลยีในแต่ละสมัยมีการพัฒนาและสามารถน าไปใช้ในทางท่ีดีและไม่ดี จึงท าให้เกิดความรู้สึกวิตกกังวลกับข้อมูลท่ี

เราได้ใชร่้วมกับเทคโนโลยวีา่สามารถป้องกันข้อมูลส าคัญจากปัจจัยตา่ง ๆ 
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ทฤษฎีการเลือกใช้บรกิาร 

 สกินเนอร์ (1990) การเลือกใช้บริการเกิดจากการเรียนรู้เงื่อนไขของการกระท าระหว่างการเรียนรู้ ความสัมพันธ์

ผลการกระท า ซึ่งเป็นตัวก าหนดวา่ผู้ให้บริการมแีนวโน้มในการบริการท่ีดี มีการอ านวยความสะดวกเสมอ และหากได้รับ

การบริการท่ีเป็นนา่พงึพอใจ ผู้บริโภคก็จะสนใจและกลับมาใชบ้ริการอกีคร้ังและต่อไป  

 Philip kotler and kevin keller (2006) การเลือกใช้บริการเกิดจากความรู้สึกนึกคิดท่ีเกิดเป็นกระบวนการเลือกใช้

บริการต่างๆ โดยรับรู้ถึงปัญหาว่าปัจจุบันเป็นอย่างไร เมื่อรู้ปัญหาชัดเจน จึงท าให้เกิดการค้นหาข้อมูลเพื่อศึกษาสิ่งท่ี

เหมาะสมท่ีสุดในการแก้ไขปัญหา และได้มาซึ่งทางเลือก จึงเกิดการตัดสินใจ เลอืกใชบ้ริการ และเกิดการตอ่ยอดในการใช้

บริการนัน้ตอ่ไป 

 วจนะ ภูผานี (2555) การเลือกใช้บริการเกิดจากการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบ ผู้ใช้บริการจึงตัดสินใจ

เลอืกใช้บริการนัน้ ๆ เพื่อการเลอืกหนทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากหลายทางเลือกโดยมกีารเปรียบเทียบผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น

จากตัวเลือกต่าง ๆ โดยอาศัยหลักเกณฑ์บางประการท่ีใช้ประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจภายใต้พื้นฐานการ

วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ความต้องการเลือกใชบ้ริการท่ีดท่ีีสุด 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นลีลูน่า (Liluna) 

แอพพลิเคชั่นลีลูน่า (Liluna) เป็นแอพพลิเคชั่น ด้านการท่องเท่ียวและสังคมออนไลน์ ท่ีมีรูปแบบการ

ให้บริการการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเดินทางร่วมกัน ในลักษณะไปทางเดียวกัน ไม่มีการเรียกร้องให้ผู้เป็นเจ้าของ

พาหนะไปรับหรือไปส่ง ซึ่งการใชแ้อพพลิเคชั่นลีลูน่านี้ ผู้เป็นเจ้าของพาหนะจ าเป็นต้องสมัครสมาชิกโดยใช้หมายเลข

โทรศัพท์มือถือเพื่อยืนยันระบุตัวตน พร้อมท้ังจ าเป็นต้องมีใบขับขี่และทะเบียนพาหนะ หลังจากนั้น ระบุจุดเร่ิมต้น  

การเดินทางและจุดหมายปลายทาง พร้อมท้งระบุราคาค่าโดยสาร โดยค่าเดินทางนั้นเป็นการแบ่งจ่ายตามจ านวน  

ผู้ร่วมเดินทางและตามราคาค่าโดยสารปกติในระยะทางท่ีก าหนดไว้ ซึ่งราคานั้นไม่ใช่ค่าบริการแต่เป็นค่าใช้จ่ายใน 

การเดินทางจริง (แบรนดอ์นิไซน ์ธุรกิจคิดใหม่,2560) 
 

 
 

ภาพที ่1 แบบจ าลองการใช้บริการแอพพลเิคชั่นลีลูนา่ 

ที่มา: มตชินออนไลน.์(2560). ‘ลีลูนา่ (LILUNA)’ แอพฯใหม ่เอาใจคนใชช้วีติในเมอืงกรุง ช่วยแชร์คา่ใชจ้่าย-แก้ไปัญหา

รถติด. สบืค้นจาก https://www.matichon.co.th/news/541026  

https://www.matichon.co.th/news/541026
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กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สมมุตฐิาน 

การยอมรับการใช้เทคโนโลย ีดา้นความคาดหวงัจากการใช้งานส่งผลตอ่การใชเ้ลือกแอพพลิเคชั่นลีลูนา่ 

การยอมรับการใช้เทคโนโลย ีดา้นอทิธิพลของสังคมสง่ผลตอ่การเลอืกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูนา่ 

การยอมรับการใชเ้ทคโนโลย ีด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้านส่งผลต่อการเลือกใชแ้อพพลิเคชั่นลีลูนา่ 

การยอมรับการใช้เทคโนโลย ีดา้นการเข้ากันได้ของเทคโนโลยสี่งผลตอ่การเลอืกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูนา่ 

การยอมรับการใช้เทคโนโลย ีดา้นความกังวลสง่ผลตอ่การเลอืกใชแ้อพพลเิคชั่นลีลูนา่ 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 
 การวจิัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชงิปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยี

ท่ีสง่ผลตอ่การเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูนา่ โดยผู้วจิัยเลอืกใช้วิธีการเชงิส ารวจ (Survey Research) ด้วยแบบสอบถามที่

สร้างขึน้ และมีวิธีการด าเนินงาน ดังนี ้

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ กลุ่มผู้ถูกใจเฟสบุ๊คแฟนเพจ  LILUNA ซึ่งทราบจ านวนประชากรแน่นอน 

จ านวน 9,713 คน เก็บขอ้มูล ณ วันท่ี 3 กันยายน 2560 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชากรกลุ่มผู้ถูกใจเฟสบุ๊คแฟนเพจ LILUNA ซึ่งทราบจ านวนประชากรแน่นนอน โดย

การศึกษาในคร้ังนี้ได้ก าหนดระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% นั่นหมายถึงว่ายอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่าง

ได้ 5% (0.05) จากสูตรของ Taro Yamane (1973) สามารถค านวณได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 397 ตัวอย่าง และเพื่อป้องกัน

ความผิดพลาดในการตอบแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ จึงส ารองตัวอย่างเพิ่มอีก 3 คนรวมขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 400 

ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (network sampling) ด้วยแบบสอบถามออนไลน ์

เพื่อให้สอดคล้องกับพฤตกิรรมท่ีต้องการศกึษา 

การยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยี 

(Consumer Acceptance and Use of IT)  

(Lin et al., 2011) 

1. ความคาดหวังจากการใชง้าน (Performance 

Expectancy) 

2. สิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้าน 

(Facilitating Conditions) 

3. อทิธิพลของสังคม (Social Influence) 

4. ความเข้ากันได้ของเทคโนโลย ี(Perceived 

Compatibility) 

5. ความกังวล (Anxiety) 

การเลอืกใชแ้อพพลเิคชั่นลีลูนา่ (Liluna) 
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เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมอืท่ี ใชใ้นการวิจัยในคร้ังน้ีใช้แบบสอบถาม  (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมขอ้มูล โดย

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสว่นบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้

เฉลี่ยตอ่เดอืน และช่องทางการรับรู้แอพพลิเคชั่นลีลูนา่ โดยใชเ้ป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยี โดยใชว้ิธีการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น 

(Interval Scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด ซึ่งลักษณะค าถามสามารถเลือกค าตอบได้

เพยีงค าตอบเดียว จ านวนค าถาม 19 ข้อ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูน่า โดยใช้วิธีการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น 

(Interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก 

ปานกลาง นอ้ย น้อยท่ีสุด ซึ่งลักษณะค าถามสามารถเลอืกค าตอบได้เพยีงค าตอบเดียว จ านวนค าถาม 3 ข้อ  
 

ขัน้ตอนการวิจัย 

ทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย จากหนังสือ วารสาร และบทความท่ีเกี่ยวข้องกับ

การศึกษาปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยท่ีีส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูน่า ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 

ความคาดหวังท่ีได้ใช้งาน (Performance expectancy), อิทธิพลของสังคม (Social Influence), สภาพสิ่งอ านวยความสะดวก

ในการใช้งาน (Facilitating Conditions), การรับรู้ถึงความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยี (Perceived Compatibility) และความกังวล 

(Anxiety) มาใชใ้นการท าแบบสอบถาม 

ร่างแบบสอบถามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และ

พจิารณาถึงความถูกตอ้งของเนื้อหาและภาษาท่ีใช ้  

น าแบบสอบถามท่ีร่างขึ้นส่งให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาท้ังหมด 3 ท่าน เพื่อพิจารณาในด้าน ความถูกต้อง 

(Validity) ของแบบสอบถามและพจิารณาในด้านความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม  

น าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช ้(Try Out) กับผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 30 ชุด และน ามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-

Coefficient) ของ Cronbach ได้คา่ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.748 

น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อมั่นแล้ว ไปเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มผู้ถูกใจ

เฟสบุ๊คแฟนเพจลีลูนา่ (LILUNA) จ านวน 400 ชุด 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วน าข้อมูลท่ีได้นั้นไปวิเคราะห์ด้ วยโปรแกรมสถิติ

ส าเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิตดิังตอ่ไปน้ี 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ผู้วจิัยน ามาใชใ้นการอธิบายผลการศกึษาท่ี

ได้จากแบบสอบถามในสว่นต่าง ๆ ดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีผู้วิจัยต้องการจ าแนกคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นสถิติท่ีใช ้

คือ ค่าความถี่ (Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage)  
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 ส่วนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งในส่วนนี้ผู้วิจัย

ต้องการทราบถึงตัวแปรอิสระ คือ การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ดังนั้นสถิติท่ีใช้ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation: SD)  

 ส่วนท่ี 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใชแ้อพพลิเคชั่นลีลูน่าของกลุ่มตัวอยา่ง ซึ่งในส่วนนี้ผู้วิจัยต้องการ

ทราบถึงตัวแปรตาม คือ การเลอืกใชแ้อพพลิเคชั่นลีลูนา่ ดังนั้นสถิตท่ีิใช ้คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistic) เป็นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของ

ข้อมูลระหวา่งตัวแปรอสิระ คือ การยอมรับการใชเ้ทคโนโลย ีและตัวแปรตาม คือ การเลอืกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูน่า ด้วยตัว

แปรท่ีใช้ในศึกษา ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการอธิบายปัจจัยการยอมรับ

การใชเ้ทคโนโลยสี่งผลตอ่การเลอืกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูนา่อยา่งไร และกี่เปอร์เซนต์ 
  

การแปลผลคะแนนแบบสอบถาม 

เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ลิเคิร์ท (Likert’s rating scale) ซึ่งมีเกณฑ์การ

แปลความหมาย โดยใชค้่าเฉลี่ยตามเกณฑ์คะแนนดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดับมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดับน้อย 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดับน้อยท่ีสุด 
 

ผลการศึกษา 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น 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

ส่วนใหญ่รู้จักแอพพลิเคชั่นลีลูนา่จากช่องทาง เฟซบุค๊ (ร้อยละ 72.5) 

ส่วนท่ี 2 ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าระดับความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่ม

ตัวอยา่งต่อการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีอยู่ในระดับปานกลาง ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 (S.D = 0.38) ซึ่งเมื่อพจิารณา

การยอมรับการใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีเห็นด้วยมาก คือ ด้านความคาดหวังท่ีได้ใช้งาน ท่ีมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 (S.D = 0.58) ด้านสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน ท่ีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 (S.D = 

0.71) ด้านอิทธิพลของสังคม ท่ีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 (S.D = 0.62) และด้านการรับรู้ถึงความน่าเชื่อถือของ

เทคโนโลยี ท่ีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 (S.D = 0.49) และกลุ่มตัวอย่างท่ีเห็นด้วยน้อยท่ีสุด คือ ด้านความกังวล ท่ีมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.55 (S.D = 0.57) 

ส่วนท่ี 3 การเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูน่า พบว่าระดับความคิดเห็นโดยของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการเลือกใช้

แอพพลิเคชั่นลีลูน่าอยู่ในระดับมาก ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 (S.D = 0.64) ซึ่งเมื่อพิจารณาการเลือกใชแ้อพพลิเคชั่น

ลีลูน่าของกลุ่มตัวอย่างเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมาก คือ ท่านเลือกท่ีจะใช้บริการแอพพลิเคชั่นลีลูน่า 

ทันท่ีท่ีมีโอกาส ท่ีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 (S.D = 0.75) ท่านมีแผนใช้บริการแอพพลิเคชั่นลีลูน่าอย่างต่อเนื่องแม้ใน

อนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการ ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 (S.D = 0.86) ท่านพร้อมท่ีจะสมัครหรือ

ต่ออายุการใช้บริการ แอพพลิเคชั่นลีลูนา่ อย่างแนน่อน ที่มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 (S.D = 0.70) 
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การวเิคราะห์ข้อมูลสถิติเชงิอา้งองิ โดยใชว้ิธีการวเิคราะห์ความถดถอยเชงิพหุคูณ เพื่อศึกษาการยอมรับการ

ใชเ้ทคโนโลยท่ีีสง่ผลตอ่การเลอืกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูนา่ 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยพหุคูณของปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีท่ีส่งผล

ตอ่การเลอืกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูนา่ 

แหลง่ความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 
df. Std. Error F Sig. 

การถดถอย

(Regression) 
33.960 5 6.792 20.477 0.000  

ส่วนท่ีเหลอื

(Residual) 
130.689 394 0.332   

รวม 164.649 399    
 

 จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่น

ลีลูน่า ท้ังหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความคาดหวังจากการใช้งาน(Performance Expectancy) ด้านอิทธิพลของสังคม

(Social Influence) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) ด้านการเข้ากันได้ของเทคโนโลย ี

(Perceived Compatibility) ด้านความกังวล(Anxiety) ท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูน่าของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อ

ใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวเิคราะห์ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยท่ีีสง่ผลตอ่การเลอืกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูนา่ โดยใช้

การวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant)  1.201 0.261  4.609 0.000 

ความคาดหวังจากการใชง้าน X1 0.098 0.062 0.089 1.574 0.116 

ด้านอิทธิพลของสังคม X2 0.131 0.056 0.127 2.329 0.020 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชง้าน X3 0.182 0.054 0.201 3.364 0.001 

ด้านการเข้ากันไดข้องเทคโนโลยี 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 
  

 จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลู

น่า มีท้ังหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านอิทธิพลของสังคม(Social Influence) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating 

Conditions) ด้านการเข้ากันได้ของเทคโนโลย ี(Perceived Compatibility) ดังนั้น การสรุปผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอา้งอิงเพื่อ

ศกึษาการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีท่ีสง่ผลตอ่การเลอืกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูนา่ สามารถสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน ดังนี้ 
 



 
 

Proceedings   

1798 

ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวจิัย 

สมมติฐาน ผลการวจิัย 

การยอมรับการใช้เทคโนโลย ีดา้นความคาดหวงัจากการใช้งานส่งผลตอ่การใช้

แอพพลเิคชั่นลีลูนา่ 

ไมส่นับสนุน 

การยอมรับการใช้เทคโนโลย ีดา้นอทิธิพลของสังคมส่งผลตอ่การใชแ้อพพลเิคชั่นลีลูนา่ สนับสนุน 

การยอมรับการใช้เทคโนโลย ีดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกในการใชง้านสง่ผลตอ่การใช้

แอพพลเิคชั่นลีลูนา่ 

สนับสนุน 

การยอมรับการใช้เทคโนโลย ีดา้นการเข้ากันได้ของเทคโนโลยสี่งผลตอ่การใชแ้อพพลเิคชั่น

ลีลูนา่ 

สนับสนุน 

การยอมรับการใชเ้ทคโนโลย ีดา้นความกังวลสง่ผลตอ่การใชแ้อพพลเิคชั่นลีลูนา่ ไมส่นับสนุน 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
 จากการวิจัยเร่ือง ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูน่าในคร้ังนี้ ผู้วิจัย

ได้น าผลการศกึษามาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎแีละวจิัยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่ออธิบายสมมตฐิาน ดังนี้ 

 สมมติฐานข้อ 1 การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านความคาดหวังจากการใช้งานส่งผลต่อการเลือกใช้

แอพพลิเคชั่นลีลูน่า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านความคาดหวังจากการใช้งานไม่

ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูนา่ เนื่องจาก การบริการด้านการท่องเท่ียวหรือการเดินทางของแอพพลิเคชั่นลีลูน่า 

มีรูปแบบการให้บริการคล้ายกับการให้บริการของยานพาหนะรับจ้างท่ีมีสะดวกต่อการใช้บริการ เช่น รถแท็กซี่ (Taxi) 

และรถประจ าทาง เป็นตน้ ดังนั้น จึงท าให้ได้รับความคาดหวังจากประชากรมากกวา่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาวดี 

ป่ินเจริญ (2560) ได้ศึกษาเร่ือง การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้

บริการจองร้านอาหารผ่านโมบายล์แอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การยอมรับ

เทคโนโลยี ด้านความคาดหวังการใช้งานไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการจองร้านอาหารผ่านโมบายล์แอปพลิเคชั่นของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานข้อ 2 การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านอทิธิพลของสังคมส่งผลตอ่การเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูน่า ผล

การทดสอบสมมติฐาน พบว่า การยอมรับการใชเ้ทคโนโลยี ด้านอิทธิพลของสังคมส่งผลตอ่การเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูน่า 

เนื่องจาก ถ้าผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นลีลูนา่ได้รับประสบการณ์ท่ีดี และบอกต่อซึ่งกันและกัน จะส่งผลให้ผู้รับรู้มคีวามสนใจ

และเลือกใช้บริการทันทีท่ีมีโอกาส ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรชนก พลาบูลย์ (2560) ได้ศึกษาเร่ือง การยอมรับ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใช้บริการ

ธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ของรัฐบาลไทย ผลการศึกษาพบว่า การยอมรับและการใช้

เทคโนโลยดี้านอิทธิพลของสังคมส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใชบ้ริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์

ของรัฐบาลไทย 

 สมมติฐานข้อ 3 การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งานส่งผลต่อการเลือกใช้

แอพพลิเคชั่นลีลูน่า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้

งานส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูน่า เนื่องจาก ปัจจุบันการใช้บริการแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ีสมาร์ท

โฟนมรูีปแบบการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผู้ใช้บริการในชีวติประจ าวันให้งา่ย และมคีวามสะดวกมาก

ขึน้ ดังนั้น ประชากรจึงเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่นลีลูน่า เพื่อตอบสนองต่อการเดินทางท่ีมีความสะดวก และง่ายตอ่การ
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ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์ (2559) ได้ศึกษาเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยีและ

พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษาพบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้านความง่ายในการใช้งานผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานข้อ 4 การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านการเข้ากันได้ของเทคโนโลยีส่งผลต่อการเลือกใช้

แอพพลิเคชั่นลีลูน่า ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า การยอมรับการใช้เทคโนโลย ีด้านการเข้ากันได้ของเทคโนโลยีส่งผล

ต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูน่า เนื่องจาก แอพพลิเคชั่นลีลูน่า มีการเชื่อมต่อระบบความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีชุด

รหัสผ่านใช้ครั้งเดียว หรือ OTP (One time password) ในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ ดังนั้นประชากรส่วนใหญ่จึงเกิด

การยอมรับ และเชื่อมั่นต่อการเลือกใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิญาดา แก้วแทน (2558) ได้ศึกษาเร่ือง 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟน กรณีศึกษา ในพื้นท่ี

กรุงเทพมหานครและปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า การเชื่อมั่นในการออนไลน์มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการช าระเงิน

ทางอเิล็กทรอนกิส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟน 

 สมมติฐานข้อ 5 การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านความกังวลส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูน่า ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน พบว่า การยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านความกังวลไม่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูน่า 

เนื่องจาก การให้บริการของแอพพลิเคชั่นลีลูน่า สร้างกฎระเบียบการใช้บริการท่ีเป็นมาตรฐานเพื่อรักษาความปลอดภัย 

ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงเกิดความเชื่อมั่น และไว้วางใจในการเลือกใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิศุทธ์ิ อุปถัมภ์ 

(2557) ได้ศกึษาเร่ือง ความไว้วางใจและลักษณะธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่าน สื่อสังคม

ออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ความไว้วางใจต่อบริษัทหรือผู้ประกอบการท่ีด าเนินธุรกิจ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อ

ความตัง้ใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมของผู้บริโภค 
 

ข้อเสนอแนะ 

ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเร่ือง ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลู

นา่ โดยผู้วิจัยมขี้อเสนอแนะ ดังตอ่ไปนี้ 

 ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านอิทธิพลของสังคม จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ส่งผลต่อการ

เลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูน่า ดังนั้น ธุรกิจอื่น ๆ จึงควรให้ความส าคัญกับการส่งเสริมทางการตลาดเพิ่มขึ้น โดยการ

ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางสื่อออนไลน์ สื่อออฟไลน์ หรือการน าบุคคลท่ีมีชื่ อเสียงมาประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้

ประชาชนในสังคมรู้จักและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจนั้น ๆ  เพื่อเปิดโอกาสให้

แอพพลิเคชั่นลีลูนา่เป็นท่ียอมรับและนยิมใชม้ากขึ้นตอ่สังคม 

 ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน และด้านการเข้ากันได้ของ

เทคโนโลย ีจากการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ ส่งผลต่อการเลอืกใชแ้อพพลิเคชั่นลีลูน่า ดังนัน้ ผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นลีลู

นา่ จึงควรพัฒนาระบบให้สะดวกตอ่การใช้งานพร้อมท้ังสามารถเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลของแอพพลิเคชั่นได้ง่าย ตลอดจน

การรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ  เพื่อให้ผู้ใชบ้ริการเกิดความเชื่อมั่นและคงใชบ้ริการแอพพลิเคชั่นลีลูนา่ตอ่ไป 

 ปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยี ด้านความคาดหวังจากการใช้งาน ด้านความกังวล จากการทดสอบ

สมมติฐาน พบว่า ไม่ส่งผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นลีลูน่า ดังนั้น ผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นลีลูน่า จึงควรสร้าง

ประโยชน์หรือเอกลักษณ์ ความเชื่อม่ัน เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อถือ และความคาดหวังจากการใช้งานของ

แอพพลิเคชั่นลีลูนา่มากขึน้ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ในการศกึษาครั้งต่อไป ควรท าการศกึษาถึงปัจจัยของตัวแปรอสิระอื่นๆ ที่ส่งผลตอ่การเลือกใช้แอพพลิเคชั่น

ลีลูนา่ เชน่ ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลย ีปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค ปัจจัยการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลย ีเป็นต้น 

ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรท าการศึกษาถึงค่านิยม ความแตกต่างในการเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่นลีลูน่าแล ะ

แอพพลเิคชั่นอื่น ๆ ท่ีมีการให้บริการในรูปแบบคล้ายกัน 

 ควรมีการวิจัยอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้มีข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน เนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

เทคโนโลยีอยู่ตลอด  อีกท้ังมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมนั้นๆ และให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบ

ธุรกิจประเภทนี้จะได้น าไปปรับกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการเพิ่ม และรักษากลุ่มผู้บริโภคตอ่ไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบพระคุณคณาจารยส์าขาการตลาด คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีให้ค าแนะน า ความช่วยเหลือ ให้โอกาสและให้การสนับสนุนผู้ท าวิจัยมา

ตลอด รวมถึงขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือกับผู้วิจัยในการตอบแบบสอบถามจึงท าให้

งานวจิัยในครัง้นี้ประสบความส าเร็จ 

 คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจท่ัวไป

ตลอดจนจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการยอมรับการใช้เทคโนโลยีทุกด้านต่าง ๆ เพื่อการน าไปปรับใช้พัฒนา

แอพพลเิคชั่นตอ่ไป 
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การพัฒนาระบบการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของผู้สูงอายุ ในชุมชนเทศบาลเมือง 

เมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง 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 ขัตทิะจักร์1* วาสนา สันตธิีรากุล1 และ อรนุช พันโท1 

Khanchana Khatthachak1*, Wasana Santiteerakul1 and Oranuch Pantho1 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกน

พัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของผู้สูงอายุใน

ชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และ 2) หาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ซึ่งเป็น

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (Participatory Action Research : PAR) โดยมุ่งเน้นในการจัดจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนให้เป็นท่ีรู้จัก เพิ่มช่องทางในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของ

ผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้ก่อเกิดรายได้ให้กับครอบครัว และใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์ งานวิจัยคร้ังนี้พัฒนาด้วย

โปรแกรมด้วยภาษา PHP และใช้ MySQL บริหารจัดการฐานข้อมูล  เป็นระบบท่ีส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลสินค้า จัด

จ าหนา่ยสินค้า ประชาสัมพันธ์ ช าระเงิน และขนส่งสินค้า และท าการประเมนิความพึงพอใจการใชง้านของระบบจาก

กลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความถึงพอใจในประสิทธิภาพการท างานของระบบอยู่ในระดับ

มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 (S.D.=1.05)  
 

ค าส าคัญ:  ผลิตภัณฑท้์องถิ่น, การวจิัยเชงิปฏบัิตกิารแบบมสี่วนร่วมของชุมชน 
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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 
 

บทน า 

ชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่แตง  

ห่างจากอ าเภอเมือง ไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร และห่างจากท่ีว่า

การอ าเภอแมแ่ตงเป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร มีเขตการปกครองครอบคลุม 2 ต าบล คือต าบลชอ่แล 6 หมู่บ้าน และ

ต าบลอนิทขิล 10 หมู่บ้าน ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเมอืงแกนพัฒนาส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางการเกษตร

ประมาณ 1,899 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 37.35 ของจ านวนครัวเรือนท้ังหมด เนื่องจากพื้นท่ีส่วนใหญ่มีความเหมาะสมใน

การประกอบอาชพีเกษตรกรรม รองลงมาจะประกอบอาชพีค้าขายและธุรกิจส่วนตัว ประชากรในเขตเทศบาลเมอืงเมอืงแกน

พัฒนาซึ่งมีรายได้เฉลี่ยเพียง 30,920 บาท/คน/ปี ซึ่งถ้าหารเฉลี่ยแล้วจะมีรายได้เพียง 84.72 บาท/วัน  เป็นรายได้ท่ีน้อยมาก

เมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ าท่ีรัฐบาลก าหนดไวว้่าไม่นอ้ยกวา่ 300 บาท/วัน ดังนั้น [1] แต่ละครอบครัวจึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการ

เพิ่มชอ่งทางในการหารายได้ให้มากขึน้ เพราะการด ารงชีพในชีวติประจ าวันของประชาชนนั้นจ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ

อุปโภคบริโภคเป็นจ านวนมาก สินค้ามีราคาแพง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกด้วย จากการลงพื้นท่ีส ารวจพื้นในชุมชนจะพบว่า

ท้ัง 2 ต าบลมีการรวมกลุ่มเป็นจ านวนมากเพื่อจะจัดจ าหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ท้ังจัดจ าหน่ายในเขตพื้นท่ีเมืองเมืองแกน

พัฒนาเองหรือส่งออกนอกพื้นท่ี และจากการลงพื้นท่ีท าให้ทราบถึงปัญหาการจ าหน่ายสินค้าของเทศบาลเมืองเมืองแกน

พัฒนาพบว่าสินค้าจ าหน่ายได้น้อยเนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ท าให้สินค้าไม่เป็นท่ีรู้จักและช่องทางในการจ าหน่าย

สินค้ามแีค่ช่องทางเดียวคือ ผู้ท่ีต้องการซื้อสินค้าจะตอ้งเดินทางไปซื้อสินค้าด้วยตนเอง  

ปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้มการใช้งานอนิเทอร์เน็ตกันมากขึ้นทุกปี จากรายงานระบุว่า 61.1% มกีารใชอ้ินเทอร์เน็ต

เพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 3 ชั่วโมง นอกจากจะใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับ Social Media ค้นหาข้อมูล รับส่ง Email และดูหนังฟัง

เพลงแล้ว ยังมีการซื้อสินค้าและบริการถึง 50.8% [2] และคนมีแนวโน้มการยอมรับเทคโนโลยี มีความไว้วางใจต่อระบบ

การขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ตหรือท่ีเรียกว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กันมากขึ้น และการซื้อขายสินค้าบนระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ท าให้ผู้ซื้อมีความรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งานและความง่ายต่อการใช้งาน [3] [4] ส าหรับผู้ขายแล้ว

ระบบพาณิชยอ์ิเล็กทรอนกิส์จะเป็นช่องทางการขายและการบริการให้กับผู้บริโภคอีกชอ่งทางหนึ่ง เนื่องจากเป็นชอ่งทางท่ี

ท าให้ผู้ซือ้สามารถเลอืกสินค้าได้ตลอดโดยไมม่ขี้อจ ากัดด้านเวลาและสถานท่ีอีกด้วย 
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นมา โดยระบบท่ีพัฒนาขึ้นนี้จะเป็นระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่ม

ผู้สูงอายุในชุมชน เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (Participatory Action Research : PAR) ซึ่งรูปแบบของ

การวิจัยท่ีประยุกต์และน าแนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการกับการวิจัยแบบมีส่วนร่วมมาผสมผสานเข้าด้วยกัน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมคือ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของคนในองค์กร ชุมชนและชีวิตความ

เป็นอยู่ครอบครัว [5] งานวิจัยนี้เป็นช่องทางให้คนในชุมชนสามารถด าเนินการขายสินค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตตลอด 

24 ชั่วโมง ท าให้เพิ่มโอกาสในการจ าหน่ายสินค้าได้มากขึ้นและยังเป็นชอ่งทางในการประชาสัมพันธ์ให้คนท่ัวไปได้รู้จักชุมชน 

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนให้เป็นท่ีรู้จักมากขึน้ สนับสนุนให้คนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง มีการ

ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์ส่งเสริมให้ชุมชนมรีายได้เพิ่มขึ้นและสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวด้วย 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ าเภอ

แม่แตง จังหวัดเชยีงใหม ่

 2. เพื่อหาความพงึพอใจของผู้ใชร้ะบบส่งเสริมผลิตภัณฑท้์องถิ่นของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมอืงเมอืงแกน

พัฒนา อ าเภอแมแ่ตง จังหวัดเชยีงใหม่ท่ีพัฒนาขึ้น 
 

กรอบแนวคิด 

การวิจัยในโครงการนี้จะใช้กระบวนการวิจัยโดยการพัฒนาระบบส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของผู้สูงอายุใน

ชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โดยให้คนในชุมชมมสี่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อเป็นฐานการผลิตในชุมชน พัฒนา

ระบบส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เพื่อน าไปเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่าย   

โดยให้คนในชุมชนเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไข โดยเฉพาะคนท่ีจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชน

นับว่าเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างมาก ต่อการพัฒนาชุมชน จึงตอ้งมีการส่งเสริมให้คนกลุ่มผู้สูงอายุได้ทราบ

ถึงการน าเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาประยุกตใ์ช้กับการด าเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับการปลูกฝัง

สร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมสร้างและด าเนินธุรกิจจากการจัดตั้งกลุ่มชุมชนขึ้นมา ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีโอกาสใน

การพัฒนาศักยภาพในการด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนด้วยการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ระบบส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของผู้สูงอายุในชุมชนผ่านผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์ เน็ตรวมท้ังเป็น

ส่วนหน่ึงในการร่วมกันส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติของคนในชุมชน จึงมกีารให้องคค์วามรู้และขั้นตอนของการส่งเสริม

ผลิตภัณฑท้์องถิ่นอยา่งเป็นระบบ ท าให้ชุมชนมคีวามรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เป็นต้นแบบให้กับกลุ่มชุมชนและประชาชน

ท่ัวไปในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ต่อไป 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของงานวจิัย 

วิธีวิทยาการวจิัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการท าวิจัย คือ กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  

อ าเภอแมแ่ตง  จังหวัดเชยีงใหม่   

2. เครื่องมือท่ีใชแ้ละการวเิคราะห์ขอ้มูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับการด าเนินการวิจัยในคร้ังนี้  ศึกษาบริบทของชุมชนโดยการลงพื้นท่ีส ารวจ เพื่อเก็บ

รวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน จัดเวทีชาวบ้าน เพื่อรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกับสถานการณปั์จจุบันของกลุ่มผู้สูงอายุ  ศึกษาปัญหา

ท่ีพบในปัจจุบัน และแนวทางในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน และใช้แบบสอบถามเพื่อส ารวจความพึง

พอใจของกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนต่อการพัฒนาระบบส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของผู้สูงอายุ โดยผู้วจิัยได้ใชเ้ครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูลดังนี ้

2.1 การสัมภาษณ ์โดยก าหนดการสัมภาษณ์แบบกึ่งมโีครงสร้างโดยผู้วจิัยก าหนดประเด็นท่ีจะรวบรวมขอ้มูล

จาก ผู้สูงอายุในชุมชน ชาวบ้านในชุมชน ผู้น าชุมชน ซึ่งผู้วิจัยได้ใชแ้บบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมโดยก าหนดกรอบ

ตามประเด็นท่ีต้องการศกึษา ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์จะน ามาท าการวเิคราะห์และสรุปประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 

สาเหตุ และแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 

2.2 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมการจัดเวทีได้แสดงความคิดเห็น และแสดง

ความคิดเห็น  อีกท้ังยังเป็นการร่วมรับฟังถึงปัญหาของผู้สูงอายุในชุมชน ศกึษาถึงความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุใน

ชุมชน ซึ่งจากการจัดเวทีท าให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและ

ชุมชน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทุกคร้ังท่ีมีการจัดเวทีโดยจะท าการจดบันทึก ซึ่งในแต่ละคร้ังจะท าการเปรียบเทียบ

ข้อมูลเพื่อแสวงหาข้อสรุป ท้ังในส่วนของข้อมูลท่ีเหมือนกันและแตกต่างกัน โดยข้อสรุปท่ีได้ในระยะแรกจะเป็น

ตัวก าหนดแนวทางและประเภทของขอ้มูลท่ีจะต้องไปท าการเก็บรวบรวมในคร้ังถัดไป 

2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้ระบบ ในการวิจัยคร้ังนี้ได้มีการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ท่ี

เกี่ยวข้องซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มผู้สูงอายุ  ประธานกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนผู้ดูแลระบบ และผู้สนใจท่ัวไป  โดยการให้

ทดลองการใช้งานระบบการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง 

จังหวัดเชียงใหม่ และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ  ซึ่งผู้วจิัยได้สร้างแบบสอบถามความพงึพอใจโดยมโีครงสร้างของ
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แบบสอบถามได้แก่  ส่วนของลักษณะการใช้งานระบบ ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ภาพ สีตัวอักษร ขนาดตัวอักษร 

รวมถึงความเหมาะสมของล าดับขั้นในการน าเสนอเนื้อหา ความน่าสนใจในการน าเสนอเนื้อหา เนื้อหามีความชัดเจนและ

เข้าใจง่าย  การบันทึกค่าลงในระบบมกีารค านวณท่ีถูกตอ้ง รายงาน และสามารถเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลได้ถูกตอ้ง 

3. ขั้นตอนการด าเนินการวจิัย 

3.1 ศกึษา สรา้งความเขา้ใจ และความรว่มมือในการด าเนินโครงการ 

1) ศึกษาบริบทของชุมชน ลงพื้นท่ีในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม ่ 

ศึกษา และส ารวจกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน ใน 2 ต าบลคือต าบลช่อแล และต าบลอินทขิล คณะผู้วิ จัยเข้าไปส ารวจ 

สัมภาษณ์ และพูดคุยกับชาวบ้าน ผู้น าชุมชน และกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน  รวมท้ังสังเกตการณ์ขั้นตอน กระบวนการ

ผลิต การบรรจุผลิตภัณฑ ์การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑใ์นชุมชน  

2) ศกึษากลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน การศกึษาข้อมูลเกี่ยวกับกลุม่ผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลเมอืงเมอืงแกน

พัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชยีงใหม ่คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาโดยการลงพื้นท่ีเพื่อศกึษาและส ารวจกลุ่มผู้สูงอายุ

ชุมชนภายในเขตเทศบาล โดยการสัมภาษณ์ และพบปะพูดคุยกับชาวบ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ และ

สมาชิกภายในกลุ่ม ส ารวจและศกึษา รวบรวมขอ้มูลของกลุม่ผู้สูงอายุ  

 

     
ภาพที่ 2 แสดงการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาบริบทของชุมชน 

 

3) จัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อส ารวจความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ จัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เร่ืองการด าเนนิกิจการวิสาหกิจชุมชน แต่ละกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินกิจการ ปัญหาและอุปสรรค

ตา่ง ๆ พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา และร่วมกันเสนอวิธีการในการส่งเสริมการด าเนินกิจการของวิสาหกิจ

ชุมชนให้สามารถด าเนนิกิจการได้อย่างย่ังยนื  
 

     
ภาพที่ 3 แสดงการจัดเวทีกลุม่ยอ่ยเพื่อส ารวจความต้องการของกลุ่มผู้สูงอาย ุ

 

3.2 วเิคราะห์และออกแบบระบบน าความตอ้งการของกลุ่มผู้สูงอายุจากการลงพื้นท่ีส ารวจ และจากการ

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาท าการวิเคราะห์ระบบงานในการพัฒนาเว็บไซต์ โดยการสร้างผังการไหลข้อมูลรวบยอด 

(Context Diagram) ผังการแยกฟังก์ชั่นงานย่อย (Decomposition Diagram) ผังการไหลข้อมูล (Data Flow Diagram)  

โมเดลจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (ER Diagram) และ พจนานุกรมขอ้มูล (Data Dictionary) 
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1) ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานเดิม จากการลงพื้นท่ี พบปะพูดคุย และสัมภาษณ์กลุ่มผู้สูงอายุ  พบว่า

กลุ่มผู้สูงอายุมกีารด าเนนิกิจกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุแตล่ะกลุ่ม โดยจะมีการรวมกลุม่กันท ากิจกรรมบ้างตามโอกาส เช่น

งานเทศกาลต่าง ๆ แต่ภายในกลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีการท ากิจกรรมหลากหลาย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุของต าบลช่อแลจะมี

การรวมกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมร่วมกันออกก าลังกาย ผลิตสินค้าออกจ าหน่าย โดยการด าเนินกิจการเพื่อผลิตและ

จ าหน่ายให้คนในท้องถิ่นและอ าเภอใกล้เคียงเท่านั้น ไม่พบการจัดจ าหน่ายผ่านระบบออนไลน์ เนื่องด้วยผู้สูงอายุไม่มี

ความรู้ดา้นเครอืขา่ย ระบบคอมพิวเตอร์ ไมม่เีครื่องมือ และไมม่บุีคลากรท่ีจะสามารถให้ความรู้ได้ 

2) วเิคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ จากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกฝ่ายเห็นพ้องตอ้งกันวา่ควร

มีแหล่งรวบรวมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนของเทศบาลเมืองเมืองแกน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการจัด

จ าหนา่ยสนิค้าในชุมชน เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มสมาชกิ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์สนิค้าของกลุ่มผู้สูงอายุอีกช่องทาง

หนึ่ง จะเห็นควรให้พัฒนาระบบการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

อ าเภอแมแ่ตง จังหวัดเชยีงใหม่ขึ้นมา 
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ภาพที่ 4 แผนภาพบริบท (Context Diagram) ระบบพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส ์

 

3) พัฒนาระบบงาน/พัฒนาเว็บไซต์ การวิจัยคร้ังนี้ได้ใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver ในการจัดท า

เว็บไซต์ และใชภ้าษา PHP ในการพัฒนาโปรแกรม  

3.3 ตดิตัง้และทดลองใชง้านระบบ 

หลังจากได้มีการพัฒนาโปรแกรมระบบส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุในชุมชนของเทศบาลเมืองเมืองแกน

เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วก็ได้น าไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ในสนใจท่ัวไป โดยการน าไป ทดลองการใช้โปรแกรม 

ส ารวจความพงึพอใจของการใช้ระบบ และรับฟังปัญหาการใชง้านของระบบ เพื่อน าไปปรับแก้โปรแกรมตอ่ไป 
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3.4 ประเมินผล สรุปผลการศึกษาและรายงานผล 

หลังจากการทดสอบโปรแกรมและท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ข้อเสนอแนะ ปัญหาต่าง ๆ 

แลว้ผู้วิจัยได้ท าการปรับแก้ไขโปรแกรมตามขอ้เสนอแนะ และได้จัดท าคู่มอืการใชง้านโปรแกรม และติดต้ังโปรแกรม 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ จะเป็นสถิติพื้นฐานน ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งระดับของการรับรู้ความสามารถของตนเองด้าน

คอมพิวเตอร์ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถงึ นักศึกษามีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับน้อยท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถงึ นักศึกษามีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับนอ้ย 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถงึ นักศึกษามีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถงึ นักศึกษามีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถงึ นักศึกษามีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับมากที่สุด 
 

ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาบริบทชุมชนและจัดเวทีกลุม่ย่อย 

ศึกษาบริบทชุมชน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา แบ่งเป็น 2 ต าบลได้แก่ต าบลอินทขิล และต าบล 

ช่อแล กลุ่มผู้สูงอายุมีท้ังในต าบลอินทขิลและต าบลช่อแล โดยกลุ่มผู้สูงอายุท้ัง 2 ต าบลจะด าเนินการกิจกรรมของกลุ่ม

ผู้สูงอายุตามพื้นท่ีในชุมชน โดยในแต่ละกลุ่มจะมีการจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังทางด้านศาสนา 

ประเพณี วัฒนธรรม การจัดจ าหน่ายสินค้า โดยการรวมตัวกันของกลุ่มผู้สูงอายุจะมีการจัดตั้งกลุ่มโดยมีประธานชมรม

กลุ่มผู้สูงอายุเป็นประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่มผู้สูงอายุ เลขานุการ นายทะเบียน เหรัญญิก และสมาชิกของกลุ่ม

ผู้สูงอายุ และมีการจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อส ารวจความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของผู้สูงอายุแสดงดัง

ภาพท่ี 5 

 

 
 

ภาพที่ 5 ผลิตภัณฑท้์องถิ่นของผู้สูงอาย ุ
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ผลการพัฒนาระบบ 

จากการลงพื้นท่ีศึกษาบริบทชุมชน โดยสอบถามความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุ

ต้องการน าเอาเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยส่งเสริมการขายสินค้า ต้องการขายสินค้าผ่านระบบเครือข่าย 

และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย ผู้วิจัยจึงได้ท าการวิเคราะห์และออกแบบระบบ   

การพัฒนาระบบพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกสด์ังภาพท่ี 6 – 8 
 

 
 

ภาพที่ 6 หนา้จอหลักของระบบ 

 

 
 

ภาพที่ 7  รายละเอยีดของสินคา้ 
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ภาพที่ 8 การสั่งซือ้สนิค้า 
 

ผลความพงึพอใจของผู้ใชง้านระบบ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบท่ีพัฒนาขึ้น พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจกับระบบท่ีพัฒนาขึ้นอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุดในข้อท่ี ระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลได้ถูกต้อง ค่าเฉลี่ย 4.54 (S.D.=0.52) รองลงมาคือ ลักษณะ

การใช้งานง่ายและสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.45 (S.D.=0.83) และการค านวณข้อมูลมีความถูกต้อง ค่าเฉลี่ย 4.45 (S.D.=0.52) 

ตามล าดับ และโดยรวมของระบบท่ีพัฒนาขึ้นอยูใ่นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.17 (S.D.=1.05) แสดงดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใชร้ะบบ 

รายการประเมิน Mean S.D. แปลผล 

1. ลักษณะการใชง้านง่ายและสะดวก 4.45 0.83 มาก 

2. ภาพ สีตัวอักษร ขนาดตัวอักษรมคีวามเหมาะสม   4.09 0.52 มาก 

3.การค านวณขอ้มูลมคีวามถูกต้อง 4.45 0.52 มาก 

4.ล าดับขั้นในการน าเสนอเนื้อหามีความน่าสนใจ 4.09 0.70 มาก 

5.การน าเสนอเนื้อหามีความชัดเจนและเข้าใจงา่ย 3.90 1.22 มาก 

6.ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล 3.90 0.70 มาก 

7.การจัดรูปแบบง่ายต่อการอา่นและเข้าใจ 4.00 0.63 มาก 

8.ผู้ใชง้านสามารถค้นหาข้อมูลท่ีต้องการได้โดยง่าย 4.18 4.18 มาก 

9.สามารถเพ่ิมลบแก้ไขข้อมูลได้ถูกตอ้ง 4.54 0.52 มากที่สุด 

10. ความพงึพอใจโดยรวมของระบบ 4.27 0.64 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.17 1.05 มาก 
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สรุปผลและอธิปรายผล 

โครงการวิจัยโครงการวิจัยเร่ือง การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกน

พัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชยีงใหม ่ผู้วจิัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของผู้สูงอายุใน

ชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และได้พัฒนาระบบส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของผู้สูงอายุในรูปของเว็บไซต ์ 

ท่ีสามารถจ าหน่ายสินค้าให้กับผู้สนใจสามารถเข้าชมและซื้อขายสินค้าของกลุ่มผู้สูงอายุได้ตลอดเวลา ข้อมูลท่ีน าเสนอมี

ท้ังข้อมูลท่ัวๆไปของกลุ่มผู้สูงอายุในต าบลช่อแล  ข้อมูลสินค้าของกลุ่มผู้สูงอายุ ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าที่ขายดี 

รายละเอียดสินค้าท่ีมีผู้เข้าชมสูงท่ีสุด โดยการน าเสนออยู่ในรูปของ ภาพนิ่ง ข้อความ และระบบยังสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข 

ข้อมูลการขายสินค้า และประเมินผลการใช้งานระบบออกมาในรูปของสถิติ และเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

สามารถน าไปใช้ในชุมชนได้ การพัฒนาระบบการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกน

พัฒนา อ าเภอแมแ่ตง จังหวัดเชียงใหม่ มีระดับความถึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบเฉลี่ยในระดับ 4.17 ซึ่งอยูใ่นเกณฑ์

การประเมินระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของอัญชลี บุญอ่อน [6] ท่ีมีการประเมินการท างานระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ใช้ 3 กลุ่ม คือ ผู้ใช้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริหาร และผู้ดูแลระบบ พบว่าผู้ใช้มีความพึง

พอใจในการสร้าง ปรับปรุง แก้ไข และลบข้อมูลในเว็บเพจต้นแบบได้ดี และเร่ืองความสวยงามและความเข้าใจง่ายอยู่ใน

ระดับดี ส าหรับการพัฒนาระบบส่งเสริมผลิตภัณฑท้์องถิ่นของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่

แตง จังหวัดเชียงใหม ่ในคร้ังนี้คนในชุมชนมีความพึงพอใจอาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้เน้นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 

โดยให้ชุมชนได้แสดงออกความคิดเห็น ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของเนตรดาว โทธรัตน ์

และคณะ [7] ได้พัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรีทอผ้าลายสายฝน ต าบลบ้านกิ่ว 

อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ได้ให้กลุ่มสมาชิกกลุ่มสตรีผู้ทอผ้าได้แสดงความคิดเห็น การน าเสนอข้อมูล การแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเวทีเสวนา สัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต การสังเคราะห์ร่วมกันของทีม

วจิัยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาระบบพาณิชยอ์ิเล็กทรอนกิส์ต่อไป 
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การพัฒนาสื่อมัลติมีเดยีในรูปแบบปฏิสัมพันธ ์เรื่องยาเสพติด  

The development of interactive multimedia about drugs 

ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล1* พรวนา รัตนชูโชค1 จุฬาวลี  มณีเลิศ1 และ รสลนิ เพตะกร1 

Panuwat Suwanakul1*, Pornwana Rattanachuchok1, Chulawalee Maneelert1 and Roselin Petagon1
 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ เร่ืองยาเสพติด และ  

2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ของชุมชน (Participatory Action Research : PAR) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็น นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชน

วัดช่อแล ในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน  20 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) การสัมภาษณ์ 2) วิธีการจัดเวที และ 3) แบบประเมินคุณภาพสื่อ ในการ

พัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 และภาษา Action Script 3.0 ค่าสถิติท่ีใช้วัด

ความพึงพอใจได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้สื่อมคีวามพึงพอใจต่อสื่อมัลตมิีเดีย

แบบมปีฏสิัมพันธ์ท่ีพัฒนาขึ้นในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71  (SD = 0.63 )  

ค าส าคัญ:  สื่อมัลตมิเีดียในรูปแบบปฏสิัมพันธ์, ยาเสพติด, การ์ตูนแอนนิเมช่ัน 2 มติ ิ

 

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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บทน า 

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาท่ีท่ัวโลกให้ความส าคัญ ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งท่ีได้เผชิญกับปัญหา   

ยาเสพติด และนับวันยิ่งเป็นปัญหาท่ีมีความรุนแรง เพราะมีการแพร่ระบาดไปสู่ประชาชนทุกระดับ แม้ภาครัฐจะมี

มาตรการเชิงรุกในการปราบปรามกระบวนการค้ายาเสพติดอย่างเข้มงวด แต่ประชาชนยังคิดว่ายาเสพติดหาซื้อง่าย 

และมปัีญหาการแพร่ระบาดของยาเสพตดิในโรงเรียน สถานศึกษา ดังเห็นได้จากข้อมูลสถิตกิารดื่มสุราของส านักงาน

สถิติแห่งชาติ พบว่า ตั้งแต่ปี 2547 – 2554 กลุ่มวัยรุ่นมีการดื่มสุราเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 23.5 ในปี 2547 เป็นร้อยละ 

23.7 ในปี 2554 การดื่มสุราถือได้ว่าเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีท าให้วัยรุ่น เยาวชนมีโอกาสสัมผัสกับยาเสพติด และตกเป็นทาส

ยาเสพติดได้ในท่ีสุด [1] ในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ ผลจากการสรุปสถานการณ์ยาเสพติดพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนห้วงเดือน 

พฤษภาคม 2560 ในห้วงเดอืนตุลาคม 2559- มถิุนายน 2560 สามารถจับกุมผู้ตอ้งหาได้จ านวน 18,130 คดีผู้ต้องหา 

18,475 คน เม่ือเปรียบเทียบกับห้วงปีงบประมาณท่ีผ่านมาการจับกุมมีจ านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.50 โดยจังหวัดท่ีมีผล

การจับกุมสูงสุด ได้แก่ เชยีงใหม่ เชียงราย ล าปาง และแพร่ และสถิตกิารจับกุมพบว่า คดีเสพยังคงเป็นคดีท่ีมผีลการ

จับกุมสูงสุด ตามมาด้วยขอ้หาครอบครอง ครอบครองเพื่อจ าหนา่ย และจ าหน่าย [2] 

เทศบาลเมืองเมอืงแกนพัฒนาเป็นชุมชนอันเก่าแก่ มเีขตการปกครองครอบคลุม 2 ต าบล คือ ต าบลช่อแล 6 

หมู่บ้าน และต าบลอินทขิล 10 หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ท่ี 1 ถึงหมู่ท่ี 11 ยกเว้นหมู่ท่ี 9 ทางเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาได้

วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน พบปัญหาด้านสังคมเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่ม

วัยรุ่น และทางเทศบาลเห็นความส าคัญของปัญหายาเสพติดในชุมชน มีการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา เห็นได้จากท่ีทางเทศบาลมีการจัดท าโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน 

(D.A.R.E. ประเทศไทย) ระหว่างเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกน

พัฒนา โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปง โรงพยาบาล

สง่เสริมสุขภาพต าบลช่อแล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและมีอ านาจหน้าท่ีด าเนนิการแกไ้ขปัญหายาเสพติด

ภายในโรงเรียน บรรลุผลส าเร็จเป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติดให้จงได้ [3] 

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ เป็นการโต้ตอบกับงานมัลติมีเดีย การปฏิสัมพันธ์เป็นส่วนส าคัญท่ี

ท าให้ผู้ใช้เกิดความประทับใจ ไมว่่าจะเป็นการใชแ้ป้นพมิพ์ การคลิกเมาส์ การสัมผัสหนา้จอภาพ หรือการปฏสิัมพันธ์

ในลักษณะอื่นๆ โดยการน าเสนอเป็นไปในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปทีละส่วนๆ เรียงตามล าดับตามขั้นตอนการเรียนรู้

แลว้ตั้งค าถามให้ผู้เรียนตอบ บทเรียนจะแสดงเนื้อหาส่วนต่อไป หรือต้ังค าถามใหมข่ึ้นอยู่กับผลการวิเคราะห์ค าตอบท่ี

ผู้เรียนมปีฏสิัมพันธ์ต่อบทเรียน คล้ายกับสถานการณ์การเรียนการสอนในชัน้เรียนจริง โดยผู้สอนเป็นผู้ด าเนนิการสอน

ตามกระบวนการเรียนรู้ [4] ปัจจุบันมีการใช้สื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ได้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น และมีการ

น ามาใช้งานส าหรับการเรียนการสอน การให้ความรู้กับผู้ท่ีสนใจ เช่น งานวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการผลิตสื่อ

มัลติมีเดียเพื่อแก้ปัญหาภัยยาเสพติดในชุมชนบ้านเอื้อม ต าบลบ้านเอื้อม อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง พบว่า สื่อ

สามารถส่งผลกระทบต่อชาวบ้านชุมชน และเยาวชน และมีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก [5] และงานวิจัยเร่ือง

การพัฒนาสื่อมัลตมิีเดียแบบมปีฏสิัมพันธ์เพื่อฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับอาสาสมัครกู้ภัย พบว่าสื่อท่ีพัฒนา

มผีลการรับรู้ท่ีเกิดจากสื่อโดยรวมอยูใ่นระดับมาก ผลการเรียนรู้โดยรวมอยูใ่นระดับมากที่สุด และมีความพงึพอใจที่มี

ตอ่สื่อโดยรวมอยูใ่นระดับมาก [6]  
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จากสภาพปัญหายาเสพติดในประเทศไทย ที่มีสถิติการจับกุมยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น และแพร่ระบาดไปสู่คน

ทุกกลุ่ม ทุกเพศ และทุกวัย โดยเฉพาะเยาวชนของชาติ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ

ปฏิสัมพันธ์ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สื่อได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกทางเลือกการด าเนินเร่ืองมีการโต้ตอบกับผู้ใช้ ซึ่ง

สื่อมัลติมีเดียในรูปแบบปฏิสัมพันธ์ท่ีพัฒนาขึ้นนี้ได้น ารูปแบบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการผสมสานเข้ากับการวิจัย

แบบมีส่วนร่วมเรียกว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเป็นสื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดใน

ชุมชน พรอ้มท้ังน าเสนอผลเสียของยาเสพติด เพื่อปลูกจิตส านกึให้เยาวชนหา่งไกลและไมยุ่ง่เกี่ยวกับยาเสพติด แลว้น า

สื่อมัลตมิเีดียท่ีพัฒนาไปเผยแพร่ผ่านตัวแทนชุมชน เชน่ นักเรียน เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. พัฒนาสื่อมัลตมิีเดียแบบมปีฏสิัมพันธ์ เร่ืองยาเสพติด ส าหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านช่อแล ในเทศบาลเมอืง

เมอืงแกนพัฒนา  

2. ศกึษาความพงึพอใจของผู้ใชส้ื่อมัลตมิเีดียแบบมปีฏสิัมพันธ์ 

กรอบแนวคิด 
 สื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์จะใช้กระบวนการวิจัย สร้างชุดความรู้ สร้างกระบวนการเรียนรู้ แนวทางใน

การสร้างรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในเร่ืองยาเสพติด เป็นฐานความรู้ในชุมชนสร้างสื่อการ

เรียนรู้ เพื่อน าเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมท้ังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและ

อนามัย ของบุคลากรในชุมชนโดยเฉพาะเยาวชน จึงมีการให้องค์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ผ่านการใช้สื่อการเรียนรู้

การ์ตูน ซึ่งเป็นสื่อท่ีเด็กนักเรียนสนใจและเผยแพร่ความรู้ต่อไปยังชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เป็นต้นแบบ

ให้กับกลุ่มชุมชนและประชาชนท่ัวไปในพื้นท่ีอ่ืนๆ ตอ่ไป 

 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิดงานวิจัยการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบมปีฏสิัมพันธ์ เร่ืองยาเสพติด  

โดยกระบวนการมีสว่นร่วมของเยาวชนในชุมชน 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

 การศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ เร่ืองยาเสพติด ส าหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านช่อแล 

ในเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา เป็นการวิจัยเชงิปฏบัิตกิารแบบมสี่วนร่วมมขีั้นตอนการท างานดังนี้ 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ นักเรียนในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม ่ได้แก่ โรงเรียนป่าจี้

วังแดงวิทยา โรงเรียนบ้านปง โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล โรงเรียนวัดหนองออน และโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก 

เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา  

 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชน

วัดช่อแล ในเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา อ าเภอแมแ่ตง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 20 คน 

2. เนื้อหาที่ใชใ้นการวิจัย 

ผู้วิจัยได้คัดเลอืกเนื้อหาเกี่ยวกับ ประเภทของยาเสพติดให้โทษได้เป็น 5 ประเภทได้แก่ ประเภทท่ี 1 ยาเสพติด

ให้โทษชนิดร้ายแรง ประเภทท่ี 2 ยาเสพตดิให้โทษท่ัวไป ประเภทท่ี 3 ยาเสพติดให้โทษ ที่มยีาเสพติดให้โทษในประเภท 

2 เป็นสว่นผสมอยูด่้วย ประเภทท่ี 4 สารเคมีท่ีใชใ้นการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 หรอืประเภท 2 และประเภท

ท่ี 5 ยาเสพติดให้โทษท่ีมิได้อยูใ่นประเภทท่ี 1 ถึงประเภทท่ี 4 

3. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้ ได้ใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการใช้แบบสอบถาม การจัดเวทีชาวบ้าน 

เป็นวธีิการหลัก โดยการพิจารณาปรากฏการณ์ภายใต้สภาพแวดล้อม และความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นในชุมชน โดยผู้วิจัย

ได้ใชเ้ครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดังต่อไปนี้  

 3.1 การสัมภาษณ์ ในการวิจัยคร้ังนี้ได้ก าหนดวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างโดยผู้วิจัย ก าหนด

ประเด็นท่ีจะรวบรวมข้อมูลจาก ผู้น าชุมชน ประชาชนในพื้นท่ี ในส่วนประเด็นของการออกก าลังกายในชุมชน ผู้วิจัยได้

ใชแ้บบสัมภาษณ์ในการรวบรวมโดยได้ก าหนดกรอบกวา้งๆ ตามประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ท า

การวิเคราะห์โดยการน ามาสรุปเป็นประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรม ณ ปัจจุบันของกลุ่มเยาวชน และยาเสพติดใน

โรงเรียน 

 3.2 วิธีการจัดเวที ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการจัดเวทีเฉพาะเยาวชน นักเรียน และครู ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมเวทีแสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนเองออกมาอย่างเปิดเผย ในขณะท่ีจัดเวทีความ

คิดเห็นของคน ๆ หนึ่งในกลุ่มจะกระตุ้นให้คนอ่ืน ๆ อยากพูด อยากแสดงความคิดเห็นออกมา โดยผู้วิจัยได้จัดเวทีกับ

ชาวบ้าน ซึ่งจากการจัดเวทีท าให้ทราบถึงกิจกรรมในปัจจุบันและพบปัญหามกีารใชย้าเสพตดิในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่ม

วัยรุ่น โดยขอ้สรุปท่ีได้ในระยะแรกจะเป็นตัวก าหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมและการออกแบบวธีิการในการสง่เสริม

การความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 

 3.3 แบบประเมินคุณภาพสื่อ  ในการวิจัยคร้ังนี้ได้มกีารใช้แบบสอบถามประเมินความพงึพอใจการใชส้ื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้เร่ืองยาเสพติด โดยแบบประเมิน ประเมนิในสว่นของเนื้อหา ส่วนของสื่อมัลตมิีเดีย ส่วนขั้นตอนการ

ท างานของเนื้อหา โดยข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามในส่วนนี้จะท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติความถี่ และค่าร้อยละ 

ประกอบการพรรณนา 



 
 

Proceedings   

1817 

4. ขั้นตอนการด าเนินการวจิัย 

 ผู้วิจัยมีวิธีการด าเนินงานวจิัยจ านวน 5 ระยะ ได้แก่  

 ระยะที่ 1 ศกึษา สร้างความเข้าใจ และความร่วมมอืในการด าเนนิโครงการ 

  - การศึกษาบริบทของชุมชน  

ศึกษาบริบทพื้นท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาและส ารวจ

ข้อมูลผู้ติดยาเสพติดจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล และสถานการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชน ซึ่งอยู่ใน

เขตพื้นท่ีวิจัย ส ารวจวิธีการการสังเกต สัมภาษณ์ และเก็บแบบสอบถาม จากผู้ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน เทศบาลเมืองเมือง

แกน จากการศึกษาดังภาพท่ี 2 บริบทพื้นท่ีพบวา่ข้อมูลท่ัวไปในพื้นท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัด

เชียงใหม่ ครัวเรือนในชุมชนของต าบลช่อแลมีท้ังหมด 1,492 หลังคาเรือน โดยแบ่งเป็น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 1 บ้านช่อ

แล 678 ครัวเรือน หมูท่ี่ 2 บ้านสันป่าสัก 216 ครัวเรือน หมูท่ี่ 3 บ้านวังดิน 73 ครัวเรือน หมูท่ี่ 4 บ้านป่าไผ่ 114 ครัวเรือน 

หมูท่ี่ 5 บา้นใหม ่287 ครัวเรือน และหมู่ท่ี 6 บา้นหนังบัว 124 ครัวเรือน  

   

ภาพที่ 2 แสดงการศึกษาบริบทของชุมชน 

 จากการศึกษาพบว่า พื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม ่

ก าลังกมีการระบาดของยาเสพติดน้อยมาก ชุมชนมีกิจกรรมและการป้องการการติดยาเสพติดร้ายแรง  แต่มีการดื่ม

สุราและสูบบุหร่ีอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งเหล่านี้เป็นยาเสพติดประเภทหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่ใช่สิ่งเสพติดผิด

กฎหมาย แต่สามารถน าไปสู่การเสพติดอื่น ๆ ได้เช่นกัน โดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชนซึ่งมีความเสี่ยงในการถูกชักจูงให้

เป็นผู้เสพรายใหม่ได้ง่าย  โดยมักเร่ิมจากการสูบบุหร่ี การดื่มสุรา 

 ระยะที่ 2 จัดสร้าง story board วเิคราะห์และออกแบบระบบในการพัฒนาเว็บไซต์ 

 - ออกแบบเค้าโครงเร่ืองให้เหมาะสมกับการน าเสนอให้กลุ่มเป้าหมาย  เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเสี่ยงต่อ 

การถูกชักชวนให้เป็นผู้เสพรายใหม่ซึ่งมักจะเป็นเยาวชน อายุระหว่าง 10 – 20 ปี  จึงออกแบบตัวละครและเค้าโครงเร่ือง

ให้พูดถึงนักเรียนซึ่งอยูใ่นชว่งมัธยมตอนตน้ซึ่งอยู่ในวัยท่ีอยากรู้อยากเห็น อยูใ่นวัยเปลี่ยนผ่านจาการเป็นเด็กสู่การเตบิโต

เป็นผู้ใหญ่ เป็นช่วงวัยท่ีอาจจะถูกชักชวนให้ติดยาได้ง่าย โดยเร่ิมด าเนินเร่ืองด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

ชนิดต่าง ๆ พร้อมท้ังบอกถึงผลเสียจากยาเสพติดชนิดต่าง ๆ จากนั้นจึงด าเนินเร่ืองต่อให้ผู้ใช้สื่อได้มีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจไปพร้อม ๆ กับตัวละครเอก เพื่อเป็นการวัดทัศนคติของผู้ใช้สื่อหลังจากได้รับความรู้ด้านยาเสพติดแล้ว ซึ่ง

เร่ืองราวในสื่อจะมีทางจบได้ 3 แนวทางจากการมีส่วนร่วมของผู้ใช้สื่อ แอนนิเมชัน 2 มิติแบบมีปฏิสัมพันธ์ เร่ือง ยาเสพ

ตดิ ดังภาพท่ี 3 
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 - การออกแบบตัวละคร การออกแบบตัวละคร ประกอบด้วย พี่วุดดี้ เป็นวิทยากรคนเก่งใจดีท่ีให้

ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับยาเสพติด ยิมส์ เป็นนักเรียนมัธยมตอนต้น ทางบ้านขาดความอบอุ่น มอส เป็นนักเรียนมัธยม

ตอนต้น เป็นเด็กดี รักเรียน  

 - การก าหนดสตอร่ีบอร์ด ในส่วนของสตอร่ีบอร์ดนั้น จะอธิบายถึงล าดับเนื้อหาแต่ละฉากภายใน

การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เร่ือง ยาเสพติด ตามบทเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลาย

ฉาก และมรีายละเอียดท่ีแตกต่างกันไป ตั้งแต่การระบุ ภาพ ชื่อเหตุการณ์ เสียง และองค์ประกอบตา่ง ๆ พร้อมค าอธิบาย

เหตุการณ์ เพื่อเป็นการเตรียมโครงร่างคร่าว ๆ ก่อนท่ีจะน าไปสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) ตอ่ไป  

 - พัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติแบบมีปฏสิัมพันธ์ พัฒนาโดยใชโ้ปรแกรม Adobe Flash CS6 และภาษา 

Action Script 3.0 

 
สื่อแอนนิเมชัน 2 มิติแบบมีปฏิสัมพันธ์ เร่ือง ยาเสพติด 

 

ภาพที่ 3 เค้าโครงเร่ือง 
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ระยะที่ 3 น าต้นแบบไปทดลองกับสมาชกิในชุมชน 

  เมื่อออกแบบและพัฒนาต้นแบบเรียบร้อยแล้วจึงน าต้นแบบไปทดลองใชก้ับผู้น าชุมชน ณ เทศบาล

เมอืงแกนพัฒนา โดยจัดเวทีรับฟังแนวคิด เกี่ยวกับสื่อและน าข้อมูลท่ีได้ไปปรับปรุงพัฒนาสื่อให้เหมาะสมกับบริบทของ

ชุมชนตอ่ไป 

 

ภาพที่ 4 การน าสื่อไปทดลองใชก้ับผู้น าชุมชน 

  

 ระยะที่ 4 ติดต้ังและทดลองใชง้านระบบ 

 ภายหลังจากปรับปรุงสื่อเรียบร้อยแล้วได้จัดเวทีสาธิตและการทดลองอีกคร้ังท่ี โรงเรียนบ้านชอ่แล 

เทศบาลเมืองแกนพัฒนา ให้กับครู และนักเรียน โดยสาธิตให้เหมือนจริงท่ีจะน าไปใช้ในห้องเรียน โดยในการสาธิตนี้  

จะมกีารบรรยายเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมกับเปิดสื่อการ์ตูนแอนเิมช่ันประกอบการบรรยาย และให้นักเรียนมกีารเลอืก

ฉากท่ีต้องการจากนั้นก็จะมีการบรรยายถึงผลกระทบจากทางเลือกในการต์ูนให้กับนักเรียน เมื่อเสร็จสิ้นการบรรยาย 

ก็จะให้นักเรียนได้ท าแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ท่ีได้รับ 

  
ภาพที่ 5 แสดงการจัดเวทีสาธิตการใชง้าน 

 ผลท่ีได้รับจากขั้นตอนการทดลองน าไปใช้งาน ครูและมีความสนใจและรู้สึกอยากจะมีส่วนร่วมใน

การใช้สื่อการเรียนการสอน นอกจากนั้นคุณครูได้แนะน าว่าน่าจะมีการต่อยอดท าเนื้อหาในส่วนอื่น ๆ เพิ่มเข้าไป

เนื่องจากเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่นท่ีมีปฎิสัมพันธ์กับผู้ดูท าให้ผู้ดูสามารถคิดตามเนื้อหาในการ์ตูนและเข้าใจเนื้อหาใน

บทเรียนไปได้พร้อม ๆ กัน ซึ่งในสว่นน้ีผู้วิจัยรับข้อเสนอและจะได้จัดสร้างเพิ่มเตมิในภายหลัง 
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ระยะที่ 5 ประเมินระบบ สรุปผลการศึกษาและการรายงานผล 

  ในขั้นตอนท่ี 5 นี้ผู้สอนได้มอบสื่อการเรียนรู้ให้กับทางโรงเรียนเพื่อน าไปใช้ประกอบการเรียนการ

สอนในหอ้งเรียน และท าการประเมินผล 

 

ภาพที่ 6 การน าสื่อไปใชง้านในห้องเรียน 

ผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาบริบทชุมชนและจัดเวทีกลุม่ย่อย 

จากผลการลงพื้นท่ี พบว่าในชุมชนเทศบาลเมืองแกน ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มีการใช้ยาเสพติดบ้าง

โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นวัยเรียน โดยเฉพาะยาเสพติดเช่น เหล้า บุหร่ี เป็นต้น ซึ่งยาเสพติดเหล่านี้หาได้ง่าย และมี

แนวโน้มว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของการน าไปสู่สิ่งเสพติดท่ีมีฤทธ์ิรุนแรงดังนั้นในโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องมีการให้ความรู้แก่

นักเรียนในเร่ืองยาเสพติดอย่างสม่ าเสมอซึ่งนอกเหนือจากในต าราเรียนแล้วยังมีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก

ภายนอกมาบรรยายแสดงดังภาพท่ี 7 
 

 
ภาพที่ 7 การใช้งานในหอ้งเรียน 

2. ผลท่ีได้จากการพัฒนาสื่อมัลตมิเีดียแบบมปีฏสิัมพันธ์  

 ผู้วิจัยได้พัฒนาสื่อมัลติมเีดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ เร่ืองยาเสพติด ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียน

ชุมชนวัดช่อแล ในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 20 คน ซึ่งประกอบด้วย

เนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมตีัวอยา่งการทดสอบแสดงดังภาพท่ี 8-9 
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ภาพที่ 8 แสดงการตัดสนิใจของตัวละครเมื่อเพื่อนชวนสูบบุหร่ี 

 

ภาพที่ 9 แสดงการตัดสนิใจของตัวละครเมื่อเพื่อนชวนสูบกัญชา 

  



 
 

Proceedings   

1822 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจ  

 ในการก าหนดคา่เฉลี่ยของความพงึพอใจของการใช้ส่ือมัลติมีเดียแบบมปีฏสิัมพันธ์เป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 -  ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ความพงึพอใจระดับมากที่สุด 

 -  ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ความพงึพอใจระดับมาก 

 -  ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ความพงึพอใจระดับปานกลาง  

 -  ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ความพงึพอใจระดับนอ้ย  

 -  ระดับคะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.50 ความพึงพอใจระดับนอ้ยท่ีสุด 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ เร่ืองยาเสพติด โดยใช้แบบสอบถาม

ความพงึพอใจจากผู้ใช ้จ านวน 20 คน ผลปรากฏดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 แสดงคะแนนความพงึพอใจของกลุ่มตัวอยา่ง 

ข้อ รายการประเมิน x̄  S.D. แปลผล 

1 ด้านเนือ้หาและการน าเสนอ  

1.1 เนือ้หามีความเหมาะสมกับระดับของนักเรียน 3.20 1.11 ปานกลาง 

1.2 การบรรยายเนือ้หาการ์ตูน สามารถเข้าใจได้ง่าย 3.80 0.69 มาก 

1.3 น าข้อคิดที่ได้จากการ์ตูนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 4.10 0.72 มาก 

1.4 ผู้ชมตระหนักถงึโทษ และพิษภัยของยาเสพติด 3.80 0.69 มาก 

2 ด้าน ภาพ เสียง และการใช้ภาษา   

 2.1 ความเหมาะสมในการใช้รูปภาพประกอบเนือ้หา 4.40 0.50 มาก 

 2.2 น าเสียงบรรยายมีความชัดเจน 4.15 0.68 มาก 

 2.3 ใชเ้สียงดนตรีและเสียงพากย์ประกอบได้เหมาะสม 3.85 0.75 มาก 

 2.4 การเคลื่อนไหวของภาพการ์ตูนมคีวามน่าสนใจ 3.85 0.59 มาก 

 2.5 สีสันของภาพมีความสวยงาม 3.80 0.69 มาก 

3 ด้านการออกแบบ  

3.1 การน าเสนอเนือ้หามคีวามเหมาะสม 4.55 0.69 มากที่สุด 

3.2 ล าดับการน าเสนอได้เหมาะสม 4.40 0.61 มาก 

3.3 การ์ตูนสามารถเข้าใจง่าย 3.95 0.59 มาก 

เฉลี่ย 3.71 0.63 มาก 
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สรุปผลและอธิปรายผล 
 การวจิัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้สื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ เร่ืองยาเสพติด ที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับประเภทของ

ยาเสพติดให้โทษได้เป็น 5 ประเภทได้แก่ ประเภทท่ี 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง ประเภทท่ี 2 ยาเสพติดให้โทษ

ท่ัวไป ประเภทที่ 3 ยาเสพติดให้โทษ ที่มยีาเสพตดิให้โทษในประเภท 2 เป็นส่วนผสมอยูด่้วย ประเภทที่ 4 สารเคมีท่ีใช้

ในการผลิตยาเสพตดิให้โทษในประเภท 1 หรอืประเภท 2 และประเภทท่ี 5 ยาเสพตดิให้โทษท่ีมิได้อยู่ในประเภทท่ี 1 ถึง

ประเภทท่ี 4 ข้อมูลเหลา่นี้สามารถน าไปออกแบบเค้าโครงเรื่อง ออกแบบตัวละคร ก าหนดสตอร่ีบอร์ด จัดสร้างสื่อ แอ

นิเมชั่น 2 มิติแบบมีปฏิสัมพันธ์ และทดสอบโดยครูผู้สอนสามารถน าไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนใน

ห้องเรียนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอยา่งในการใช้สื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์  

สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวนท้ังหมด 20 คน ท่ีได้ใช้งาน มีความพึงพอใจต่อสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏสิัมพันธ์ เร่ืองยา

เสพติด อยู่ในระดับมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.71 สอดคลอ้งกับ ฟิสิกส ์ฌอณ บัวกนก [5] ท่ีศึกษาการพัฒนารูปแบบ

การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อแก้ปัญหาภัยยาเสพติดในชุมชนบ้านเอื้อม ต าบลบ้านเอื้อม อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

พบวา่ สื่อสามารถส่งผลกระทบต่อชาวบ้านชุมชน และเยาวชน และมผีลความพึงพอใจอยูใ่นระดับมาก สอดคล้องกับ 

ณัฐคณิต ศิริกิจ และคณะ [6] ท่ีพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับ

อาสาสมัครกู้ภัย พบว่าสื่อท่ีพัฒนามีผลการรับรู้ท่ีเกิดจากสื่อโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเรียนรู้โดยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด และมีความพงึพอใจที่มตีอ่สื่อโดยรวมอยูใ่นระดับมาก 

ดังนัน้ผู้วจิัยจึงมขี้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ ดังนี้  

1. การวิจัยคร้ังนี้สามารถน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียนให้สอดคล้องกับบทเรียนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ในระดับมัธยมศกึษาตอนต้นของโรงเรียนในชุมชน  

2. สื่อมัลติมเีดียแบบมีปฏสิัมพันธ์ เร่ืองยาเสพติด ท่ีพัฒนาเป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อให้เยาวชนปลอดจากยาเสพ

ตดิ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดขีึน้ รวมท้ังเป็นสื่อท่ีเยาวชนสามารถเขา้ถึงได้งา่ย 

3. การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ เร่ืองยาเสพติด โดยให้ใช้งานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เคลื่อนท่ีจะท าให้สามารถเผยแพร่องค์ความรู้จากการวจิัยให้กับผู้ท่ีสนใจได้อยา่ง

สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล 

4. ในการวิจัยคร้ังต่อไปสามารถน าสื่อมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์ เร่ืองยาเสพติด ไปท าการเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของกลุ่มผู้เรียน เพื่อดูคะแนนการทดสอบหลังเรียน ก่อนเรียน ซึ่งจะแสดงให้เห็นความชัดเจน

วา่ การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนจ าเป็นต้องมีการออกแบบการเรียนรู้ และควรเพิ่มกิจกรรมพร้อมท้ังสื่อต่างๆ 

ให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดขีึน้  
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการทางการแพทย์ใน 

โรงพยาบาลเอกชน  

Factors effect on word of mouth communication of medical service users in  

private hospital  

อรอนงค ์เกษรบุญนาค1* และ วสุธิดา นุริตมนต์1 

Onanong Gasonbunnak1* and Wasutida Nurittamont1 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการ 

ในโรงพยาบาลเอกชน (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อการสื่อสาร แบบปากต่อ

ปากของผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลเอกชน (3) เพื่อน าเสนอแนวทางการให้บริการในโรงพยาบาลเอกชน วิธีการด าเนินการ

ศึกษาใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา 

ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนด้วยสถิติ T 

Test, One-Way ANOVA และMultiple Regression Analysis ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ

ระหว่าง 31-40 ปี เป็นพนักงานบริษัทเอกชนมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ส าหรับคุณภาพการบริการ 

ประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความเชื่อถือไว้วางใจได้ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า 

และการรู้จักและเข้าใจลูกค้าส่งผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนอย่าง

มนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05  
 

ค าส าคัญ: การสื่อสารแบบปากต่อปาก โรงพยาบาลเอกชน คุณภาพการบริการ ผู้ใชบ้ริการทางการแพทย์ 
 

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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1 Business Administration and Information Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Ayutthaya Province 13000 

*Corresponding author e-mail: Gason_22@hotmail.com 



 
 

Proceedings   

1826 

บทน า 

ธุรกิจบริการสุขภาพนับเป็นธุรกิจท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาภาคบริการ และเศรษฐกิจโดยธุรกิจการ

บริการสุขภาพถือเป็นธุรกิจท่ีสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ และเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ, 2559) เนื่องจากธุรกิจบริการสุขภาพของประเทศไทยมีศักยภาพ พร้อมท้ังมีคุณภาพการให้บริการ ที่

เป็นไปตามมาตรฐานสากล (WHO : World Health Organization) ท าให้ธุรกิจบริการสุขภาพของประเทศไทยมีผู้มาใช้บริการ

อย่างต่อเนื่อง ธุรกิจจึงมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความประทับใจต่อ

ผู้ใช้บริการอีกทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อพฤติกรรม และความต้องการของผู้ใช้บริการท่ีมีความคาดหวังต่อบริการท่ีมี

คุณภาพมากขึน้  

จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีมแีนวโนม้ดีขึ้น และคาดว่าจะมกีารขยายตัวอยา่งตอ่เนื่อง โดยมแีรงหนุนจาก

ภาคการท่องเท่ียวท่ีเติบโตต่อเนื่อง (หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย, 2560) ส่งผลให้มีกลุ่มนักท่องเท่ียวต่างชาติเข้า

มาในประเทศเพิ่มมากขึ้นท้ังในรูปแบบของการท่องเท่ียว และการรักษาพยาบาล  ซึ่งก าลังได้รับความนิยมจากกลุ่ม

นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีดูแลเอาใจใส่สุขภาพ (เทวัญ ทะวงษ์ศรี, 2559) ท าให้ส่งผลต่อธุรกิจการบริการ ด้านสุขภาพของ

ประเทศไทยอย่างเห็นได้ชัดจากตัวเลขของรายได้ท่ีมาจากกลุ่มคนไข้ชาวต่างชาติท่ีเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25.0 ของรายได้

ท้ังหมดในปี 2554 เป็นร้อยละ 27.0 ในปี 2558 และคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30.0 ในปี 2560 (ศูนย์วิจัย

กสิกรไทย, 2560) เนื่องจากโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยถือได้ว่ามีชื่อเสียง มีความก้าวหน้า   และเป็นท่ียอมรับใน

กลุ่มคนไข้ชาวต่างชาต ิประกอบกับนโยบายของรัฐบาลท่ีคอยสนับสนุน และผลักดันท่ีจะให้เป็นศูนย์กลางการบริการทาง

การแพทย์เพื่อสร้างความเป็นเลิศให้กับธุรกิจบริการ ท าให้โรงพยาบาลเอกชนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามทิศทางการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยข้อมูลพบว่าในปี พ .ศ . 2554 มีจ านวนโรงพยาบาลเอกชน ท้ังในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ภูมิภาคมีจ านวน 321 แห่ง และในปี พ .ศ . 2558 มีการเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 343 แห่ง จากข้อมูลสามารถแสดงได้ว่า

กชนในประเทศไทยมอีัตราการขยายตัวท่ีเพิ่มขึน้ในทุกโรงพยาบาลเอ  ๆ ปี 

อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลเอกชนยังต้องเผชิญกับการแข่งขันท่ีรุนแรงท้ังในประเทศท่ีมีการแข่งขันธุรกิจด้วยกัน

เอง และระหว่างประเทศท่ีในปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : Asean 

Economics Community  (ท าให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนได้รับผลกระทบจากโรงพยาบา ลในเอเซียอย่างสิงคโปร์ ฮ่องกง 

มาเลเซีย และอินเดียท่ีมีเป้าหมายเป็นกลุ่มคนไข้ชาวเอเซียมีการสร้างความน่าเชื่อถือ และลดต้นทุน การด าเนินงานเพื่อ

เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้ใช้บริการได้มากขึ้น (ชัยวัช โซวเจริญสุข, 2556) ส่งผลท าให้มีคู่แข่งขันทางธุรกิจ รวมท้ังนัก

ลงทุนต่างชาติสามารถท่ีจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้ง่าย ดังนั้น โรงพยาบาลเอกชนต้องมีการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

ในการรับมอืกับการแข่งขันท่ีรุนแรง โรงพยาบาลเอกชนจึงจ าเป็นต้องปรับตัว โดยการสร้างความแตกตา่งในการแข่งขัน มี

การพัฒนา และปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพ เนื่องจากโรงพยาบาลเอกชนต่างมุ่งเน้นการ

ให้บริการท่ีมีคุณภาพ ธุรกิจจึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพในการสร้างความแข็งแกร่ง เพื่อเป็นการขยาย

ฐานลูกค้าให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป (สิริกาญจน์ กมลปิยะพัฒน์, 2556) เพราะในปัจุบัน

ผู้ใชบ้ริการสามารถเลอืกเข้ารับบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนได้มากยิ่งขึน้  

การให้บริการท่ีมคีวามสะดวกรวดเร็ว และมคีุณภาพนับเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ดังนั้น การ

น าเสนอบริการท่ีดีจึงเป็นหัวใจส าคัญ และยังเป็นความคาดหวังของผู้ใช้บริการ (Parasuraman, Ziethaml and Berry, 

1990) ซึ่งหากธุรกิจสามารถให้บริการท่ีสอดคล้องกับความคาดหวังหรือสูงกว่าท่ีคาดหวังไว้ก็จะท าให้การบริการนั้นเกิด

เป็นคุณภาพ ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ ประทับใจต่อการบริการจนเกิดความรู้สึกที่ดีท่ีสามารถรับรู้ได้เกี่ยวกับ

การบริการนัน้ คุณภาพการบริการจึงเป็นสิ่งท่ีธุรกิจควรตระหนัก และให้ความส าคัญ  
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ส าหรับโรงพยาบาลราชธานีเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ (HA : Hospital Accreditation) และผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA : Environmental and Health Impact Assessment) โรงพยาบาลราชธานีตั้งอยู่ในท าเลท่ีดี 

เหมาะสม และอยู่ในเขตพื้นท่ีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นโรงพยาบาลชั้นน าท่ีมีชื่อเสียงในการให้บริการท่ีมีคุณภาพด้วย

ทีมบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีศักยภาพ มีคุณภาพในการให้บริการซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีผู้ใช้บริการเลือกเข้ารับการ

รักษาพยาบาลมาเป็นเวลายาวนาน จากข้อมูลของโรงพยาบาลราชธานี  พบว่ามีผู้ใช้บริการท่ีเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี  

ซึ่งเกิดจากการท่ีโรงพยาบาลให้ความส าคัญ และเอาใจใส่กับการให้บริการ แต่อย่างไรก็ตาม ในสภาพแวดล้อมของการ

แข่งขันโรงพยาบาลยังคงต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงการบริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการกลับมาใช้บริการของโรงพยาบาลซ้ า 

และเกิดการสื่อสารท่ีด ี

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการ 

ทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาท่ีได้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนสามารถ 

น าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทาง เพื่อเพิ่มศักยภาพคุณภาพบริการ และเพิ่มระดับการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการ   

ในด้านบวกให้เพิ่มมากยิ่งขึน้ น าไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจตอ่ไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์การศึกษา 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การส่ือสารแบบปากต่อปากของผู้ใชบ้ริการในโรงพยาบาลเอกชน     

2. เพื่อศกึษาเปรียบเทียบความแตกตา่งของลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีมตีอ่การสื่อสารแบบปากตอ่ปากของ

ผู้ใชบ้ริการในโรงพยาบาลเอกชน  

3. เพื่อน าเสนอแนวทางการให้บริการในโรงพยาบาลเอกชน 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
ประชากรศาสตร์ หมายถึง คุณลักษณะ หรือองค์ประกอบต่างๆ ด้านประชากรท่ีส าคัญ  ได้แก่ เพศ อายุ 

การศึกษา รายได้ เป็นต้น แตกต่างกันออกไป ซึ่งมีผลต่อการสื่อสารของแต่ละบุคคล (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) คือ  

(1) เพศ (Sex) ความแตกต่างกันทางเพศ ท าให้พฤติกรรมของการติดตอ่สื่อสารต่างกัน เพราะในปัจจุบันตัวแปรด้านเพศมี

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการบริโภค การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นผลมาจากการท่ีสตรีท างานมากขึ้น (2) อายุ (Age) ความ

ตอ้งการของกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอายุต่างกัน ในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม ลักษณะการใช้สื่อมวลชนก็แตกต่างกัน คน

ท่ีมีอายุมากมักจะใช้สื่อเพื่อแสวงหาข่าวสาร มากกว่าความบันเทิง (3) การศึกษา (Education) เป็นปัจจัยท่ีท าให้คนมี

ความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกัน คนท่ีมีการศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่างมากในการรับรู้สารท่ีดี  

(4) รายได้ (Income) รายได้อาจจะเป็นตัวช้ีความสามารถในการจ่ายสินค้า ในขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินค้าที่แท้จริง 

อาจถือเป็นเกณฑ์รูปแบบการด ารงชวีติ รสนยิม ค่านยิม อาชพี การศกึษา  

คุณภาพการบริการ หมายถึง การให้บริการท่ีสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้รับบริการหรือผู้บริโภค อย่าง

สม่ าเสมอ (Parasuraman, Ziethaml and Berry, 1990) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังของผู้ใช้บริการตั้งแต่

เร่ิมแรกท่ีรับรู้เกี่ยวกับบริการ (Fitzsimmons, 2006) ซึ่งจะมีระดับแตกต่างกันออกไปตามความคาดหวังของแต่ละบุคคล 

และความพึงพอใจนี้เองเป็นผลมาจากการประเมินผลท่ีได้รับจากบริการนั้น ณ ขณะเวลาหนึ่ง (สมวงศ์ พงศ์สถาพร, 

2550) ซึ่งเป็นความสอดคล้องระหว่างสิ่งท่ีผู้รับบริการคาดหวัง และรับรู้ต่อบริการน้ัน (จิตติมา ธีรพันธ์ุเสียร, 2549) 

ธุรกิจจึงจ าเป็นต้องค านงึถึงคุณภาพของการให้บริการในการท่ีจะท าธุรกิจประสบความส าเร็จ การบริการท่ีมคีุณภาพจึง

จ าเป็นต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อท าให้บริการนั้นตรงต่อความคาดหวัง และความตอ้งการของผู้รับบริการอย่าง
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สูงสุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นไว้วางในในการบริการ จนเกิดเป็นการสื่อสารท่ีดี ซี่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ความเป็นรูปธรรม
ของบริการ (Tangibility) ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) การให้ความ

เชื่อมั่นตอ่ลูกค้า (Assurance) การรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) 

 การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of mouth) หมายถึง การสื่อสารระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเองตั้งแต่สองคนขึ้น

ไป หรือระหว่างกลุ่มสมาชิก (Assael, 1998) การสื่อสารแบบปากต่อปาก เป็นการกระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว 

ประหยัดเวลา ข้อมูลข่าวสารสามารถแพร่กระจายได้จากหลากหลายช่องทาง มพีลังมากส าหรับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล มี

ความเป็นอิสระมีขอบเขต และรวดเร็วอย่างไม่จ ากัด การสื่อสารแบบปากต่อปากจึงมีความส าคัญต่อธุรกิจบริการด้าน

สุขภาพในปัจจุบัน เพราะถ้าผู้บริโภคประทับใจต่อบริการก็จะเกิดการสื่อสารท่ีดเีป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากการใช้

บริการไปยังบุคคลรอบข้าง การสื่อสารแบบปากต่อปากเป็นสิ่งท่ีมีความน่าเชื่อถือ เป็นเสมือนแนวทางในการพัฒนา

บริการให้สอดคล้องกับความตอ้งการของผู้ใชบ้ริการ  
   

งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
รุ่งโรจน์ สงสระบุญ (2557) ได้ศึกษาเร่ือง การรับรู้คุณภาพการให้บริการและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

สื่อสารแบบปากต่อปากของโรงพยาบาลเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการรับรู้คุณภาพการให้บริการและการ

สื่อสารแบบปากต่อปากตามทัศนะของผู้รับบริการท่ีมีต่อโรงพยาบาลเอกชน และเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

สื่อสารแบบปากต่อปากของผู้รับบริการท่ีมีต่อโรงพยาบาลเอกชน กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา คือ ผู้รับบริการท่ีนอนพัก

รักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ านวน 400 ตัวอย่าง ผลการศึกษา

พบวา่ คุณภาพการบริการ (Service quality) และคุณค่าการบริการ (Service value) มีความสัมพันธ์ในระดับมาก กับ

ความจงรักภักดีต่อการใช้บริการของผู้รับบริการ (Service loyalty) ของโรงพยาบาลเอกชน คุณภาพการบริการ 

(Service quality) มีความสัมพันธ์ในระดับมาก กับความจงรักภักดีต่อการใช้บริการของผู้รับบริการ (Service loyalty) 

ของโรงพยาบาลเอกชน คุณภาพการบริการ (Service quality) มคีวามสัมพันธ์โดยตรงในระดับความสัมพันธ์กับความ

จงรักภักดตีอ่การใชบ้ริการของผู้รับบริการ (Service loyalty) โรงพยาบาลเอกชน 

กรกนก ชุบแวงวาปี (2557) ได้ศึกษาเร่ือง อิทธิพลความเป็นเลิศของคุณภาพบริการท่ีมีต่อความไว้วางใจ     

ในการใช้บริการและการบอกต่อของผู้ ใช้บริการบางจาก กรีนวอช เดอะพรีเมี่ ยม (สาขาวิภาวดี รังสิต-หลักสี่ )  

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา อิทธิพลความเป็นเลิศของคุณภาพบริการท่ีมีต่อการบอกต่อของผู้ใช้บริการบางจาก กรีน  

วอช เดอะพรีเมี่ยม (สาขาวิภาวดีรังสิต-หลักสี่) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ผู้ใช้บริการบางจาก กรีนวอช เดอะพรีเมี่ยม 

(สาขาวภิาวดีรังสิต-หลักสี่ ) จ านวน 320 คน ผลการศึกษาพบวา่ ความเป็นเลิศของคุณภาพบริการมีอทิธิพลทางบวกต่อ

การบอกตอ่ของผู้ใชบ้ริการ 

ไชยชนะ จันทรอารีย์ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ ความพึง

พอใจ การบอกต่อ และการกลับมาใช้ซ้ าของลูกค้าโรงพยาบาลพระราม 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาปัจจัย    

ท่ีมีอิทธิพลต่อการบอกต่อของลูกค้า อันได้แก่ ความไว้เนื้อเชื่อใจ และความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา คือ 

ลูกค้าโรงพยาบาลพระราม 2 จ านวน 528 คน ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการให้บริการในมิติของความน่าเชื่อถือ ความ

ไว้วางใจ การรับประกัน เอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคลมีอิทธิพลทางบอกต่อ ความไว้เนื้อเชื่อใจ คุณภาพการให้บริการในมิติ

ของความรวดเร็วในการตอบสนอง ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคลมีอิทธิพลทางบอกต่อ

ความพงึพอใจ 
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
 การศึกษาวจิัยครัง้นี้เป็นการศกึษาเพ่ือทดสอบปัจจัยท่ีส่งผลตอ่การสื่อสารแบบปากตอ่ปากของผู้ใชบ้ริการ           

ทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งตัวแปรอิสระคือ ข้อมูลประชากรศาสตร์ และคุณภาพการบริการ ตัวแปรตาม 

คือ การสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชน สามารถก าหนดกรอบแนวคิด       

ในการศึกษาได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมา ผู้วิจัยสามารถน ามาก าหนดสมมุตฐิานส าหรับการศึกษาได้ดังนี้ 

สมมุติฐานท่ี 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนท่ีแตกต่างกัน     

มกีารสื่อสารแบบปากต่อปากแตกต่างกัน 

สมมุติฐานท่ี 2 คุณภาพการบริการส่งผลตอ่การส่ือสารแบบปากต่อปากของผู้ใชบ้ริการในโรงพยาบาลเอกชน 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 
การศึกษาปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การสื่อสารแบบปากตอ่ปากของผู้ใชบ้ริการทางการแพทยโ์รงพยาบาลเอกชนแห่ง

หนึ่งคร้ังนี้ เป็นการวิจัยด้วยวิธีเชิงปริมาณ )Quantitative Research) ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผู้ใช้บริการ

โรงพยาบาลราชธานี จ านวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลราชธานี และโรงพยาบา  ลราชธานี โรจนะ โดยเก็บข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ตัวอย่าง ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะ

เป็น Z (Non-Prodability Sampling) โดยใช้วิธีแบบเจาะจง ซึ่งมีระยะเวลาในการเก็บตั้งแต่เดือนกันยายน 2560  

ถึงเดือนตุลาคม 2560 ใ นการศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล และได้

ด าเนินการทดลองใช้แบบสอบถาม )Try out) จ านวน 30 ชุด และน าข้อมูลท่ีได้มาทดสอบด้วยวิธีทางสถิต ิ 

ประชากรศาสตร์ 

 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศกึษา    

- อาชีพ 

-รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน  

 

คุณภาพการบรกิาร 

 

- ความเป็นรูปธรรมของบริการ 

- ความเชื่อถอืไว้วางใจได ้

- การตอบสนองตอ่ลูกค้า    

- การให้ความเชื่อม่ันต่อลูกค้า 

- การรู้จักและเขา้ใจลกูค้า  

 

การสื่อสารแบปากต่อปาก             

ของผู้ใช้บริการทางการแพทย์     

โรงพยาบาลเอกชน                   
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โดยพิจารณา ค่าสัมประสิทธ์ิของครอนบรัชอัลฟ่า )Cronbach’s alpha) ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า เพื่อหาค่าความ

เชื่อมั่น (Reliability) ซึ่งพบว่ามีค่าท่ีได้อยู่ระหว่าง 0.80-0.93 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ พิจารณา 0.7 (กัลยา วานิชย์ปัญชา

, 2549) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง น่าเชื่อถือ และสามารถน าไปเก็บข้อมูลส าหรับการศึกษา 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา )Descriptive Statistics) ซึ่งใช้ในการบรรยายประกอบด้วย 

ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์การ

ถดถอยเชงิพหุคูณ )Multiple Regression Analysis) 
 

ผลการศึกษา 

 ส าหรับผลการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ ใช้บริการทางการแพทย ์ 

ในโรงพยาบาลเอกชน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

คิดเป็นร้อยละ 63.00 มีอายุอยูใ่นช่วง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.50 มีการศกึษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 57.80 

และมีรายได้ตอ่เดอืนอยู่ในช่วง 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.00  
 

ตารางที่ 1 แสดงคา่เฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคดิเห็นของผู้ใชบ้ริการทางการแพทย์

เกี่ยวกับคุณภาพการบริการในโรงพยาบาลเอกชน 

คุณภาพการบริการ Mean S.D. ระดับการยอมรับ ล าดับที ่

ความเป็นรูปธรรมของบริการ 3.747 0.680 มาก 2 

ความเชื่อถอืไว้วางใจได ้ 3.820 0.635 มาก 1 

การตอบสนองตอ่ลูกค้า 3.697 0.697 มาก 4 

การให้ความเชื่อม่ันต่อลูกค้า 3.731 0.684 มาก 3 

การรู้จักและเขา้ใจลูกคา้ 3.696 0.653 มาก 5 

รวม 3.738 0.669 มาก  
     

จากตารางท่ี 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ความเป็น

รูปธรรมของบริการ มีค่าเฉลี่ย 3.747 ความเชื่อถือไว้วางใจได้ มีค่าเฉลี่ย 3.820 การตอบสนองต่อลูกค้า มีค่าเฉลี่ย 

3.697 การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า มีค่าเฉลี่ย 3.731 และการรู้จักและเข้าใจลูกค้า มีค่าเฉลี่ย 3.396 ซึ่งคุณภาพ         

การบริการโดยรวมอยูใ่นระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 3.738  
 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารแบบปาก     

ตอ่ปากของผู้ใชบ้ริการทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลเอกชน 

การสื่อสารแบบปากต่อปาก Mean S.D. การแปลความหมาย 

การสื่อสารแบบปากต่อปากของ

ผู้ใชบ้ริการ 

3.484 0.749 มาก 

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการสื่อสารแบบปากต่อปาก  

โดยรวมอยูใ่นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.484 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ กับการสื่อสารแบบปากต่อปาก          

ของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน 

ปัจจัย (1) (2) (3) 

 

(4) 

 

(5) (6) VIF Tolerance 

Durbin-

Wat   

son 

( 1 )  ค ว า ม เ ป็ น

รูปธรรมของบริการ 
1 0.671** 0.654** 0.621** 0.579** 0.567** 2.137 0.468  

(2 ) ค ว าม เชื่ อ ถื อ

ไวว้างใจได้ 
 1 0.709** 0.692** 0.651** 0.525** 2.690 0.372  

(3) การตอบสนอง

ตอ่ลูกค้า 
  1 0.725** 0.642** 0.617** 2.756 0.363 1.432 

(4) การให้ความ

เชื่อม่ันต่อลูกค้า 
   1 0.703** 0.591** 2.848 0.351  

(5) การรู้จักและ

เข้าใจลูกคา้ 
    1 0.579** 2.286 0.437  

**ระดับนัยส าคัญ p<0.01, *ระดับนัยส าคัญ p<0.05 
 

 จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีศึกษา พบว่า ตัวแปรอิสระ  

มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง 0.525-0.725 และเมื่อท าการ

ทดสอบสหสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ พบว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับต่ า และค่า VIF ของตัวแปร

อสิระมีค่าตัง้แต ่2.137-2.848 ซึ่งมคี่านอ้ยกวา่ 10 เมื่อพิจาณาร่วมกับค่า Tolerance อยู่ระหวา่ง 0.351-0.468 ซึ่งอยู่

ระหว่าง 0-1 และเมื่อพิจารณาร่วมกับค่ า Durbin-Watson พบว่ามีค่ า 1.432 ซึ่ งมีค่ าอยู่ ในช่วง 1.5-2.5  

ดังนัน้จึงสามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรอสิระไมพ่บปัญหาความสัมพันธ์กัน 
 

ตารางที่ 4 แสดงผลการวคิราะการถดถอยเชงิพหุ 

ตัวแปรพยากรณ ์
ตัวแปร

อสิระ 
β Std.Error Beta T Sig. 

(Constant)  0.464 0.173  2.676 0.008 

ความเป็นรูปธรรมของบริการ X1 0.225 0.059 0.206 3.839 0.000** 

ความเชื่อถอืไว้วางใจได ้ X2 (0.052) 0.067 (0.047) (0.776) 0.438 

การตอบสนองตอ่ลูกค้า X3 0.270 0.061 0.271 4.44 0.000** 

การให้ความเชื่อม่ันต่อลูกค้า X4 0.154 0.063 0.151 2.442 0.015* 

การรู้จักและเขา้ใจลูกคา้ X5 0.217 0.057 0.211 3.803 0.000** 

R=0.686, R Square=0.470, Adjusted R² = 0.464, Std. Error of the Estimate=0.41537 

**ระดับนัยส าคัญ p<0.01, *ระดับนัยส าคัญ p<0.05 
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จากตางรางท่ี 4 การแสดงผลการวคิราะห์คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความ

เชื่อถือไว้วางใจได้ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า การรู้จักและเข้าใจลูกค้า ท่ีส่งผลต่อการสื่อสาร

แบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการทางการแพทย ์โดยท่ีตัวแปรอิสระร่วมกันอธิบายตัวแปรตามได้ร้อยละ 46.40 โดยพิจารณา

จากค่า Adjusted R² เท่ากับ 0.464 และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบในแต่ละด้านพบวา่ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (β 

= 0.206, p < 0.01) ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (β = 0.271, p < 0.01) และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า (β = 0.211, p < 

0.01) ส่งผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการทางการแพทย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ส่วนใน

ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (β = 2.442, p < 0.05) ส่งผลต่อ การสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการทาง

การแพทย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (β = (0.776, p < 0.05) ไม่ส่งผลต่อ

การสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ใชบ้ริการทางการแพทย์อยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 
 

ตารางที่ 5 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวจิัย 

สมมติฐาน ผลการวจิัย 

1. ลักษณะของประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมกีารสื่อสารแบบปากต่อปากของผูใ้ชบ้ริการ   

ในโรงพยาบาลเอกชน 
 

   1.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศท่ีแตกต่างกันมี การสื่อสารแบบปากต่อปาก              

ของผู้ใช้บริการทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลเอกชน 
ไมส่นับสนุน 

   1.2 ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอายุท่ีแตกต่างกันมี การสื่อสารแบบปากต่อปาก              

ของผู้ใช้บริการทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลเอกชน 
ไมส่นับสนุน 

   1.3 ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีสื่อสารแบบปากต่อปาก       

ของผู้ใช้บริการทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลเอกชน 
ไมส่นับสนุน 

   1.4 ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอาชีพท่ีแตกต่างกันมีการสื่อสารแบบปากต่อปาก              

ของผู้ใช้บริการทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลเอกชน 
ไมส่นับสนุน 

   1.5 ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีการสื่อสารแบบปาก       

ตอ่ปากของผู้ใชบ้ริการทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลเอกชน 
ไมส่นับสนุน 

2. คุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล

เอกชน 
 

   2.1 คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลด้านความเป็นรูปธรรมของบริการท่ีส่งผลต่อ     

การสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ใชบ้ริการทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลเอกชน 
สนับสนุน 

   2.2 คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ท่ีส่งผลต่อการสื่อสาร

แบบปากต่อปากของผู้ใชบ้ริการทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลเอกชน 
ไมส่นับสนุน 

   2.3 คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลด้านการตอบสนองต่อลูกค้าท่ีส่งผลต่อ         

การสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ใชบ้ริการทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลเอกชน 
สนับสนุน 

   2.4 คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้าท่ีส่งผลต่อ      

การสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ใชบ้ริการทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลเอกชน 
สนับสนุน 

   2.5 คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้าท่ีส่งผลต่อ           

การสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ใชบ้ริการทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลเอกชน 
สนับสนุน 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลตอ่การสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชน

แห่งหนึ่ง มีความสอดคล้องและไมส่อดคล้องกับผลการศกึษาตา่ง ๆ ดังนี ้

 ผลการศึกษาพบว่าเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี 

ระดับการศกึษาปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 10,001 – 20,000 บาท ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

ผู้วิจัยพบวา่ สมมติฐานข้อท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการทางการแพทย์ท่ีแตกตา่งกันมกีารสื่อสารแบบ

ปากต่อปากแตกต่างกัน โดยภาพรวมปฏิเสธสมมติฐานท้ัง 5 ด้าน ที่ระดับส าคัญทางสถิติ 0.05 จากผลการศึกษา

ดังกล่าวท าให้ทราบถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ี

แตกตา่งกันมกีารสื่อสารแบบปากต่อปากท่ีไมแ่ตกตา่งกัน 

 ผลการศึกษาพบว่าทางด้านคุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของบริการ การตอบสนองต่อ

ลูกค้า การให้ความเชื่อม่ันต่อลูกค้า และการรู้จักและเข้าใจลูกค้า ส่งผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการ

ทางการแพทย์ เนื่องจากองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ ของคุณภาพการบริการเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้ใช้บริการท่ีเป็นไปตามความคาดหวังหรือเหนอืกวา่ความคาดหวัง (Parasuraman, Ziethaml and Berry, 1990) ยอ่มส่งผล

ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ ประทับใจต่อการบริการ และการรับรู้เกี่ยวกับบริการท่ีมีคุณภาพ ซึ่งโรงพยาบาล

จะต้องพยายามสร้างคุณภาพการบริการด้วยการให้บริการท่ีเป็นเลิศ ให้ตรงกับความหวังมากท่ีสุด เพราะเมื่อผู้บริโภค

ได้รับบริการท่ีเหนอืกวา่ความคาดหวังย่อมส่งผลในการสร้างความแตกตา่งให้กับบริการ มีความสอดคล้องกับสมมตฐิาน

ท่ีตั้ง คุณภาพจึงเป็นสิ่งท่ีผู้ให้บริการต้องตระหนัก มีการปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่การสื่อสารท่ีดี  

ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  รุ่งโรจน์ สงสระบุญ (2557) กล่าววา่ การรับรู้คุณภาพของโรงพยาบาลด้านบริการทาง

การแพทย์ และด้านบริการของโรงพยาบาลเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดการสื่อสารแบบปากต่อปาก เพราะหาก

ผู้ใช้บริการรับรู้การให้บริการท่ีดีเยี่ยมแล้ว ยอ่มส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดการบอกต่อกับบุคคลอื่นในคุณภาพบริการท่ีได้รับ 

ส่วนด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ไม่ส่งผลต่อการส่ือสารแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาล

เอกชน 

 ดังนัน้ โรงพยาบาลควรมกีารพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างตอ่เนื่องเพื่อให้ผู้ใชบ้ริการกลับมาใชบ้ริการซ้ า และ

เลือกใช้บริการของโรงพยาบาลในระยะยาวต่อไป อีกท้ังยังเป็นการกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการ    

ของโรงพยาบาลให้กับผู้ใช้บริการรายอื่น ซึ่งเป็นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์การให้บริการของโรงพยาบาลผ่านทาง

ช่องทางต่าง ๆ นอกจากนั้น ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ และเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการ

ของโรงพยาบาลตอ่ไปในอนาคต  
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ธุรกิจบริการทางการแพทย์หรือธุรกิจบริการด้านอื่น ๆ สามารถน าผลท่ีได้จากการศึกษาไปใช้ เพื่อเป็น

แนวทางในเชงิการวางแผน และก าหนดกลยุทธ์ให้กับธุรกิจ  

 2. โรงพยาบาลควรส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริการอยา่งต่อเนื่อง สม่ าเสมอ เพราะเป็นปัจจัยท่ีจะท า

ให้ผู้ใช้บริการการการสื่อสารท่ีด ีและเลอืกใช้บริการของโรงพยาบาลในระยะยาว 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 ส าหรับข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนวทาง ดังนี้ 
 1. ส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาปัจจัยในด้านอื่น ๆ ท่ีส่งผลต่อการสื่อสารแบบปากต่อปาก

เพิ่มเตมิ  

 2. ส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาถึงกลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน        

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการของโรงพยาบาลตอ่ไป 

 3. ส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป สามารถศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ความเป็น

รูปธรรมของบริการ ความเชื่อถือไว้วางใจได้ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และการรู้จัก     

และเข้าใจลูกค้าท่ีมีต่อการสื่อสารแบบปากต่อปาก หรือธุรกิจบริการในด้านอื่น ๆ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการศึกษา   

ครัง้นี้ อันก่อให้เกิดประโยชนต์อ่องค์กร และผู้ใชบ้ริการ 
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อทิธิพลของแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการแบ่งปันข้อมูลการท่องเท่ียวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

The Influence of Motivation to Tourism Information Sharing via Social Media 

Network 

นภนนท์ หอมสุด1* สุธิดา สถิตย์วราคม1 และ สุภาวรรณ ลิ้มวไิลกุล1 

Noppanon Homsud1*, Sutida Satitwarakhoom1, and Supawan Limwilaikul1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการแบ่งปันข้อมูลการท่องเท่ียวผ่าน

เครอืข่ายสังคมออนไลนโ์ดยวิธีวจิัยเชงิปริมาณ กลุ่มตัวอยา่งท่ีใช้ คือ ผู้ท่ีใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลนเ์พื่อค้นหาและ

แบ่งปันข้อมูลการท่องเท่ียว เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามออนไลน์จ านวน 394 ชุด โดยเก็บข้อมูลบน 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่าน Google form สถิติท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ผลการวจิัยพบว่าแรงจูงใจด้านการค้นหาข้อมูล แรงจูงใจด้านความ

บันเทิง และแรงจูงใจด้านการรักษาความสัมพันธ์มีอิทธิพลทางบวกต่อการใช้งาน Social media เพื่อค้นหาข้อมูลการ

ท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง ขณะท่ีแรงจูงใจด้านการค้นหาข้อมูลและแรงจูงใจด้านการรักษาความสัมพันธ์มีอิทธิพล

ทางบวกต่อการแบ่งปันขอ้มูลการท่องเท่ียว  
 

ค าส าคัญ:  แรงจูงใจ การแบ่งปันขอ้มูล การท่องเท่ียว 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   

                                                 
1 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร จังหวดั เพชรบุรี 76120  
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บทน า 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันส่งผลให้เกิดช่องทางการสื่อสารท่ีมีศักยภาพมากขึ้นบนเครือข่าย

สังคมออนไลน์ โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์กลายเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารท่ีได้รับความนิยมอย่างยิ่ง เครือข่าย

สังคมออนไลน์สามารถใช้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันข้อมูล จะเห็นได้จากตัวอย่างการแบ่งปันข้ อมูลการ

ท่องเท่ียวบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างเช่น เว็บไซต์ Pantip, Blongs, Facebook ซึ่งมีผู้ใช้งานจ านวนมากบอกเล่า

ประสบการณ์ดว้ยรูปแบบการเขียนรีวิว   

 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวได้รับผลกระทบจากเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างยิ่ง เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคมี

แนวโน้มพฤตกิรรมการค้นหาและเชื่อถือข้อมูลของกลุ่มลูกค้าท่ีบอกเล่าประสบการณ์ของตัวเองหลังกลับจากสถานท่ี

เหล่านั้นท้ังทางด้านบวกหรือทางด้านลบ จากการส ารวจพบว่า กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่เชื่อถือข้อมูลการรีวิว 

นอกจากนี้การรับข้อมูลจากการรีวิวกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ท่ีอยากจะไปเท่ียวหรือตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ 

มากกวา่ค้นหาข้อมูลการโฆษณาหรอืประชาสัมพันธ์จากผู้ให้บริการโดยตรง (Khalid Saleh, 2015) นอกจากนีผู้้บริโภค

มพีฤตกิรรมการแลกเปลี่ยนขอ้มูลบนเครอืขา่ยสังคมออนไลนม์ากขึ้นเพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการใช้งานส่วนบุคคล 

 นอกจากนี้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ยังเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการท าธุรกิจท่องเท่ียว โรงแรม สายบิน จนถึง

ร้านอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เป็นเคร่ืองมือในการรับฟังผลตอบกลับ เช่น การเปิดให้ผู้บริโภคแสดงความ

คิดเห็นในรูปแบบการเขียนรีวิวบนเว็บไซต์ Tripadvisor ช่วยให้กลุ่มผู้บริโภคที่ก าลังหาข้อมูลตัดสนิใจได้งา่ยและรวดเร็ว

ขึ้น ขณะเดียวกันธุรกิจการท่องเท่ียวมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการตามผลตอบกลับท่ีได้รับ นอกจากนี้

เครือข่ายสังคมออนไลน์ยังสามารถเป็นเคร่ืองมือสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มผู้บริโภค เช่น กิจกรรมสร้างการมี

ส่วนร่วมสนุกชิงตั๋วเคร่ืองบินไปเท่ียวต่างประเทศบนหน้า Page Facebook ของสายการบินท าให้ผู้บริโภคติดตาม 

แบ่งปันข้อมูลบนสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรืออาจเป็นเคร่ืองมอืการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีตอ่ผู้บริโภค เช่น การให้

ส่วนลดเข้าพักโรงแรมแก่ลูกค้าสมาชิก นอกจากนี้ยังอาจเป็นเค ร่ืองมือสร้างการสื่อสารท่ีดีต่อผู้บริโภค เช่น การ

สื่อสารบน Facebook ผ่านการโพสต์ข้อความ ภาพ วดีีโอ หรือโฆษณา และเครื่องมือการสร้างการรับรู้ เชน่ สร้างการ

รับรู้ในตราสินค้าของธุรกิจด้วยกลยุทธ์การเลือก Blogs นักเดินทางเขียนบทความรีวิวให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกท่ี

อยากจะไปสัมผัสสถานท่ีท่องเท่ียวนัน้  (ภเิษก ชัยนรัินดร์, 2554) 

ส าหรับทฤษฎีท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังนี้ คือ ทฤษฎีการใชแ้ละความพึงพอใจ (The Uses and Gratification Theory) 

ซึ่งเป็นทฤษฎท่ีีอธิบายถึง พฤตกิรรมการค้นหาสื่อหรือเนื้อหาอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีตนเองต้องการ 

(ศิริวรรณ อนันต์โท, 2553) โดยทฤษฎีนี้มองการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจมองบุคคลเป็นฝ่ายรุก (active) หรือ

ผู้กระท ามากกวา่เป็นฝ่ายรับ (passive) เนื่องจากบุคคลสามารถเลอืกสื่อประเภทตา่ง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการ

สื่อสารท่ีตนเองตอ้งการในรูปแบบของแรงจูงใจ (Wang, Fink, & Cai, 2008) ซึ่งแรงจูงใจท่ีจะใชป้ระกอบด้วย แรงจูงใจ

ด้านการค้นหาข้อมูล (Information Seeking Motive) แรงจูงใจด้านความบันเทิง (Entertainment Motive) และแรงจูงใจ

ด้านการรักษาความสัมพันธ์(Relationship Maintenance Motive) (Rubin, 1981) 

ขณะท่ี ทฤษฏีการตั้งใจแสดงพฤติกรรม (The Theory of Planned Behavior) ได้อธิบายถึง พฤติกรรมของ

บุคคลท่ีก าหนดเปา้หมาย (Goal intention) แลว้ท าตามสิ่งท่ีต้ังใจไวเ้พื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยได้รับอิทธิพล 3 ประเภท 

ได้แก่ ทัศนคติท่ีมีต่อพฤตกิรรม (Attitudes towards the behavior) คือ บุคคลมีทัศนคติท่ีดีต่อพฤติกรรมทางบวกและมี

ทัศนคติท่ีแย่ต่อพฤติกรรมทางลบ บรรทัดฐานของบุคคลเกี่ยวกับพฤตกิรรม (Subjective norm) คือ บุคคลมีพฤติกรรม

ท าตามบรรทัดฐานท่ีคนรอบข้างคาดหวังให้แสดงออกโดยก าหนดความเชื่อต่อพฤติกรรมว่าเป็นทางบวกหรือลบ และ 

การรับรู้ถึงการควบคุมพฤตกิรรม (Perceived behavioral control) คือ บุคคลมีพฤตกิรรมท่ีแสดงออกเพื่อส่งเสริมหรือ
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ขัดขวาง (Control beliefs) จากความรู้สึกภายใน อาทิ ท าได้ยาก ท าได้ง่าย เป็นต้น อิทธิพลเหล่านี้ส่งผลต่อการแสดง

พฤติกรรมปฏิบัติซ้ าและพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูล (สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ สรวิศ นฤปิติ และธิษัณย์ พฤทธิพงษ์ , 

2551) ซึ่งเมื่อบุคคลมีความความตอ้งการใชส้ื่อประเภทตา่ง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้หากบุคคลเกิดความพงึพอใจ

กับผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจะเกิดพฤติกรรมท่ีดีต่อสื่อประเภทนั้น จากงานวิจัยของ Hur, Kim, Karatepe, & Lee (2017) ได้

อธิบายถึงพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์และพบว่าสามารถแบ่งพฤติกรรมออกเป็น 2 

ลักษณะ คือ พฤติกรรมด้านความตั้งใจใช้งานอย่างต่อเนื่อง (Continuance Usage Intentions) และ พฤติกรรมด้าน

ความตัง้ใจในการแบ่งปันขอ้มูล (Information Sharing intentions) 

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการแบ่งปันข้อมูลการ

ท่องเท่ียวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เนื่องจากช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสื่อท่ีส าคัญในการสื่อสารกับกลุ่ม

ผู้บริโภค การท่ีทราบถึงปัจจัยท่ีท าให้เกิดพฤตกิรรมการใชแ้บ่งปันข้อมูลข่าวสารจะเป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจการท่องเท่ียวใน

การสร้างกลยุทธ์สื่อสารท่ีดงึดูดกลุ่มผู้บริโภคจนถึงสร้างภาพลักษณ์ท่ีดใีห้แก่ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอกีด้วย  
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจที่ส่งผลตอ่การแบ่งปันขอ้มูลการท่องเท่ียวผ่านเครอืขา่ยสังคมออนไลน์ 

 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี) 
          ตัวแปรอสิระ (independent Variable)                                        ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีวิทยาการวจิัย 

1. การศกึษาวจิัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอทิธิพลของแรงจูงใจที่ส่งผลตอ่การแบ่งปันข้อมูลการท่องเท่ียว

ผ่ านเค รือข่ายสั งคมออนไลน์  ซึ่ ง เป็นการวิจัย เชิงป ริมาณ  (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิัย 

2. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ประชากรชาวไทยท่ีใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลนเ์พื่อการท่องเท่ียว ซึ่งไมท่ราบ

จ านวนประชากร จึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Cochran (1977) โดยเมื่อก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนไว้ท่ี 

5% และก าหนดสัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 จะได้กลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 385 ตัวอย่าง โดยใน

การเก็บข้อมูลจริงมีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม 15 ตัวอย่างเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากแบบสอบถาม ดังนั้น ขนาด

ตัวอยา่งส าหรับการวจิัยในครัง้นี้เท่ากับ 400 ตัวอยา่ง 

3. การวจิัยคร้ังน้ีผู้วิจัยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็น 7 ส่วนดังน้ี 

แรงจูงใจที่ส่งผลตอ่การใชง้าน ได้แก่ 

1.แรงจูงใจด้านการคน้หาข้อมูล (Information 

Seeking Motive) 

2.แรงจูงใจด้านความบันเทิง (Entertainment 

Motive) 

3. แรงจูงใจด้านการรักษาความสัมพันธ์

(Relationship Maintenance Motive) 

1.พฤตกิรรมดา้นความตัง้ใจใชง้านอย่างตอ่เนื่อง 

(Continuance Usage Intentions) 

2. พฤตกิรรมดา้นความตัง้ใจในการแบ่งปันขอ้มูล

(Information Sharing Intentions) 
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  ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งลักษณะของค าถามจะเป็น

ค าถามปลายปิด (Close-ended question) ค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple choices) และให้เลือกตอบข้อท่ีเหมาะสม

ท่ีสุดจ านวน 5 ข้อ 

  ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์และพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวของผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะของค าถามจะเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended question) ค าตอบหลาย

ตัวเลอืก (Multiple choices) และให้เลอืกตอบข้อท่ีเหมาะสมท่ีสุดจ านวน 9 ข้อ 

  ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจด้านการค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์

จ านวน 4 ข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามแบบ Rating scale โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) 

ม ี5 ระดับ 

  ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจด้านความบันเทิงบนเครือขา่ยสังคมออนไลน ์จ านวน 5 

ข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามแบบ Rating scale โดยใชร้ะดับการวัดขอ้มูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) ม ี5 ระดับ 

  ส่วนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจด้านการรักษาความสัมพันธ์กับสังคมบนเครือข่าย

สังคมออนไลน์ จ านวน 4 ข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามแบบ Rating scale โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค 

(Interval scale) ม ี5 ระดับ 

  ส่วนท่ี 6 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความตั้งใจใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องของ

ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 3 ข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามแบบ Rating scale โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตร

ภาค (Interval scale) ม ี5 ระดับ 

  ส่วนท่ี 7 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความตั้งใจในการแบ่งปันข้อมูลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ

ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 3 ข้อซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามแบบ Rating scale โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตร

ภาค (Interval scale) ม ี5 ระดับ 

 4. การจัดท าแบบสอบถามมีขัน้ตอนตามล าดับดังนี้ 

4.1 การจัดท าแบบสอบถามเร่ิมตน้จากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อศกึษาแนวคิด ทฤษฎ ีและผลงานวจิัย 

จากหนังสือ วารสาร และบทความท่ีเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อค้นหาข้อมูลการ

ท่องเท่ียวและเจตนาการแบ่งปันข้อมูลการท่องเท่ียวบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 

แรงจูงใจด้านการค้นหาข้อมูล แรงจูงใจด้านความบันเทิง แรงจูงใจด้านการรักษาความสัมพันธ์ พฤติกรรมด้านความ

ตัง้ใจใชง้านอย่างตอ่เนื่อง  และ พฤติกรรมดา้นความตัง้ใจในการแบ่งปันขอ้มูล มาใชใ้นการท าแบบสอบถาม 

4.2 ร่างแบบสอบถามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  

โดยพิจารณาถึงความถูกต้องของเนื้อหาและภาษาท่ีใช้ 

4.3 น าแบบสอบถามท่ีร่างขึ้นส่งให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาจ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาในด้านความ

ถูกต้องและเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม   

4.4 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ตอบแบบสอบถาม

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ชุด และน ามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาคได้คา่ความเชื่อม่ันในภาพรวมเท่ากับ 0.946 

4.5 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกต้องไปเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มคนชาวไทยท่ีใช้งาน

เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการท่องเท่ียวบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จ านวน 400 ชุด ระหว่างวันท่ี 1 – 30 กันยายน 

2560 อย่างไรก็ตามเมื่อด าเนนิการเก็บจรงิพบวา่มีแบบสอบถามที่สมบูรณ์ เพยีง 394 ชุด 
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5. ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วน าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป 

SPSS เวอร์ชัน 24  

5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในส่วนของข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ

แบบสอบถามและข้อมูลพฤตกิรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม ใชค้่าความถี่ (Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage)  

5.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติเชงิอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อท าการทดสอบสมมุติฐานอิทธิพล

ของแรงจูงใจที่ส่งผลตอ่การแบ่งปันขอ้มูลการท่องเท่ียวผ่านเครือขา่ยสังคมออนไลน์ ใชว้ธีิการวเิคราะห์การถดถอยเชิง

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยเลอืกตัวแปรเข้าสมการด้วยวิธี Enter ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05   
 

ผลการศึกษา 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 53.30) อายุ 21-30 ปี (ร้อยละ 

67.77) สถานภาพสมรสเป็นโสด (ร้อยละ 88.07) มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 71.57) ส่วนใหญ่มีอาชีพ

เป็นนักศกึษา (ร้อยละ 59.64) และมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท (ร้อยละ 42.13) 

 ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมของการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์และพฤติกรรมการท่องเท่ียว พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการหาข้อมูลท่องเท่ียวก่อนเสมอ (ร้อยละ 52.03)  

มีความถี่ในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ 6-7 วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 70.05) เครือข่ายสังคมออนไลน์มีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว (ร้อยละ 81.98) การรีวิวข้อมูลของผู้ท่ีเคยไปหรือใช้บริการบนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจอยากท่องเท่ียว (ร้อยละ 73.86) เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความส าคัญใน

ชีวิตประจ าวัน (ร้อยละ 75.89) ชื่นชอบการท่องเท่ียวในต่างจังหวัด (ร้อยละ 65.48) มีความถี่ในการท่องเท่ียว 2-3 

เดอืนตอ่ค 

 ส่วนท่ี 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นด้านมาก (Mean = 4.08 และ S.D. = 0.64) และเมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อค้นหาข้อมูลการท่องเท่ียวใหม่ๆ (Mean = 4.08 

และ S.D. = 0.73) ใช้ Social media เพื่อรับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท่องเท่ียว (Mean = 4.09 และ S.D. = 0.71) 

ใช้ Social media เพื่อรับข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการท่องเท่ียว (Mean = 4.04 และ S.D. = 0.70) และ ใช้ Social media เพื่อ

ค้นหาข้อมูลการท่องเท่ียวท่ีสนใจ (Mean = 4.10 และ S.D. = 0.68) 

 ส่วนท่ี 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจเพื่อความบันเทิงต่อการใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน ์

พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นด้านมาก (Mean = 4.20 และ S.D. = 0.65) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อแก้ความเบ่ือหน่าย (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) 

และใชเ้ครอืขา่ยสังคมออนไลนเ์พื่อผ่อนคลายความเครยีด (Mean = 4.22 และ S.D. = 0.72) 

 ส่วนท่ี 5 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับสังคมบนเครือข่ายสังคมออนไลน์

ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้านมาก (Mean = 4.07 และ S.D. = 0.66) และเมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามใช ้Social media ในการส่งข้อความหาเพื่อน (Mean = 4.09 และ S.D. = 0.71) 

ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการตดิต่อสื่อสารกับเพื่อน (Mean = 4.18 และ S.D. = 0.70) ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน ์



 
 

Proceedings   

1841 

ในการติดต่อสื่อสารกับคนรู้จัก (Mean = 4.05 และ S.D. = 0.73) และใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ในการโพสตข์้อความ

บนเครอืขา่ยสังคมออนไลนข์องเพื่อน (Mean = 3.96 และ S.D. = 0.84) 

 ส่วนท่ี 6 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความตั้งใจใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพื่อการ

ท่องเท่ียวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า อยู่ในระดับมาก (Mean = 4.08 และ S.D. = 0.64) และเมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความตั้งใจใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องมากกว่าการเลิกใช้งาน 

(Mean = 4.08 และ S.D. = 0.70) มีความตั้งใจใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์มากกว่าการใชง้านด้วยวิธีอื่น (Mean = 

4.07 และ S.D. = 0.70) และ เลอืกท่ีจะใชง้านเครอืขา่ยสังคมออนไลนต์อ่ไป (Mean = 4.10 และ S.D. = 0.68) 

 ส่วนท่ี 7 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตนาในการแบ่งปันขอ้มูลบนเครอืขา่ยสังคมออนไลนท่ี์เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเท่ียวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.96 และ S.D. = 0.74) เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า ผู้ท าแบบสอบถามตั้งใจท่ีจะแบ่งปันเร่ืองราวการท่องเท่ียวให้แก่บุคคลอื่น (Mean = 3.96 และ S.D. = 0.78) 

ตัง้ใจที่จะแบ่งปันเร่ืองราวการท่องเท่ียวผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน์ในอนาคต (Mean = 4.00 และ S.D. = 0.78) และ

ตัง้ใจที่จะแบ่งปันเร่ืองราวการท่องเท่ียวผ่านเครอืขา่ยสังคมออนไลนอ์ย่างสม่ าเสมอ (Mean = 3.92 และ S.D. = 0.82) 

 ส่วนท่ี 8 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณของอิทธิพลของแรงจูงใจท่ีสง่ผลต่อความตัง้ใจในการใชง้าน

เครอืขา่ยสังคมออนไลนอ์ย่างตอ่เนื่องเพื่อการท่องเท่ียว 
 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณของอิทธิพลของแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความตั้งใจ

ในการใชง้านเครอืขา่ยสังคมออนไลนอ์ย่างตอ่เนื่องเพื่อการท่องเท่ียว 

แหลง่ความแปรปรวน SUM of Squares Df Mean Square F sig. 

การถดถอย (Regression) 99.632 3 33.211 210.071 .000 

ส่วนท่ีเหลอื (Residual) 61.656 390 .158   

Total 161.288 393    

 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 1 พบว่า เนื่องจากค่า F ซึ่งค านวณได้ 210.071 มีค่า sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อย

กว่า 0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่า แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

เพื่อการท่องเท่ียว เมื่อใชก้ารวเิคราะห์ถดถอยเชงิพหุท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05  

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุคูณเมื่อใชปั้จจัยแรงจูงใจเป็นหลายตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B Std. Error Beta t sig. 

Constant  0.440 0.148  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 

แรงจูงใจด้านการรักษา

ความสัมพันธ์ 
X3 0.317 0.043 0.328 7.372 0.000 

R = 0.786 ,R2 = 0.618, Adjusted R2 = 0.615, Std. Error of the Estimate = 0.39761 
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จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 2 พบว่า แรงจูงใจท้ัง 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย แรงจูงใจด้านการค้นหาข้อมูล 

(Information Seeking Motive) แรงจูงใจด้านความบันเทิง (Entertainment Motive) และ แรงจูงใจด้านการรักษา

ความสัมพันธ์ (Relationship Maintenance Motive) มีอทิธิพลตอ่การความตั้งใจใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการ

ท่องเท่ียวอยา่งต่อเนื่อง 

 จากการแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์อิทธิพลระหว่างแรงจูงใจ

และความตัง้ใจใชง้านเครอืขา่ยสังคมออนไลน์เพื่อการท่องเท่ียวอยา่งต่อเนื่องท้ัง 3 ด้านดังนี้ 
 

Y = 0.440 + (0.153)X1 + (0.411)X2 + (0.317)X3 
 

เมื่อ Y    แทน  การตัง้ใจใชง้านเครอืขา่ยสังคมออนไลน์เพื่อการท่องเท่ียวอยา่งตอ่เนื่อง 

 X1   แทน  แรงจูงใจด้านการค้นหาข้อมูล  

 X2  แทน  แรงจูงใจด้านความบันเทิง 

 X3  แทน  แรงจูงใจด้านการรักษาความสมัพันธ์ 
 

จากการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พบวา่ แรงจูงใจท้ัง 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย แรงจูงใจด้านการคน้หา

ข้อมูล แรงจูงใจด้านความบันเทิง และแรงจูงใจด้านการรักษาความสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อการความตั้งใจใช้งาน

เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยสามารถสรุปผลการ

ทดสอบสมมติฐานการวจิัยได้ดังแสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวจิัย 

สมมตฐิาน ผลการวิจัย 

แรงจูงใจด้านการค้นหาข้อมูลสง่อทิธิพลทางบวกต่อการตัง้ใจใชง้านเครอืขา่ยสังคมออนไลนเ์พื่อการ

ท่องเท่ียวอยา่งตอ่เนื่อง 

สนับสนุน 

แรงจูงใจด้านความบันเทิงสง่อทิธิพลทางบวกต่อการตัง้ใจใชง้านเครอืขา่ยสังคมออนไลนเ์พื่อการ

ท่องเท่ียวอยา่งต่อเนื่อง 

สนับสนุน 

แรงจูงใจด้านความบันเทิงสง่อทิธิพลทางบวกต่อการตัง้ใจใชง้านเครอืขา่ยสังคมออนไลนเ์พื่อการ

ท่องเท่ียวอยา่งต่อเนื่อง 

สนบัสนุน 

 

 ผลจากตารางท่ี 3 พบวา่ จากการทดสอบสมมตฐิานจ านวน 3 สมมติฐาน คือ แรงจูงใจด้านการค้นหาข้อมูล

ส่งอิทธิพลทางบวกต่อการตั้งใจใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง แรงจูงใจด้านความ

บันเทิงส่งอิทธิพลทางบวกต่อการตั้งใจใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง และแรงจูงใจ

ด้านความบันเทิงส่งอิทธิพลทางบวกต่อการตั้งใจใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง 

ผลการวจิัยพบวา่สนับสนุนท้ัง 3 สมมตฐิาน 
  
 ส่วนท่ี 9 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชงิพหุคูณของอิทธิพลของแรงจูงใจที่ส่งผลตอ่ความต้ังใจแบง่ปันขอ้มูล

ด้านการท่องเท่ียวผ่านการใช้งานเครอืขา่ยสังคมออนไลน์ 
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ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณของอิทธิพลของแรงจูงใจที่ส่งผลตอ่ความตัง้ใจแบ่งปันข้อมูล

ด้านการท่องเท่ียวผ่านการใช้งานเครอืขา่ยสังคมออนไลน์ 

แหลง่ความแปรปรวน SUM of Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression 116.679 3 38.893 149.19 .000 

Residual 101.67 390 0.261 

  Total 218.349 393       

 

จากการวเิคราะห์ตารางท่ี 4 พบวา่ เนื่องจากค่า F ซึ่งค านวณได้ 149.19 มคี่า sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกวา่ 0.05 จึง

สามารถสรุปได้ว่า แรงจงูใจมีอิทธิพลตอ่ความต้ังใจแบง่ปันขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวผ่านการใชง้านเครอืขา่ยสังคม

ออนไลน์ เมื่อใชก้ารวเิคราะห์ถดถอยเชงิพหุท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 5 พบว่า แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อเจตนาในการแบ่งปันข้อมูลบนเครือข่ายสังคม

ออนไลนท่ี์เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว 2 ด้าน ประกอบด้วย แรงจูงใจด้านการค้นหาข้อมูล และแรงจูงใจด้านการรักษา

ความสัมพันธ์  

จากการแสดงผลการวิเคราะหถ์ดถอยพหุคูณสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์อิทธิพลระหว่างแรงจูงใจ

และความตัง้ใจแบง่ปันขอ้มูลเพื่อการท่องเท่ียวในเครอืขา่ยสังคมออนไลนไ์ด้ดังนี ้
 

Y = 0.317 + (0.339)X1 + (0.548)X3 
 

แทน  Y   แทน การแบ่งปันขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวบนเครอืขา่ยสังคมออนไลน์ 

 X1 แทน แรงจูงใจด้านการค้นหาข้อมูล 

 X3 แทน แรงจูงใจด้านการรักษาความสมัพันธ์ 
 

 จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า เจตนาในการแบ่งปันข้อมูลด้านการท่องเท่ียวบนเครือข่าย

สังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแรงจูงใจด้านการค้นหาข้อมูล และแรงจูงใจด้านการรักษา

ความสัมพันธ์ โดยสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวจิัยได้ดังแสดงในตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุคูณเมื่อใชปั้จจัยคุณภาพแรงจูงใจเป็นหลายตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig. 

Constant  0.317 0.190  1.672 0.095 

แรงจูงใจด้านการค้นหา

ข้อมูล 
X1 

0.389 0.056 0.339 6.957 0.000 

แรงจูงใจด้านความบันเทิง X2 -0.042 0.053 -0.036 -0.780 0.436 

แรงจูงใจด้านการรักษา

ความสัมพันธ์ 
X3 

0.548 0.055 0.487 9.932 0.000 

R = 0.731, R2 = 0.534, Adjusted R2 = 0.531, Std. Error of the Estimate = 0.51058 
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ตารางที่ 6 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวจิัย 

สมมตฐิาน ผลการวิจัย 

แรงจูงใจด้านการค้นหาข้อมูลสง่อทิธิพลทางบวกต่อการตัง้ใจแบ่งปันขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวบน

เครอืขา่ยสังคมออนไลน ์

สนับสนุน 

แรงจูงใจด้านความบันเทิงสง่อทิธิพลทางบวกต่อการตัง้ใจแบง่ปันขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวบน

เครอืขา่ยสังคมออนไลน ์

ไมส่นับสนุน 

แรงจูงใจด้านการรักษาความสมัพันธ์สง่อทิธิพลทางบวกต่อการตัง้ใจแบง่ปันขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียว

บนเครอืขา่ยสังคมออนไลน ์

สนับสนุน 

 

ผลจากตารางท่ี 6 พบว่า จากการทดสอบสมมติฐานจ านวน 3 สมมติฐาน คือ แรงจูงใจด้านการค้นหาข้อมูลส่ง

อทิธิพลทางบวกต่อการตัง้ใจแบ่งปันขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวบนเครือข่ายสังคมออนไลน ์แรงจูงใจด้านความบันเทิงส่ง

อทิธิพลทางบวกต่อการตัง้ใจแบ่งปันข้อมูลด้านการท่องเท่ียวบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ และแรงจูงใจด้านการรักษา

ความสัมพันธ์ส่งอทิธิพลทางบวกต่อการตัง้ใจแบ่งปันข้อมูลด้านการท่องเท่ียวบนเครือข่ายสังคมออนไลน ์ผลการวิจัย

พบว่าสนับสนุนจ านวน 2 สมมติฐาน ยกเว้นสมมตฐิานท่ีวา่ แรงจูงใจด้านความบันเทิงส่งอทิธิพลทางบวกต่อการตัง้ใจ

แบ่งปันขอ้มูลดา้นการท่องเท่ียวบนเครอืขา่ยสังคมออนไลน ์ผลการวจิัยพบวา่ไมส่นับสนุน 
  

สรุปผลและอธิปรายผล 
1. จากผลการศึกษาพฤติกรรมผู้ท่ีใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการท่องเท่ียว พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความคิดเห็นว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความส าคัญในชีวิตประจ าวัน ความถี่ในการใช้งานเครือข่าย

สังคมออนไลน์ 6-7 วันต่อสัปดาห์ เลือกใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการหาข้อมูลท่องเท่ียวก่อนเสมอ เครือข่าย

สังคมออนไลน์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว การรีวิวข้อมูลของผู้ท่ีเคยไปหรือใช้บริการบนเครือข่ายสังคม

ออนไลน์กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจอยากท่องเท่ียว ความถี่ในการท่องเท่ียว 2-3 เดือนต่อคร้ัง ชื่นชอบการท่องเท่ียวใน

ตา่งจังหวัด นยิมท่องเท่ียวกับเพื่อนสนทิ และวางแผนทุกอยา่งก่อนออกเดินทาง  

2.  จากผลการศกึษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการท่องเท่ียว พบวา่ ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน ประกอบด้วย แรงจูงใจด้านการค้นหาข้อมูล แรงจูงใจด้านความบันเทิง 

แรงจูงใจด้านการรักษาความสัมพันธ์ พฤตกิรรมด้านความตัง้ใจใชง้าน และพฤตกิรรมด้านเจตนาในการแบ่งปันข้อมูล  

3. จากผลการศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการ

ท่องเท่ียวอยา่งต่อเนื่อง พบว่า แรงจูงใจท่ีมอีิทธิพลมีท้ังสิ้น 3 ด้าน ประกอบด้วย แรงจูงใจด้านการค้นหาข้อมูล แรงจูงใจ

ด้านความบันเทิง และแรงจูงใจด้านการรักษาความสัมพันธ์ ท้ังนี้ผลงานวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chung et 

al. (2015) และ Lee and Ma (2012) 

4. จากผลการศึกษาอิทธิพลของแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อความตั้งใจแบ่งปันข้อมูลการท่องเท่ียวผ่านเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ พบว่า แรงจูงใจที่มีอิทธิพลมีท้ังสิ้น 2 ด้าน ประกอบด้วย แรงจูงใจด้านการค้นหาข้อมูล และแรงจูงใจด้านการ

รักษาความสัมพันธ์ ท้ังนี้ผลงานวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chung et al. (2015) และ Lee and Ma (2012) 

อย่างไรก็ตามความแตกต่าง คือ งานวิจัยของ Chung et al. (2015) และ Lee and Ma (2012) พบว่า แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อ

ความตั้งใจแบ่งปันข้อมูลการท่องเท่ียวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีท้ัง 3 ด้าน คือ แรงจูงใจด้านการค้นหาข้อมูล 

แรงจูงใจด้านการรักษาความสัมพันธ์ และ แรงจูงใจด้านความบันเทิง ขณะท่ีงานวจิัยนี้พบวา่ส่งผลเพียง 2 ด้านเท่านัน้ 
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เนื่องจากสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารท่ีส าคัญท่ีท าให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย จาก

ผลการวิจัยเห็นวา่ผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีต่อเนื่องด้วยสามารถตอบสนองต่อ

แรงจูงใจ 3 ด้านได้แก่ แรงจูงใจด้านการค้นหาข้อมูล แรงจูงใจด้านความบันเทิง และ แรงจูงใจด้านการรักษา

ความสัมพันธ์ ดังนั้นการใช้สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับการท่องเท่ียวให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคข้อมูล

ควรตอบสนองต่อแรงจูงใจท้ัง 3 ด้าน เพื่อให้ผู้บริโภคสนใจท่ีจะค้นหาข้อมูลการท่องเท่ียวของท่านและแบ่งปันกับ

บุคคลอื่นจากแรงจูงใจทัง้ 2 ด้าน ได้แก่ แรงจูงใจด้านการค้นหาข้อมูล และแรงจูงใจด้านการรักษาความสัมพันธ์น ามา

ซึ่งความส าเร็จในการสื่อสารประชาสัมพันธ์แกน่ักท่องเท่ียว กระตุน้ในเกิดการเดินทางมาใชส้ินค้าและบริการต่อไป 

5. ส าหรับข้อเสนอแนะจากงานวจิัยเร่ืองนี้ คณะผู้วิจัยมีขอ้คดิเห็นและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

5.1 แรงจูงใจด้านการค้นหาข้อมูล (Information Seeking Motive) จากผลวิจัยพบว่า อิทธิพลด้านการ

ค้นหาข้อมูลส่งผลให้เกิดพฤติกรรมใชง้านบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อค้นหาข้อมูลอย่างตอ่เนื่องและแบ่งปันข้อมูล

ให้แก่บุคคลอื่น ดังนั้น ธุรกิจท่ีต้องการใช้ช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภค ควรให้

เนื้อหาที่เป็นประโยชนต์อ่ผู้บริโภค อาทิ ความรู้เกี่ยวกับสถานท่ี วิธีการเดินทาง เป็นต้น 

5.2 แรงจูงใจด้านความบันเทิง (Entertainment Motive) จากผลวิจัยพบว่า แรงจูงใจด้านความบันเทิง

ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อค้นหาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ส่งผลต่อการแบ่งปัน

ข้อมูลแก่บุคคลอื่นดังนั้น ธุรกิจท่ีต้องการใช้ช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการสื่อสารควรแทรกความบันเทิง 

อาทิ การใช้ค าท่ีไม่เป็นทางการในการสื่อสารท าให้ผู้บริโภคเข้าใจง่าย หากธุรกิจต้องการสื่อสารให้ผู้บริโภคเกิดการ

แบ่งปันขอ้มูลไม่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญด้านนี้เพราะอิทธิพลดา้นนี้ไม่ท าให้ผู้บริโภคเกิดการแบ่งปันขอ้มูล 

5.3 แรงจูงใจด้านการรักษาความสัมพันธ์ (Relationship Maintenance Motive) จากผลวิจัยพบว่า 

แรงจูงใจด้านการรักษาความสัมพันธ์ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อค้นหาข้อมูลอย่าง

ตอ่เนื่องและแบ่งปันข้อมูลให้แก่บุคคลอื่น ดังนัน้ ธุรกิจที่ตอ้งตอ้งการใชช้่องทางเครอืข่ายสังคมออนไลนใ์นการสื่อสาร

ควรให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมรักษาความสัมพันธ์ อาทิ การร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นแชร์ต่อเพื่อรับของรางวัล 

ท าให้ผู้บริโภคอยากติดตามและแบ่งปันขอ้มูลสูบุ่คคลอื่นพฤติกรรมการแบ่งปันขอ้มูลสว่นหนึ่งเกิดจากอทิธิพลนี้ 

6. ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไปมดีังตอ่ไปน้ี 

6.1 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเท่านั้น 

ซึ่งยังมีช่องทางการสื่อสารกับกลุ่มผู้บริโภคท่ีสามารถท าได้หลายชอ่งทางดังนั้นควรศึกษาช่องทางอื่นเพื่อจะได้น าผล

มาเปรียบเทียบความแตกตา่งในแต่ละช่องทางมีปัจจัยใดท่ีสง่ผลตอ่การรับสื่อของผู้บริโภคในดา้นตา่ง ๆ 

6.2 ควรศึกษาปัจจัยท่ีท าให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติทางบวกต่อสถานท่ีท่องเท่ียวนอกเหนือจากการค้นหา

ข้อมูลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเดียว เพื่อน าผลวิจัยไปต่อยอดในการเชิญชวนนักท่องเท่ียวให้เกิดความรู้สึก

อยากเท่ียวหรือมาใชบ้ริการธุรกิจการท่องเท่ียว 
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อทิธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสนิค้าของฟอร์แคร์ 

(4CARE) 

The influence of online marketing to 4CARE brand awareness                                

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 วริศรา ทองโต1* และสันต์ฤทัย อารีย์1  

Kedwadee Sombultawee1, Warisara Thongtoe1* and Sanruthai Aree1   
 

บทคัดย่อ    
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตรา

สินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE) เพื่อน าไปสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ คือ กลุ่มผู้ถูกใจ

เพจเฟซบุ๊ค 4CARE เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามออนไลน์มีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นเท่ ากับ 0.752 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  ผลการวิจัยคือ การ

ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website (X1)  การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook (X2)การประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram (X3) การ

ประชาสัมพันธ์ผ่าน Line (X4) ส่งผลตอ่การรับรู้ตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (Y) และยอมรับสมมตฐิาน การประชาสัมพันธ์ผ่าน 

Youtube ( X5)   

ไมส่่งผลตอ่การรับรู้ตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (Y) และไมย่อมรับสมมตฐิาน อยา่งมนีัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 
 

ค าส าคัญ:  การสื่อสารการตลาดออนไลน์, การรับรู้ตราสินคา้ 
 

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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บทน า  

ชีวิตประจ าวันส่วนใหญ่ของมนุษย์ในปัจจุบันได้น าเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ส่งผลให้ เกิด

ความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยการน าเทคโนโลยีมาใชเ้พื่ออ านวยความสะดวก พัฒนาประเทศชาติให้

มีความเจริญมากขึ้น และสร้างประโยชน์ให้กับวิถีความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคปัจจุบัน ซึ่งลักษณะส าคัญของเทคโนโลยี

สารสนเทศ คือ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ช่วยลดต้นทุน และช่วยเพิ่มผลผลิต ในการประกอบการทางด้าน

เศรษฐกิจ การค้า และการอุตสาหกรรม  โดยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนชว่ยท า

ใหเ้กิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างตอ่เนื่อง การเปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่ปัจจุบันมีความชัดเจนขึน้ ไม่วา่จะเป็น 

การจดบันทึกด้วยการเขียนเปลี่ยนเป็นรูปแบบการพิมพ์ การใช้แรงงานคนเปลี่ยนเป็นการควบคุมด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

การใชต้ารางค านวณ และการใชอุ้ปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมรูปแบบตา่ง ๆ เป็นตน้ (อริสรา ผลจันทร์, 2559) 

เมื่อสังคมมีการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น จึงเกิดสื่อสังคมออนไลน์ท่ีเข้ามาหล่อหลอมไปถึงรูปแบบการ

การด าเนินชีวติของมนุษยใ์ห้เชื่อมต่อกับเทคโนโลยี รวมถึงการเพิ่มช่องทางการขายบนโลกออนไลนข์องธุรกิจนัน้ จ าเป็นท่ี

จะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถสร้างความพึงพอใจท่ีเพิ่มขึ้น และช่วยลด

เวลาในการเข้าถึงผู้บริโภค (Akira, 2559) ได้มากกว่าการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบออฟไลน์ จึงเกิดกระแสเครือข่าย

สังคมออนไลน์ จากผู้ใชอ้ินเตอร์เน็ตกลายเป็นเจ้าของเว็บ (Blog) สร้างขึ้นเพื่อเขียนเร่ืองท่ีตนสนใจ เขียนความพึงพอใจต่อ

สิ่งตา่ง ๆ อีกท้ังยังเป็นการแบ่งปันประสบการณ์จากการใชส้ินค้าหรือบริการ ซึ่งปัจจุบันเจ้าของธุรกิจมกีารจัดท าเว็บไซต์

เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือการสื่อสาร (สุณิสา ตรงจิตร์ , 2559) โดยธุรกิจ ฟอร์แคร์ (4CARE) ได้ใช้การสื่อสารการตลาด

ออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินธุรกิจ มีการใช้ช่องทางอินเตอร์เน็ตแสวงหาโอกาสในการเพิ่มมูลค่าสินค้า ช่วยขยาย

พื้นท่ีรองรับลูกค้าในรูปแบบออนไลนแ์ละเล็งเห็นถึงความส าคัญในการใชส้ื่อออนไลนเ์พื่อขยายธุรกิจให้เติบโตตอ่ไป 

การตลาดออนไลนใ์นรูปแบบแบบ online marketing เป็นการใช้อินเตอร์เน็ตในการเพิ่มช่องทางเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายของ

ธุรกิจให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เน้นการท าการตลาดบนสื่อออนไลน์เป็นหลัก เช่น Facebook, YouTube, website ฯลฯ 

(NIPA, 2558) เพื่อน ามาสร้างความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสารกันระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ ซึ่งผู้ซื้อสามารถสอบถาม

ข้อมูลได้ทันที โดยท่ีผู้ขายสามารตอบสนองต่อความต้องการและเข้าถึงผู้ซื้อได้โดยตรง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่

ผู้บริโภค ธุรกิจจึงต้องใช้สื่อออนไลน์เป็นตัวกลางสื่อสารเพื่อขยายตลาดโดยท่ีการใช้งานเพื่อการซื้อขายแบบออนไลน์ มี

สัดส่วนอยู่ท่ี 59% และใช้เพื่อขายของออนไลน์ 33.8% (Matemate, 2559) ซึ่งส่งผลให้การท าการตลาดออนไลน์ของ

ธุรกิจ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้ตราสินค้าและบริการของธุรกิจ ให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น โดยรับข้อมูลผ่าน

สัมผัสท้ัง 5 ผ่านกระบวนการคัดกรอง จัดระเบียบ ตีความหมายให้ออกมาเป็นเร่ืองราว การรับรู้ถึงตราสินค้า (brand 

awareness) คือ การท่ีผู้บริโภคตระหนักถึงและจดจ าตราสินค้าของธุรกิจนั้น (ชิสากัญญ์ ศุภวงค์ธนากานต์, 2557) ซึ่งวิธี

คิดพิจารณาและการเลือกรับรู้ของผู้บริโภคแต่ละคนนั้นจะแตกต่างกันออกไปท้ังทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของแต่

ละบุคคล 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตรา

สินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE) โดยศึกษาจากกลุ่มประชากร คือ ผู้ท่ีกดถูกใจเพจเฟซบุ๊คหลักของ ธุรกิจ ฟอร์แคร์ (4CARE)  

จ านวน 150,900 คน เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ 

(4CARE) การท าวิจัยในคร้ังนี้จะท าให้ทราบว่าผู้บริโภคส่วนมากรับรู้ถึงตราสินค้าจากช่องทางการสื่อสารการตลาด

ออนไลน์ช่องทางไหนมากที่สุด และผู้วิจัยคาดหวังว่าข้อมูลจากผลการวิจัยในคร้ังนี้จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการ

วางแผนธุรกิจด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ และใช้เป็นกรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ให้กับผู้ประกอบการท่ีใชก้ารสื่อสารการตลาดออนไลนใ์นการด าเนนิงานตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อศึกษาปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดออนไลน์ท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้ตราสินคา้ของ ฟอร์แคร์ (4CARE)  

 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

กรอบแนวคิด 
       ตัวแปรอสิระ (Independent Variable)     ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 

         

  

 
 

สมมตฐิาน 

1. ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ส่งผลตอ่การรับรู้ในตราสินคา้ของ ฟอร์แคร์ (4CARE) 

2. ปัจจัยดา้นการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ส่งผลตอ่การรับรู้ในตราสินคา้ของ ฟอร์แคร์ (4CARE) 

3. ปัจจัยดา้นการประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram ส่งผลตอ่การรับรู้ในตราสินคา้ของ ฟอร์แคร์ (4CARE) 

4. ปัจจัยดา้นการประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube ส่งผลตอ่การรับรู้ในตราสินคา้ของ ฟอร์แคร์ (4CARE) 

5. ปัจจัยดา้นการประชาสัมพันธ์ผ่าน Line ส่งผลตอ่การรับรู้ในตราสินคา้ของ ฟอร์แคร์ (4CARE) 
 

ทบทวนวรรณกรรม  

 แนวคิดการตดิต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 

 การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง การน าการสื่อสารหลายรูปแบบมาประยุกต์ใช้

รวมกันเพื่อพัฒนาแผนงานด้านการสื่อสารการตลาด ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถรับรู้ได้อย่างต่อเนื่อง กลุ่มเป้าหมาย 

คือ การมุง่สร้างพฤตกิรรมของกลุ่มเป้าหมายให้ รู้จักสินค้า สรา้งประสบการณ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อท าให้เกิดการ

สื่อสารท่ีมีคุณภาพสูงสุด โดยเลือกใช้วิธีการสื่อสารตราสินค้าให้เหมาะสมซึ่งจะน าไปสู่การรับรู้ ความคุ้นเคยและ

ความเชื่อมั่นในสินค้าโดยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในการด าเนินธุรกิจ (โชติอนันต์ พฤทธ์ิพรชนัน, 

2560) 

 การติดต่อสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง การพัฒนากระบวนการวางแผนงานการสื่อสาร

การตลาดโดยใช้การสื่อสารหลายรูปแบบมาท างานร่วมกัน เช่น การใช้โฆษณา การเจาะตลาด การส่งเสริมการขาย

และการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนทางการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายสอดคล้องกลมกลืนกันผ่านการให้

ข่าวสารตา่ง ๆ (ศวิฤทธ์ิ พงศกรรังศลิป์, 2555) 

 แนวคิดการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการเป็นแนวคิดท่ีได้รับการกล่าวถึงเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมี

นักวิชาการได้ออกมาให้ความหมายของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้กล่าววา่ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา

การเป็นแนวคิดท่ีส าคัญกับการตลาด การสร้างคุณค่าท่ีได้จากการวางแผน การวางกลยุทธ์ในการด้ านินงานโดย

ผสมผสานรูปแบบการสื่อสารมากกวา่หนึ่งชนิด เพื่อก่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเป็นการ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตราสินค้ามากขึน้จากเดิม (G. E. Belch & Belch, 2004; Kolter, 1997 และ Russell & Lane, 2002) 
 

ปัจจัยดา้นการตลาดออนไลน ์

ไดแ้ก่ Website, Facebook, 

Instagram, Line, YouTube 

การรับรู้ตราสินคา้ของ ฟอร์แคร์ (4CARE) 
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แนวความคดิการท าการตลาดแบบ social media marketing (SMM) 

 การท าการตลาดแบบ social media marketing เป็นการท าการตลาดบนสังคมออนไลน์ ท่ีมีต้นทุนการผลิต

ค่อนข้างต่ า แตม่ศีักยภาพค่อนข้างสูงจึงสามารถตอบโจทยใ์ห้แก่บริษัทหรือองค์กรท่ีทาการตลาดทางอนิเตอร์เน็ตได้อยา่ง

ตรงเป้าหมาย เช่น เว็บไซต์(Website), เฟสบุ๊ค(Facebook), อินสตาแกรม(Instagram), ไลน์(Line),  ทวิตเตอร์ (Twitter), ยูทูบ 

(Youtube) เพราะท าให้ธุรกิจสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคได้แบบตัวต่อตัว สามารถพูดคุย หรือ ถามตอบกับกลุ่ม

ลูกค้าผ่านระบบของ social media ท่ีมอียูใ่นปัจจุบันได้อยา่งทันท่วงที รวมไปถึงการกระจายข่าวสารต่างๆ ของธุรกิจให้แก่

ผู้บริโภคได้อยา่งท่ัวถึง และเป็นวงกวา้งกวา่การกระจายข่าวสารในรูปแบบอื่นๆ (สยุมพร ธรรมเสน, 2557) 

 social media marketing (SMM) หมายถึง การท าการตลาดบนสื่อออนไลน์ เพราะเป็นช่องทางท่ีคนส่วนใหญ่

สามารถเข้าถึงได้ง่าย และยังพบสถิติการใช้ท่ีสูงเกือบจะตลอด 24 ชั่วโมง ท าให้เกิดข้อดีของการท า social media marketing 

นั่นคือการเข้าถึงกลุ่มบุคคลท่ีสนใจในตัวสินค้าหรือบริการแบบตัวต่อตัว โดยท่ีเจ้าของกิจการสามารถพูดคุยหรือสอบถาม

ข้อมูลผ่านทาง social media ได้เหมอืนผู้ซือ้ได้พูดคุยสอบถามข้อมูลกับเจ้าของร้านโดยตรง (socialmedia, 2559) 
 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ตราสินค้า 

 ทฤษฎีของ Aaker (1991) กล่าวว่า ผู้บริโภคตีความหมายของการรับรู้ได้โดย ชื่อข้อความ สีสัญลักษณ์และ

รูปทรงต่าง ๆ ของสินค้า ท่ีเป็นเอกลักษณ์ท าให้ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณค่าและคุณสมบัติของสินค้านั้นๆ ส่งผลให้ผู้บริโภค

จดจ าตราสินค้าได้ และอาจจะน าไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าตอ่ไป ประกอบไปด้วย  

 1. การรู้จักตราสินค้า (brand awareness) คือการท่ีผู้บริโภครับรู้ตราสินค้าและสามารถจดจ าตราสินค้า 

ตระหนักถึงตราสินค้าได้ โดยผู้บริโภคสามารถมกีารรับรู้ จดจ า คุ้นเคย และผูกพันกับตราสินค้า โดยในระยะแรกผู้บริโภค

ส่วนใหญ่จะไมส่ามารถจดจ าตราสินค้าได้ จนกระท่ังธุรกิจได้ท าการสื่อสารไปยังผู้บริโภคด้วยวธีิต่าง ๆ อาจจะมกีารใชก้ล

ยุทธ์ขยายตราสินค้าและการส่งเสริมการขายจนท าให้ผู้บริโภคเร่ิมรู้จักตราสินค้ามากขึ้น ส่งผลให้เกิดการรับรู้ และ

สามารถจดจ าตราสินค้าได้ ได้รับรู้ถึงคุณภาพของตัวสินค้า และน าไปสู่การตัดสินใจเลอืกซื้อ  

  2. ความเชื่อมโยงตราสินค้า (brand association) คือการท่ีผู้บริโภคสามารถเชื่อมโยงตราสินค้ากับการระลึกได้

ของผู้บริโภค เพื่อให้เกิดอิทธิพลและทัศนคติด้านบวกต่อตราสินค้า ท าให้ ธุรกิจมีความแข็งแกร่งขึ้นเนื่องจาก 

ตราสินค้าและตัวของสินค้ามีความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็น ด้านคุณลักษณะ คุณสมบัติ หรือคุณประโยชน์ของตัวสินค้าที่

ส่งผลไปถึงการรับรู้ของผู้บริโภค และท าให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดแีก่องค์กร 

 3. คุณภาพท่ีถูกรับรู้ การรับรู้ถึงคุณภาพของตราสินค้า (perceived quality) คือการท่ีผู้บริโภครับรู้ถึงของ

คุณภาพตราสินค้า และมองเห็นถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากสินค้านั้น ๆ มากกว่าสินค้าอื่น โดยผู้บริโภคจะพิจารณาจาก 

วัตถุประสงค์การใช้งาน ประโยชน์ท่ีได้รับจากตัวสินค้า ซึ่งการรับรู้ถึงคุณภาพของตราสินค้าจะส่งผลไปถึงการตัดสินใจ

ซื้อสินค้าตอ่ไป 

 4. ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (brand loyalty) คือการท่ีผู้บริโภคนั้นมีความภัคดีต่อตราสินค้า มีความผูกพัน 

และศรัทธาในตัวสินค้า จนไม่อยากจะเปลี่ยนใจไปบริโภคสินค้าอื่น ๆ  ซึ่งการท่ีผู้บริโภคจะมีความภัคดีต่อตราสินค้านั้น 

ประกอบไปด้วย คุณภาพของตัวสินค้า และคุณประโยชน์ท่ีผู้บริโภคจะดีรับจากตัวสินค้า เปรียบเสมือนเครื่องสะท้อน

แนวโน้มการท่ีผู้บริโภคจะเลือกสินค้าของธุรกิจตัวเดิม หรือการเปลี่ยนใช้ไปใช้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งการสร้างความภัคดีต่อ

ตราสินค้าให้แก่ผู้บริโภคนั้นช่วยให้ธุรกิจได้เปรียบในเร่ืองของต้นทุนทางการตลาด มีอ านาจในการต่อรอง และดึงดูด

ผู้บริโภครายใหมเ่พิ่มขึน้ 
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วิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 เมธาวี เจริญผล (2558) ได้ท าการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ของนติยสารลอฟฟีเซียล 

ไทยแลนด์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้อ่านเกิดความเข้าใจในเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอนิตยสาร เมื่อเข้าถึงข้อมูลผ่าน

ชอ่งทางของเฟซบุ๊กเป็นอันดับ 1 เนื่องจากตรงกับพฤติกรรมการใช้ชีวติประจ าวันของผู้อ่านมากท่ีสุด ส่วนด้านความรู้สึก

กลุ่มผู้อ่านพอใจและสนใจการน าเสนอเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับแฟช่ันท่ีรวดเร็ว และเป็นแบบนาทีต่อนาที (Real Time) โดยทาให้

เกิดพฤติกรรมการแต่งกายเลียนแบบศิลปิน ดารา แบรนด์แอมบาสเดอร์ รวมถึงยังส่งผลต่อการร่วมสนุกทากิจกรรมการ

ซื้อ และสมัครสมาชกิกับนติยสาร 

 ศิริพล เจียมวิจิตร (2559) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและปัจจัยการสื่อสารท่ีส่งผลต่อการรับรู้

คุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภค กรณีศึกษา ศูนย์การค้าส่ง เดอะฮับ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ขอ้มูลข่าวสารของเดอะฮับ รังสิต ผ่านทางสื่อป้ายโฆษณาและโปสเตอร์ สื่อดังกล่าวเป็นสื่อท่ีสามารถ

เข้าถึงได้งา่ย และส่วนใหญ่กลุ่มตัวอยา่งรับรู้เกี่ยวกับท าเล/ สถานท่ีตัง้ของเดอะฮับ รังสิต การศกึษาระดับการรับรู้คุณค่าตรา

สินค้าเดอะฮับ รังสิต พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้ต่อคุณค่าตราสินค้าด้านคุณภาพท่ีรับรู้ ในระดับมาก ในขณะท่ีด้านการรู้จัก

ตราสินค้า ความสัมพันธ์กับตราสินค้า และความภักดีต่อตราสินค้า กลุ่มตัวอยา่งมีการรับรู้ในระดับปานกลาง การทดสอบ

สมมตฐิานการวจิัย พบวา่ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเดอะฮับ รังสิตในประเด็นของเนื้อหาและความคิดเห็นตอ่การสื่อสารผ่านสื่อ

ท่ีแตกตา่งกันของผู้บริโภคมผีลตอ่การรับรู้คุณค่าตราสินค้าท่ีแตกตา่งกัน อยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 

 เมทินี ชัยบารุง และรังสิมา พวงมาลี (2556) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค การรับรู้ตราสินค้า และ 

สิ่งกระตุ้นของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการศูนย์การค้าชุมชน กรณีศึกษา เดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร 

พบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคมักเลือกใช้บริการประเภทร้านอาหาร มีวัตถุประสงค์ในการเข้าใช้บริการ คือ รับประทาน

อาหาร ความถี่ในการเข้าใช้บริการ คือ 1 – 2 คร้ังต่อเดือน ช่วงเวลาท่ีเข้าใช้บริการ คือ 18.00 – 20.00 ระยะเวลาในการ

เข้าใช้บริการ คือ มากกว่า 2 ชั่วโมงค่าใช้จ่ายในการเข้าใชบ้ริการต่อคร้ัง คือ 2,001 – 2,500 บาท ด้านการรับรู้ตราสินค้า

ของผู้บริโภคพบว่าด้านความสัมพันธ์ของตราสินค้ากับคุณค่าท่ีเกิดจากการรับรู้มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านคุณภาพท่ี

เกิดจากการรับรู้ตราสินค้า ด้านการรู้จักตราสินค้า และด้านความภักดีต่อตราสินค้าตามลาดับ สิ่งกระตุ้นท่ีผู้บริโภค

เลือกใช้บริการ พบว่า ลักษณะทางกายภาพของเดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์มากท่ีสุด ถัดมา คือ สิ่งกระตุ้นภายในของผู้เข้า

ใชบ้ริการ และสิ่งกระตุน้ภายนอกตอ่การเข้าใช้บริการ ตามล าดับ 
  

วิธีวิทยาการวจิัย 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารการตลาด

ออนไลน์ ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE) ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีส ารวจด้วยแบบสอบถามออนไลน์ท่ี

สร้างขึน้และก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ี ใช้ ในการวิจัยคร้ังนี้  คือ กลุ่มผู้ถู กใจเพจเฟซบุ๊ค 4CARE ฟอร์แคร์  จ านวน 150,900 คน  

เก็บข้อมูล ณ วันท่ี 8 กันยายน 2560 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดจ านวนประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 150,900 คน 

และท าการหาขนาดกลุมตัวอยางแบบทราบค่าประชากร โดยมีค่าระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% และค่าความคลาดเคลื่อนท่ี

ยอมรับได้ 5% หรือ 0.05 เมื่อค านวณด้วยสูตร ของ Krejcie and Morgan (สุจิตรา บุณยรัตพันธ์ุ , 2546) จะได้ขนาดกลุ่ม

ตัวอย่าง 384 ตัวอย่าง และเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลในงานวิจัย ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
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ตัวอย่าง จ านวน 400 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (convenience sampling) โดยใช้แบบสอบถาม

ออนไลนเ์พื่อให้สอดคล้องกับพฤตกิรรมกลุ่มเป้าหมาย 

เครื่องมอืในการวิจัย 

เครื่องมือในการวิจัยคร้ังน้ี คือ  แบบสอบถามออนไลน ์ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้ตอ่เดอืน เป็นลักษณะค าถามปลายปิด โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกได้เพยีงค าตอบเดียว                                                                                                

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้การตราสินค้าผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน  

10 ข้อ เป็นลักษณะค าถามปลายปิด โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกได้เพียงค าตอบเดียว เช่น รับรู้การประชาสัมพันธ์

ข่าวสารของ ฟอร์แคร์ (4CARE) จากสื่อออนไลน์ชนิดใด, ใครคือผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้สินค้า ของ ฟอร์แคร์ 

(4CARE)                                                     

 ส่วนท่ี 3 ปัจจัยการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ของ ฟอร์แคร์ (4CARE)  จ านวน 5 ข้อ โดยผู้ตอบ

แบบสอบถามเลือกได้เพียงค าตอบเดียว ใช้วิธีการวัดตามแบบของลิเคิร์ท ( likert scale) แบบสอบถามส่วนท่ี 3 และ4 

จะเป็นการเลอืกตอบ 5 ระดับ (Rating Sale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย นอ้ยท่ีสุด 

 ส่วนท่ี 4 ปัจจัยในการรับรู้ตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE) จ านวน 4 ข้อ โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกได้

เพยีงค าตอบเดียว จะเป็นการเลอืกตอบ 5 ระดับ (rating scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย นอ้ยท่ีสุด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การรวบรวมข้อมูล เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้จากกลุ่มตัวอยา่งครบตามจ านวนแล้ว ผู้วจิัยน า

ข้อมูลท่ีได้ไปประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS (statistical package for social science) และน าผล

ไปด าเนนิการวิเคราะห์ขอ้มูลตอ่ไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดค่าสถิติส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา น ามาใช้ส าหรับการบรรยายผลการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลพฤติกรรม 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชพี รายได้ต่อเดอืน สถิติเชิงพรรณนาท่ีใช้ ได้แก่ 

ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation : SD) 

2. สถิติเชิงอ้างอิง เป็นการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) มาใช้ส าหรับวิเคราะห์เพื่อ

ทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่างตัวแปรอิสระ คือ อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ และตัวแปรตาม คือ 

การรับรู้ตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE) เพื่อศึกษาการส่งผลของตัวแปรอิสระส่งผลต่อตัวแปรตามกี่เปอร์เซ็นต์  

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื    

1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (validity) ผู้วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือเพื่อวัดผลการศึกษาอิทธิพลของการสื่อสาร

การตลาดออนไลน ์ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินคา้ของ ฟอร์แคร์ (4CARE) โดยใชแ้นวคิดทฤษฎ ีรวมถึงงานวจิัยตา่ง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องเพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางสร้างแบบสอบถาม หลังจากนัน้ได้น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเรียนปรึกษาอาจารย์ท่ี

ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อขอค าแนะน ามาปรับปรุง จนเกิดความมั่นใจว่าเนื้อหาที่ได้มีความเท่ียงตรง 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีผู้วจิัยได้ท าการศกึษา 

2. การทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปทดสอบ (pre-test) กับ

กลุ่มตัวอยา่งที่มลีักษณะทางประชากรศาสตร์ใกล้เคียงกับกลุม่ตัวอย่างจรงิจ านวน 30 ตัวอยา่ง ลักษณะของเครื่องมือ

ท่ีใช้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) จึงต้องน ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธี
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สัมประสิทธ์ิแอลฟา ของ Cronbach (Cronbach's alpha) โดยน าข้อบกพร่องจากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

ประมวลผลมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าแบบสอบถามไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย , 2551) ผลการทดสอบ

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.752 แสดงให้เห็นว่า 

เครื่องมือมคีวามเชื่อม่ันค่อนขา้งสูงและแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 
 

ผลการศึกษา 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 79.4 ) 

อายุ 20-29 ปี (ร้อยละ 50.6)  ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 79.1) ประกอบอาชีพพนักงานประจ า  

(ร้อยละ 35.9) รายได้ต่อเดอืนระหวา่ง 15,000 – 40,000 บาท (ร้อยละ 44.0)  

 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้ตราสินค้าจาก

สื่อออนไลน ์(ร้อยละ 53.6 ) มีความถี่ในการเห็นตราสินค้า 3-4 คร้ังต่อเดือน (ร้อยละ 30.7) ช่วงเวลาท่ีพบเห็นตราสินค้า

ของ ฟอร์แคร์ (4CARE) ตั้งแต่เวลา 17.01 น.-20.00 น. (ร้อยละ27.0)  บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอ่การรับรู้ตราสินค้า คือ บุคคล

ท่ีมีชื่อเสียง (ร้อยละ 52.3)  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เปรียบเทียบตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE) กับตราสินค้า

อื่น ๆ (ร้อยละ 51.1) มีการจดจ าตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE) ได้จากบุคคลท่ีมีชื่อเสียง (ร้อยละ 48.9) เมื่อผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE) จะเลือกซื้อจาก ชอ่งทางออนไลน์

อื่น ๆ เช่น Facebook, Line (ร้อยละ 39.8) รูปแบบการสื่อสารการตลาดท่ีส่งผลให้รับรู้ตราสินค้า คือ รูปภาพ (ร้อยละ 

51.4)  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมจากประสบการณ์ของผู้ใช้จริง (ร้อยละ 44.7)  

หลังจากรับรู้ตราสินค้าผ่านการสื่อสารการตลาดรู้สกึอยากใชผ้ลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 53.8) 

 ส่วนท่ี 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาด ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของ ฟอร์

แคร์ (4CARE) ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ระดับความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่มตัวอยา่งตอ่การรับรู้ ตราสินค้าของ ฟอร์

แคร์ (4CARE) อยู่ ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean = 4.18และ S.D.=0.39) ได้แก่  การประชาสัมพันธ์ผ่าน 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 มีผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE) อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =4.17 และ S.D.=0.55)  

การประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube มีผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE) อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 

(Mean =4.33 และ S.D.=0.63)  

 ส่วนท่ี 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ ตราสินค้าของ ฟอร์แคร ์(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)  จดจ าตราสินค้าของ ฟอร์

แคร์ (4CARE)  ได้จากการพบเห็นตามสถานท่ีตา่ง ๆ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =4.28  และ S.D.=0.73) การเห็นชื่อ

ตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE) ในโฆษณาท าให้จดจ าตราสินค้าได้ง่ายขึ้น อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (Mean =4.23   

และ S.D.=0.66) เมื่อได้รับการโฆษณาซ้ าจะท าให้ระลึกถึงตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE) ได้อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

(Mean =4.07 และ S.D.=0.76) 
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 การวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ท่ีส่งผลต่อการ

รับรู้ตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE) โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของอทิธิพลของการสื่อสารการตลาดท่ีมีผลต่อการ

รับรู้ตราสินคา้ของ ฟอร์แคร์ (4CARE) 

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square  F Sig. 

การถดถอย (Regression) 37.924 5 7.585 33.108 0.000 

ส่วนท่ีเหลอื (Residual) 90.261 394 0.229   

Total 128.185 399    
 

จากการวเิคราะห์ตารางท่ี 1 พบว่าอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของ 

ฟอร์แคร์ (4CARE) จากท้ังหมด 5 ด้าน ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website, การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook, การ

ประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram, การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line, การประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งปรากฏในตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุเมื่อใชคุ้ณภาพการบริการเป็นหลายตัวแปร 

ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปร B Std.Error Beta t Sig. 

Constant  1.358 0.305  4.455 0.000 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website X1 0.277 0.053 0.292 5.212 0.000 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน 

Facebook 

X2 0.102 0.050 0.085 2.016 0.045 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน 

Instagram 

X3 0.120 0.057 0.142 2.079 0.038 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line X4 0.177 0.052 0.199 3.411 0.001 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Youtube X5 0.006 0.048 0.005 0.115 0.908 

  R=0.544, R Square =0.296, Adjusted R Square =0.287, Std. Error of the Estimate =0.479 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 2 พบว่า การสื่อสารการตลาดออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของ  

ฟอร์แคร์ (4CARE) มีท้ังหมด 4 ด้านประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website, การประชาสัมพันธ์ผ่าน 

Facebook, การประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram, การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line และการสื่อสารการตลาดออนไลน์ท่ีไม่

ส่งผลตอ่การรับรู้ตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE) คือ การประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube ดังปรากฏในตารางที่ 2 และ

สามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวจิัยได้ดังแสดงใน ตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวจิัย 

  สมมตฐิาน ผลการวิจัย 

ปัจจัยดา้นการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website มผีลตอ่การรับรู้ในตราสินคา้ของ ฟอร์แคร์ (4CARE) ยอมรับ H0 

ปัจจัยดา้นการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook มผีลตอ่การรับรู้ในตราสินคา้ของ ฟอร์แคร์ (4CARE) ยอมรับ H0 

ปัจจัยดา้นการประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram มผีลตอ่การรับรู้ในตราสินคา้ของ ฟอร์แคร์ (4CARE) ยอมรับ H0 

ปัจจัยดา้นการประชาสัมพันธ์ผ่าน Line มผีลตอ่การรับรู้ในตราสินคา้ของ ฟอร์แคร์ (4CARE) ยอมรับ H0 

ปัจจัยดา้นการประชาสัมพันธ์ผ่าน Youtube มผีลตอ่การรับรู้ในตราสินคา้ของ ฟอร์แคร์ (4CARE) ปฏเิสธ H0 
 

สรุปผลและอธิปรายผล  
 การอภิปรายผลของข้อค้นพบตา่ง ๆ จากการวิจัยเร่ืองอทิธิพลของการสื่อสารการตลาดออนไลน ์ที่ส่งผลต่อ

การรับรู้ตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE) ผู้วิจัยได้น าผลสรุปมาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเข้า

ด้วยกันเพื่ออธิบาย และยนืยันความสอดคล้องกับสมมติฐานการวจิัย ดังนี้ 

 สมมติฐานข้อ 1 ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website มีผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ 

(4CARE) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ส่งผลต่อการรับรู้ เนื่องจากการ

ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website มีความครอบคลุมด้านเนื้อหา และมีข้อมูลต่าง ๆ ครบถ้วนชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ณัฐา ฉางชูโต (2556) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภายใต้กระแส Social Network 

กล่าวว่า เนื้อหาและข้อมูลในเว็บไซต์ของธุรกิจถือเป็นหัวใจหลักของการท าการตลาดออนไลน์ และมีความน่าเชื่อถือ 

และมีการด าเนนิงานท่ีเป็นมอือาชพี  

 สมมติฐานข้อ 2 ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook มีผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ 

(4CARE) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ส่งผลต่อการรับรู้ เนื่องจาก Facebook 

เป็นช่องทางท่ีผู้คนในยุคปัจจุบันมีการเข้าถึงเป็นจ านวนมากแล้วรับข่าวสารผ่านช่องนี้เป็นจ านวนมากเช่นกัน  

ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาของ วิมลพรรณ อาภาเวท และคณะ (2554) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการใช้

เฟสบุ๊ค (Facebook) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า เฟสบุ๊ค ถือเป็นสื่อสังคม

ออนไลน์ท่ีได้รับความนยิมมากที่สุดในยุคปัจจุบัน ปัจจุบันผู้ใชง้านเฟสบุ๊คเลอืกรับข้อมูลขา่วสารผ่านช่องทางนีม้ากกวา่

ชอ่งทางอื่น ๆ เพราะเป็นช่องทางที่ผู้ใชง้านสามารถเลอืกรับข่าวสารและไมรั่บข่าวสารได้ 

 สมมติฐานข้อ 3 ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram มีผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ 

(4CARE) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าการประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram ส่งผลต่อการรับรู้ เนื่องจาก Instagram 

เป็นช่องท่ีผู้บริโภคให้ความสนใจเป็นพเิศษ เพราะ เป็นการประชาสัมพันธ์โดยรูปภาพหรือวดิีโอในระยะเวลาสั้น ๆ ง่าย

ต่อการรับรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐา อุ่ยมานะชัยและธิดา ตันพงศธร (2555) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง

อินสตาแกรมในการตลาดแบบบอกตอ่ กล่าวว่า อนิสตาแกรม (Instagram) ได้รับความสนใจจากบรรดานักการตลาด 

และเจ้าของตราสินค้าต่าง ๆ เพราะเป็นการน าเสนอ และประชาสัมพันธ์ท่ีมีความน่าสนใจ และใช้เป็นช่องทางใหม่ใน

การเชื่อมตอ่ไปถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงสินค้าและตราสินคา้ของตนไปยังผู้ใช้รายอื่น ๆ  

 สมมติฐานข้อ 4 ปัจจัยดา้นการประชาสัมพันธ์ผ่าน Line มผีลตอ่การรับรู้ในตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line ส่งผลต่อการรับรู้ เนื่องจาก Line เป็นช่องทางท่ีมี

ผู้ใชง้านเป็นจ านวนมากและแอปพลเิคชั่นไลนส์ามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นจ านวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของของ ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (2556) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ืองไลน์รูปแบบการสื่อสารบนความสร้างสรรค์ของ
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สมาร์ทโฟน:ข้อดแีละข้อจ ากัดของแอปพลิเคชัน กล่าวว่า แอปพลิเคชั่นไลนน์ั้น เป็นชอ่งทางการประชาสัมพันธ์ท่ีธุรกิจ

ให้ความสนใจ เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นวงกวา้งและการสื่อสารข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ มี

ความนา่สนใจ ไมว่า่จะเป็นการส่งขอ้ความ การส่งรูปภาพ และการส่งสติ๊กเกอร์  

 สมมติฐานข้อ 5 ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน Youtube มีผลต่อการรับรู้ในตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ 

(4CARE) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การประชาสัมพันธ์ผ่าน Youtube ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ เนื่องจากผู้บริโภค

ไม่ให้ความสนใจกับการประชาสัมพันธ์และมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อการประชาสัมพันธ์ผ่าน  Youtube ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวจิัยของ วทิวัส อนิทรสวา่ง (2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อความตัง้ใจในการซือ้สนิค้าและบริการท่ีมีการ

โฆษณาผ่านชุมชนเครือข่ายสังคม กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์ ถ้าธุรกิจปล่อยให้เกิดการ

ประชาสัมพันธ์ท่ีรบกวนการท างาน หรือสร้างความร าคาญให้กับผู้ ใช้มากเกินไป จะท าให้ผู้ใช้มีทัศนคติเชิงลบต่อ

โฆษณา และผู้ใชจ้ะไมส่นใจ หรือละเลยการโฆษณาไปเลยในท้ายท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะ  
 จากข้อมูลท่ีได้จากผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ พบวา่ เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 20-29 ปี ระดับการศกึษาอยู่

ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานประจ า และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,000 – 40,000 บาท โดยกลุ่ม

ผู้บริโภคนี้เป็นกลุ่มหลัก ดังนัน้ การสื่อสารทางการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE) จะต้อง

ค านึงถึงกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้มากที่สุด และสร้างกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ๆ ให้มีจ านวนเพิ่มขึ้น และก าหนดกลยุทธ์การ

สื่อสารทางการตลาด รวมถึงวางแผนการด าเนนิงานให้สอดคล้องกับกลุม่เป้าหมายใหม ่ๆ ดังที่กล่าวไว้ ให้เหมาะสม 

 จากข้อมูลปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของ ฟอร์แคร์ (4CARE)  

แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี ้

 การประชาสัมพันธ์ผ่าน Website  จะสามารถน าเสนอเนื้อหาท่ีมีความครอบคลุม และให้ข้อมูลต่าง ๆ ท่ี

ครบถ้วนชัดเจนได้ ถ้าธุรกิจให้ความส าคัญกับเนื้อหาและข้อมูลบนเว็บไซต์โดยการให้ข้อมูลท่ีมีความน่าเชื่อถือ หมั่น

อัพเดตขา่วสารและแสดงได้ถึงความเป็นมอือาชพี จะสามารถดงึดูดให้เกิดการรับรู้ของผู้บริโภคได้ 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook เป็นช่องทางท่ีผู้คนในยุคปัจจุบันนิยมใชง้านเป็นจ านวนมาก ใชเ้พื่อความบันเทิงและ

รับข่าวสาร ถือเป็นสื่อสังคมออนไลน์ท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดในยุคปัจจุบัน ถ้าธุรกิจให้ความส าคัญกับการตลาด

ผ่านเฟสบุ๊คจะท าให้ผู้บริโภคเกิดการรับข้อมูลขา่วสาร และเกิดเป็นการรับรู้ตราสินคา้ได้ 

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Instagram เป็นการประชาสัมพันธ์โดยรูปภาพหรือวดิีโอในระยะเวลาสั้น ๆ ง่ายต่อการรับรู้ ถ้า

ธุรกิจมีการประชาสัมพันธ์โดยใช้คอนเทนต์ท่ีน่าดึงดูด และเข้าใจง่ายจะสามารถใช้เป็นช่องทางใหม่ ในการสร้างการ

รับรู้แกผู่้บริโภครายใหม่ ๆ ได้  

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Line เป็นช่องทางท่ีมีผู้ใช้งานเป็นจ านวนมาก สามารถใช่ส่งข้อความ รูปภาพ และสติ๊กเกอร์ 

ตอบโตก้ันได้ทันทีถ้าธุรกิจให้ความสนใจจะสามารถสื่อสารและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นวงกวา้งมากขึ้น  

การประชาสัมพันธ์ผ่าน YouTube ไม่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าดังนั้นธุรกิจไม่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญ เนื่องจาก

ผู้บริโภคไมใ่ห้ความสนใจและมีทัศนคติท่ีไม่ดตีอ่การประชาสัมพันธ์ผ่าน Youtube อกีทัง้การใช้ประชาสัมพันธ์ประเภทนี้

มากเกินไปอาจสร้างความร าคาญให้กับผู้ใชง้าน และอาจจะท าให้ผู้ใชม้ทัีศนคติเชงิลบตอ่ตราสินคา้ได้ 
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ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้กดถูกใจแฟนเพจเฟซบุ๊คหลักของ ธุรกิจ ฟอร์แคร์ 

(4CARE) เท่านัน้ ดังนัน้ในการศกึษางานวิจัยคร้ังตอ่ไป ควรศึกษากลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ เพิ่มเตมิ เพราะปัจจุบันการรับรู้

ของผู้บริโภคมีการรับรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ท่ีหลากหลายช่องทางมากขึน้ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีหลากหลาย และสามารถน าผล

วิจัยท่ีได้มาปรับใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ ท่ีจะส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าเพิ่ม 

เชน่ ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ฯลฯ เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาปรับเปลี่ยนหรือวางแผนกลยุทธ์

ทางการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ของผู้บริโภค 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาวจิัยในคร้ังนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยด ีผู้วจิัยต้องขอขอบคุณอาจารย ์คณะวิทยาการจัดการ 

สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศลิปากรท่ีให้การสนับสนุนผู้วิจัยมาโดยตลอด รวมถึงขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุก

ท่าน ท่ีให้ความร่วมมอืกับผู้วิจัยในการตอบแบบสอบถาม จนท าให้ผลวิจัยครัง้นี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี 
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ปัจจัยด้านค่านิยมที่ส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม 

The values affecting showing the photo in Instagram’s user  

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 อนรรฆนง ศรีนวล1 และ อารีวรรณ ค าฝอย1* 

Kedwadee Sombultawee1, Anakkhanong Srinuan1 and Areewan Kamphoi1* 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านค่านิยมท่ีส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใชง้านบนอินสตาแก

รม ซึ่งสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ กลุ่มของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม และมี

การแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม ซึ่งไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน  และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม   

มีค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.930 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis)  ผลการวิจัยคือ คือ  ค่านิยมด้านสังคม (X1) ค่านิยมด้านจิตใจ (X2) อิทธิพลจากบุคคลผู้มีชื่อเสียง 

(X4) สง่ผลตอ่การแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และสมการพยากรณ์คือ 

= 1.097 + (0.354) X1 + (0.140) X2 + (0.175) X4   
 

ค าส าคัญ:  ค่านยิม, อทิธิพลจากบุคคล, การแสดงรูปภาพ, อนิสตาแกรม 
 

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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บทน า 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลย ีส่งผลให้สังคมในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงเป็นสังคมโลกาภวิัฒน์  ซึ่งเป็นสังคมท่ีเกิด

จากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม ด้วยพลังแห่งเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) จึงท าให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปได้

อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้คนเลือกใช้การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น มีการรวมกันเป็นเครือข่าย 

เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน แลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันทรัพยากร ข้อมูลข่าวสาร  สร้างสังคมของตนเองหรือสร้าง

ชุมชนท่ีสนใจในสิ่งเดียวกัน  และสามารถเลือกเปิดรับในสิ่งท่ีสนใจอย่างจ าเพาะเจาะจงได้  (ฟิลลิป คอตเลอร์, 2554) 

เนื่องจากพฤติกรรมในสังคมปัจจุบันท่ีมีสมาร์ตโฟนเป็นปัจจัยในการด าเนินชีวิต คงเลี่ยงไม่ได้ท่ีจะยกค่านิยมในการชอบ

เก็บภาพถ่ายจากสถานท่ี เร่ืองราว อาหาร หรือสิ่งต่าง ๆ ท่ีเราพบเจอในแต่ละวัน และดวยความสามารถของ สมารตโฟน

ท่ีมีแอพพลิเคชั่นตาง ๆ เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร หรือจะเป็นในรูปของกระดานแบ่งปันภาพต่าง ๆ ระหว่างผู้ใช้งาน เช่น 

อนิสตาแกรม (Instagram) ซึ่งสื่อให้เห็นถึงเทคโนโลยท่ีีทันสมัย   

 อนิสตาแกรม(Instagram) เป็นแอพพลิชั่นหนึ่ง ท่ีเปรียบเสมือนห้องแสดงรูปภาพในรูปแบบออนไลน ์ท่ีสร้างขึ้นมา

เพื่อให้ผู้ใช้งานได้มีพื้นท่ีส่วนตัวในการแสดงรูปภาพท่ีต้องการแบ่งปันให้ผู้ติดตามคนอื่นได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น

(Comments) หรือแสดงความช่ืนชอบ(Likes) นอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถแสดงได้ท้ังในแบบของรูปภาพและรูปแบบของ

วีดีโอ พร้อมท้ังเขียนข้อความประกอบค าบรรยายของรูปภาพได้อีกด้วย รวมถึงยังสามารถแบ่งปัน(Share) รูปภาพน้ันไป

ยังสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ เช่น Facebook Twitter เป็นต้น (เอมิการ์ เหมมินทร์, 2556) โดยอินสตาแกรมเป็นอีกหนึ่ง

เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีส าคัญในการท าธุรกิจ สามารถใชใ้นการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของธุรกิจตนเอง อีกท้ัง

ยังเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารอีกตัวเลือกหนึ่ง ท่ีช่วยตอบสนองความต้องการให้กับผู้ใช้งานและเอื้ออ านวยต่อการ

แสวงหาผลประโยชนข์องธุรกิจในยุคดิจิตอลอกีด้วย 

 ถึงแม้ว่าอินสตาแกรมจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการแก่ผู้ใช้งาน แต่อินสตาแกรมนั้นก็ยังแฝงไป

ด้วยโทษเชน่กัน เนื่องจากตัวแอพพลิเคชั่นอินสตาแกรมยังมีชอ่งโหวใ่นการใชง้าน ซึ่งผู้ใชง้านมักจะลืมไปวา่ อินสตาแกรม

เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีผู้ใช้งานอยู่เป็นจ านวนมาก การท่ีผู้ใช้งานแสดงรูปภาพไปโดยไม่ได้คิดอย่างรอบคอบจะ

ส่งผลเสียต่อผู้ใช้งานเองในท่ีสุด ส่งผลถึงปัญหาเร่ืองสิทธิส่วนบุคคล การละเมิด การทะเลาะวิวาท การใช้ค าพูดและการ

น ารูปท่ีไม่เหมาะสม เช่น รูปภาพอนาจาร รูปภาพท าร้ายร่างกายตนเอง รูปภาพทารุณยกรรมสัตว์ เผยแพร่ลงบนอินสตา

แกรม รวมถึงการใส่ข้อมูลในเชิงไมส่ร้างสรรค์ แมก้ระท่ังการหลอกลวงตา่งๆ ซึ่งโทษต่างๆท่ีได้กล่าวมานัน้ ส่วนใหญ่จะมา

จากตัวผู้ใช้งานเอง บางกิจกรรมบนอนิสตาแกรมสามารถแสดงให้เห็นถึงความคิดและวุฒิภาวะของผู้ใช้งานได้ด้วยเช่นกัน

(ชานนท์ ตอ้มซี่, 2558) 

กิจกรรมต่าง ๆ บนอินสตาแกรมท่ีมาจากการตัดสินใจของผู้ใช้งานเอง เป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของตัว

ผู้ใช้งาน การกระท าท าดังกล่าวนั้นย่อมมาจากค่านิยมท่ีผู้ใช้งานได้ซึมซับและยึดปฏิบัติอยู่โดยปกตแิล้ว จากงานวจิัยของ 

ธัญชนก สุขแสง(2558) สรุปได้วา่ “ค่านิยม(Value) หมายถึง ความต้องการและความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ในจิตใจมนุษย์ รวมท้ัง

การกระท าที่บุคคลยึดถือแล้วน าไปปฏิบัติในลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายกัน” ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและ

อทิธิพลตอ่การด าเนนิชีวติประจ าวันมากขึ้น ส่งผลให้ค่านิยมจากเดิมนัน้ได้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผู้ใชง้านบนอนิสตาแกรมมี

จ านวนมาก เร่ิมตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น วัยท างาน หรือแม้กระท่ังผู้สูงอายุ เกิดเป็นกลุ่มก้อนทางสังคมใหม่ท่ีมีอิทธิพลต่อโลก

ปัจจุบัน เราสามารถแลกเปลี่ยนรสนิยม ความคิด รวมถึงความชื่นชอบให้ผู้อื่นสามารถรับรู้ได้ โดยใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คใน

การแสดงออกถึงการกระท ากิจกรรมตา่ง ๆ  
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จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยด้านค่านิยมท่ีส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบน

อินสตาแกรม ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเร่ืองค่านิยมทางสังคมของ สุมลวดี แสนโยชน์ (2555) และ

ค่านิยมทางจิตใจของ จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย (2549) โดยศึกษาจากผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม เนื่องจากเป็นเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ท่ีใหญ่และเป็นท่ีนิยม จึงเป็นท่ีน่าสนใจในการท าการศึกษาเป็นอยา่งยิ่ง เพื่อทราบถึงค่านิยมท่ีส่งผลต่อการแสดง

รูปภาพของผู้ใชง้านบนอนิสตาแกรม 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมของผู้ใชบ้นแอพลเิคชั่นอนิสตาแกรม 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยดา้นค่านยิมท่ีสง่ผลตอ่การแสดงรูปภาพของผู้ใชง้านบนอินสตาแกรม 
 

สมมติฐานในการศึกษา 

1. ปัจจัยค่านยิมทางสังคมส่งผลตอ่การแสดงรูปภาพของผู้ใชง้านบนอินสตาแกรม 

 2. ปัจจัยค่านิยมทางจิตใจส่งผลตอ่การแสดงรูปภาพของผู้ใชง้านบนอนิสตาแกรม  

 3. ปัจจัยอิทธิพลจากบุคคลใกลช้ดิสง่ผลตอ่การแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม 

 4. ปัจจัยอิทธิพลจากบุคคลผู้มีช่ือเสียงส่งผลตอ่การแสดงรูปภาพของผู้ใชง้านบนอินสตาแกรม  
 

ทบทวนวรรณกรรม 
การวิจัยนี้ ผู้วจิัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตา่งๆ รวมถึงงานวจิัยทีเกี่ยวข้องกับการศึกษาปัจจัยด้านค่านิยม

ท่ีส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตราแกรม เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดสมมติฐานงานวิจัย

และออกแบบเครื่องมือท่ีใชใ้นงานวิจัยต่อไป โดยผู้วจิัยขอน าเสนอการทบทวนวรรณกรรมตามหัวข้อดังนี้ 

1. แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

2. แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

3. แนวคดิและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับตัวแปรเร่ืองอทิธิพลทางด้านสังคม 

4. แนวคดิและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับตัวแปรเร่ืองค่านยิม 

5. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการเชื่อมโยงตราสินคา้ 

6. กรอบแนวคิด 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย  เพศ อายุ สถานภาพ

ครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เป็นลักษณะท่ีส าคัญและสถิติท่ีวัดได้ของ ประชากรเป็นตัวแปรท่ีเข้าถึงและ

สามารถก าหนดตลาดเป้าหมายได้อยา่งมีประสิทธิผล  ประชากรศาสตร์จะสนใจพฤติกรรมของกลุ่มบุคคล ไมไ่ด้สนใจ

พฤตกิรรมสว่นตัวหรือของแต่ละบุคคล (ปราโมทย ์ประสาทกุล ,2543) 

อายุ (Age) ตัวแปรด้านทางประชากรศาสตร์ท่ีมีความแตกตา่งส่งผลให้การตอบสนองความต้องการของกลุ่ม

คนมีความแตกต่างเช่นเดียวกัน โดยนักการตลาดสามารถใช้ตัวแปรด้านอายุในการแบ่งส่วนตลาดได้ หรือมุ่งให้

ความส าคัญที่ตลาดสว่นน้ัน 

เพศ (Sex) เป็นตัวแปรท่ีต้องมกีารศึกษา และพิจารณาอย่างรอบคอบ 
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เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการบริโภคของตัวแปรด้านเพศ ในปัจจุบันจากการท่ีสตรีท่ีท างานนอก

บ้านมากขึ้น ส่งผลให้สตรีมีอิทธิพล หรือ อ านาจในการตัดสินใจซื้อมากว่าสถานภาพครอบครัว (Marital status) 

สถานภาพครอบครัวเป็นเป้าหมายท่ีส าคัญของทางการตลาด โดยนักการตลาดจะสนใจกับจ านวนและลักษณะของ

บุคคลและผู้ตัดสนิใจในครัวเรือนท่ีใชส้ินค้าใด สินคา้หนึ่ง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด 

รายได้ การศึกษา อาชีพ (Income Education Occupation) นักการตลาดให้ ความสนใจผู้บริโภคท่ีมีฐานะ

ร่ ารวย เนื่องจากมีอ านาจในการซื้อสูง แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวท่ีมีรายได้ ปานกลางถึงต่ า ก็ยังเป็นกลุ่มตลาดท่ีมี

ขนาดใหญ่ ซึ่งการใช้รายได้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดเพียงอย่างเดียว ปัญหาคือรายได้จะเป็นตัวชี้วัดการมี

หรือไมม่ีความสามารถในการซื้อสินค้า แท้จริงแล้วการเลือก ซื้อสินค้านัน้ อาจจะถือจากเกณฑ์รูปแบบการด ารงชีวิต 

รสนิยม อาชีพ หรือการศึกษา ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อการ ก าหนดตลาดเป้าหมายได้อย่างชัดเจนยิ่งขึน้ นักการตลาดส่วนใหญ่

มักใช้เกณฑ์รายได้ควบคู่ไปกับ เกณฑ์ประชากรศาสตร์ เช่น กลุ่มรายได้สูงอาจจะเกี่ยวข้องกับเกณฑ์อายุและอาชีพ 

โดยมี ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล โดยบุคคลท่ีมีการศึกษาต่ า อาจจะมีโอกาสหางานในระดับสูงยาก จึงท าให้ม ี

รายได้ต่ า 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บรโิภค 

พฤติกรรมของผู้บริโภคหมายถึง พฤติกรรม การตัดสินใจและการกระท าของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับ การใช้

สินค้าหรือบริการ โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนท่ีบุคคลตอ้งตัดสินใจท้ังก่อนและหลังการกระท าดังกล่าว โดยคาด

ว่าสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลนั้นๆได้ (ชลดล ล้อมทอง ,2550) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2541: 124; 

อา้งอิงจาก Schiffman; & Kanuk. 1998) (ศุภกรณ ์เสรีรัตน์, 2544:7)  
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับตัวแปรเรื่องอทิธิพลทางด้านสังคม 

อิทธิพลทางด้านสังคม คือ พฤติกรรมของบุคคลหนึ่ง ท่ีมีทัศนคติส่งผลต่อพฤติกรรมของอีกบุคคลใน

แนวทางเดียวกัน  ซึ่งมีการจูงใจหรือโน้มน้าวให้เกิดการแสดงพฤติกรรมของบุคคลคนหนึ่งมีอิทธิพลต่อทัศนคติและ

พฤติกรรมซึ่งกันและกันในลักษณะท่ีมีการโต้ตอบ หรือ ส่งผลให้มีพฤติกรรมมีการตอบสนองโดยการท าตามในสิ่งท่ี

ตนเองสนใจ  

จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า อิทธิพลจากบุคคลมารถแบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ  ด้านอิทธิพลจากบุคคล

ใกล้ชิดและด้านบุคคลที่มชีื่อเสียง 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับตัวแปรเรื่องค่านิยม 

Rokeach (อ้างใน นวลศิริ  เปาโรหิต, 2545, หน้า 132) เป็นความเชื่อท่ีมีลักษณะค่อนข้างถาวร ซึ่งเป็นสิ่งท่ี

ตนเองหรือสังคมใช้เป็นแนวทางในการปฏบัิตใิห้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ ค่านยิมจึงมคีวามส าคัญท่ีบุคคลนั้นให้กับสิ่งใด

สิ่งหนึ่ง และสิ่งนั้นมีคุณค่าพร้อมท่ีจะปฏิบัติตามความเชื่อนั้น ค่านิยมของแต่ละคลซึ่งมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ

ความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ หรือประสบการณ์ของแตล่ะบุคคล โดยค่านิยมของคนเราจะมีลักษณะที่คล้อยตามกับ

บุคคลอื่น หากสิ่งนั้นเป็นสิ่งท่ีตนเองมีความเชื่อและเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีดีงาม ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ  

ตามความเชื่อท่ีตนยึดถอื  

จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า ค่านยิมมารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ค่านยิมทางสังคมและค่านยิมทางจิตใจ 

ค่านิยมทางสังคม(สุมลวดี แสนโยชน์,2555) เกิดจาก พฤติกรรมของเอกัตบุคคล  เป็นพฤติกรรมท่ีไม่ได้มี

ความเกี่ยวข้องกับผู้อื่น แต่เนื่องด้วยมนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคม ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม จึงมีส่วนส าคัญใน การก าหนด
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ลักษณะ พฤติกรรมของมนุษย์ให้เป็นไปตามสภาพของสังคมได้ โดยอธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมท่ีมีความ

เกี่ยวข้องกับคา่นิยมทางสังคมได้ดังนี้ 

ระบบจุลภาค เป็นสิ่งแวดลอ้มท่ีใกล้ตัวเรามากท่ีสุด และ ส่งผลให้เกิดค่านิยมกับตัวเรามากที่สุด อาจจะเป็น

ครอบครัวของญาต ิศูนย์เลีย้งดูแลเด็ก ห้องเรียน ที่โรงเรียน เป็นต้น  

ระบบปฏิสัมพันธ์ เป็นระบบสิ่งแวดล้อมท่ีเชื่อมโยงระบบจุลภาคต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กัน เช่น เด็กท่ีติดสิ่งเสพ

ตดิเนื่องจากกลุ่มเพื่อน ท าให้มีความอยากลอง อยากรู้ 

ระบบภายนอก เป็นสภาพทางสังคมท่ีไม่ได้รับประสบการณ์โดยตรง แต่มีผลกระทบตอ่พัฒนาการของคนได้ 

เชน่ เครอืขา่ยทางสังคมระหว่างกลุ่มคน เป็นสิ่งแวดลอ้มประเภทนี้ 

ระบบมหภาคเป็นวัฒนธรรมใหญ่ และ วัฒนธรรมย่อยของสังคม วัฒนธรรมเป็นการปฏิบัติและแนวด าเนิน

ชวีติ ซึ่งยอมรับกันในสังคม แต่วัฒนธรรมก็มกีารเปลี่ยนแปลง มเีหตุการณ์ส าคัญในประวัตศิาสตร์ของสังคม เช่น การ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เราไม่ สามารถสรุปได้ว่า คนในสังคมเดียวกัน จะมีค่านิยม เหมือนกันหมด เพราะคนท่ี

เกิด และมีผ่าน ประสบการณ์ต่างยุคสมัย กันจะได้รับ 

ปัจจัยทางสังคม ท่ีกล่าวถึงระบบของสิ่งแวดล้อม กระบวนการสังคมประกิตในครอบครัว และกลุ่มท่ีมี

อิทธิพลต่อ พฤติกรรม กระบวนการท างานของปัจจัยเหล่านี้ท าให้มนุษย์มีความ แตกต่าง ระหว่างบุคคล และอาจ

แสดงพฤติกรรมหรือค่านยิม ที่แตกตา่งกัน ภายใตส้ถานการณ์เดียวกัน 

การพิจารณาว่าคุณลักษณะใดเป็นค่านิยมหรือไม่ (Rath and others อ้างถึงใน จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย, 2549: 

215) ได้พิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 

การเลือก 

- เป็นการให้อสิระในการเลือก หากมีการบังคับให้เราจ าตอ้งเลือกค่านยิมแล้ว เรียกว่าเป็นค่านิยมท่ีแท้จริง

ไมไ่ด้ 

- เป็นการเลอืกจากค่านยิมหลาย ๆ ประการ เราสามารถน าค่านยิมมาเปรียบเทียบคุณสมบัตไิด้ 

- เลอืกหลังจากได้พิจารณาผลต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากการปฏบัิตติามค่านยิมแต่ละอย่างแลว้ 

การเทิดทูน 

- รักษาค่านยิมท่ีเลอืกแลว้และค่านยิมท่ีมีความพึงพอใจ 

- พร้อมท่ีจะยนืหยัดในค่านิยมนัน้อยา่งแทจ้รงิ 

การกระท า 

- กระท าตามค่านยิมนัน้ตามท่ีได้ยึดถอื 

- การกระท าเป็นประจ าจนเป็นแนวทางของการด าเนนิชีวิต 
 

ตามคุณลักษณะท้ัง 3 ขั้นตอนนี้มีความสัมพันธ์กับค่านิยมท่ีแต่ละบุคคลยึดถืออยู่อย่างเหนียวแน่น และ 

น ามาใช้เป็นแนวทางพัฒนาค่านิยมท่ีบุคคลนั้นมีอยู่ โดยค านึงความรู้สึก ความคิด ความต้องการ การกระท าและ 

ความผสมผสานเป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่องกัน 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงตราสินค้า 

Kotler & Keller (2009, p. 783 อางใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) กล่าววา เกิด จากความรู้สึก 

ความคิด ความรับรู้ ความเชื่อประสบการณ ทัศนคติและภาพลักษณ ท่ีสงผลตอ ความสัมพันธกับตราสินคา  
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Aaker (1991) กลาววา ความสัมพันธซึ่งมีความเชื่อมโยงกับสิ่งตาง ๆ เกี่ยวกับตราสินคาใหมี ความเขากับ

ความทรงจ าของผูบริโภคเชื่อมโยงกัน โดยจะสามารถชวยสรางทัศนคตเิชงิบวกใหกับตรา สินคา และเปนสิ่งท่ีเชื่อมโยง

กับความรู้สกึของผูบริโภคใหเขากับตราสินคานั้น ๆ ผูบริโภคมีความ เชื่อมโยงตราสินคาจะสามารถชวยสรางคุณคาให

กับตราสินคาไดโดยการดึงขอมูลเกี่ยวกับตราสินคาให ออกจากความทรงจ าของผูบริโภค และจะสามารถชวยสราง

ความแตกตางใหกับตราสินคา สงผลให ผูบริโภคมีเหตุผลในการซื้อ  

VanAuken (2002, p. 82) เพื่อเปนการอ านวยความสะดวกใหแกผูบริโภค ตราสนิคานั้นจึง ตองเขาไปอยูตาม

แหลง ชองทางตาง ๆ ที่เปนศูนยจัดจ าหนายสนิคาท่ีผูบริโภคตองการ โดยรวมมอืกับ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือเครือขา

ยของตัวแทนจัดจ าหนายท่ีมีอยางกวางขวาง 
 

กรอบแนวคิดงานวิจัย 

ตัวแปรอสิระ    ตัวแปรตาม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีวิทยาการวจิัย 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาญ(Quantitative Research) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านค่านิยมท่ีส่งผลต่อการ

แสดงรูปภาพของผู้ใชง้านบนอินสตาแกรม โดยใชว้ธีิการส ารวจ(Survey Research) โดยมีวิธีการด าเนิน ดังนี ้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 - ประชากร ท่ีใชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คือ กลุ่มของผู้ใชง้านบนอินสตาแกรม และมีการแสดงรูปภาพบนอนิสตา

แกรม ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน  

 - กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุ่มของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม และมีการแสดงรูปภาพบนอินสตา

แกรม ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใช้สูตรการค านวณขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบประชากร(Non Population) 

ในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยมีค่าระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% และค่าความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ 5% หรือ 

0.05 (กัลยา วานิชยบั์ญชา, 2550) โดยสามารถค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอยา่งที่เหมาะสมได้ดังนี้ 

    สูตร n =  

ก าหนดให ้ 

n = ขนาดของกลุ่มตัวอยา่ง 

Z = ระดับความเชื่อม่ันท่ีผู้วจิัยก าหนดไว้ คือ 95% หรือ 1- /2 = 0.475 (โดยท่ีคา่ความคลาดเคลือ่น ( ) 

= 0.05) เมื่อน าไปเปิดตารางค่า Z ได้เท่ากับ 1.96 

e = ค่าความคลาดเคลื่อน ซึ่งในท่ีน้ีก าหนดไวท่ี้ 5% หรือ 0.05 

ปัจจัยดา้นค่านยิม 

   - ค่านยิมทางสังคม 

   - ค่านยิมทางจิตใจ 

 

ปัจจัยดา้นอทิธิพล 

   - อทิธิพลจากบุคคลใกล้ชิด 

   - อทิธิพลจากผู้มีช่ือเสียง 

การแสดงรูปภาพของ

ผู้ใชง้านบนอินสตาแกรม 
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แทนคา่สูตรได้ดังนี ้   n =  

       

= 384.16 หรือประมาณ 385 ตัวอย่าง 

จากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอยา่งได้เท่ากับ 385 ตัวอย่าง อยา่งไรก็ตามเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของ

ข้อมูลในงานวิจัยนี้จะด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตาม

สะดวก(Convenience Sampling) โดยออกแบบถามสอบแจกตามสถานท่ีต่างๆ และแบบสอบถามออนไลน์เพื่อให้

สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 
 

เครื่องมอืการวิจัย 

เคร่ืองท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คือ แบบสอบถาม(Questionnaire From) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน โดยมี

รายละเอยีด ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามลักษณะปลายปิด โดยผู้ตอบแบบสอบถามสามารถ

เลอืกค าตอบได้เพียงขอ้เดียว จ านวน 7 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศกึษา อาชพี สถานภาพการสมรส ท่ี

อยู่อาศัยปัจจุบัน และรายได้ต่อเดอืน 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม(Instagram) ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวน 9 ข้อ โดยเป็นค าถามปลายปิดและสามารถเลือกตอบได้เพียงข้อเดียว เช่น ความถี่ในการแสดงรูปภาพบน

อนิสตาแกรม(Instagram), ช่วงเวลาใดท่ีใชแ้สดงรูปภาพบนอินสตาแกรม(Instagram) 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับค่านิยมท่ีส่งผลต่อการแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม( Instagram) ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม โดยแบ่งค่านิยมออกเป็น 2 ด้าน ค่านิยมทางสังคม จ านวน 6 ข้อ และค่านิยมทางจิตใจ จ านวน 5 ข้อ 

โดยใช้วิธีวัดแบบ Interval Scale 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด โดยสามารถเลือกค าตอบได้

เพยีงขอ้เดียว 

ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพลท่ีสง่ผลตอ่การแสดงรูปภาพบนอินสตา 

แกรม(Instagram) ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งอิทธิพลออกเป็น 2 ด้าน อิทธิพลจาดบุคคลใกล้ชิด จ านวน 3 ข้อ 

และอทิธิพลจากบุคคลมชีื่อเสียง จ านวน 3 ข้อ โดยใชว้ธีิวัดแบบ Interval Scale 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 

นอ้ย น้อยท่ีสุด โดยสามารถเลอืกค าตอบได้เพยีงขอ้เดียว 

ส่วนท่ี 5 ข้อมูลเกี่ยวกับแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม( Instagram) จ านวน 5 ข้อ สามารถเลือก

ค าตอบได้เพียงข้อเดียว โดยใชว้ิธีวัดแบบ Interval Scale 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด  ซึ่งใน

ส่วนท่ี 3, 4 และ 5 มีการให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยการสร้างตามมาตราวัดของลิเคิร์ท(Likert Scale)  
 

การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมอื   

1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเร่ืองท่ีต้องการศึกษา และน า

แบบสอบถามท่ีได้สร้างขึน้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒ ิจ านวน 3 ท่าน ท าการตรวจสอบความถูกต้อง 

และน ากลับมาปรับปรุง เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ไปท าการทดสอบ (Pre-

test) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างจริง แต่ทีมีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน 
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และหาความเชื่อมั่น โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยค านวณผ่านโปรแกรม

ส าเร็จรูป SPSS และน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2551) ซึ่ง

ผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ได้ค่าระดับความเชื่ อมั่นเท่ากับ 0.930 

แสดงวา่ เครื่องมือมคีวามเชื่อม่ันค่อนขา้งสูง และแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 
 

การรวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมลู 

 - การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีผ่านการพิจารณาแล้วมาเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมี

ประสบการณ์ในการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม(Instagram)  และน ามาท าการวิเคราะห์โดยใช้

คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิ 

 - การวเิคราะห์ขอ้มูล การก าหนดค่าสถิตสิ าหรับการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

 1. สถิติเชงิพรรณนา ผู้วิจัยใชส้ าหรับอธิบายผลของการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

        1.1. การวิเคราะห์ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามและพฤติกรรมการแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม

(Instagram) ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการใช้สถิติวัดตัวแปรเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และ

จ านวนร้อยละของตัวอยา่ง 

        1.2. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยค่านิยม อิทธิพล และการเชื่อมตัวตนกับการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบน

อนิสตาแกรม(Instagram) โดยใชส้ถิตคิ่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 2. สถิติเชิงอ้างอิง ผู้วิจัยใชส้ าหรับอธิบายผลของการศึกษาวิจัย ในการวเิคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัย

ด้านค่านิยมท่ีส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม(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 นอ้ยท่ีสุด 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเิชิงอนุมาน (Inferential Statistic)  

ท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ(Multiple Regression Analysis) เป็นการ

ทดสอบของตัวแปร ค่านิยมและอิทธิพลท่ีมีผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม ด้วยค่า Sig. ตาม

แนวทางของคุณประสพชัย พสุนนท์ (2553) หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ แสดงว่า ยอมรับ

สมมติฐานท่ีต้ัง 
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ผลการศึกษา 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 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 มรีายได้ น้อยกวา่ 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.8 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีความถี่ในการแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรมอยูท่ี่เดอืนละคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 34.0 มกีารตัดสินใจแสดงรูปภาพ

บนอนิสตาแกรมด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 97.5 โดยช่วงเวลาท่ีแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรมอยูใ่นช่วงหลัง 18.00 น. คิด

เป็นร้อยละ 59.0 มีจุดประสงค์ในการแสดงรูปภาพเพื่อบอกเล่าเร่ืองราวท่ีได้พบเจอ คิดเป็นร้อยละ 63.3 โดยต้องการให้

เพื่อนเป็นผู้รับเห็นรูปภาพท่ีตนแสดง คิดเป็นร้อยละ 60.3 มีการรู้จักช่องทางการแสดงรูปภาพนี้จากเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 

51.3 โดยสถานท่ีท่ีมีการแสดงรูปภาพ คือ สถานท่ีท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 45.3 

ส่วนท่ี 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านค่านิยมท่ีส่งผลต่อการแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม ของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ค่านิยมทางสังคม และค่านิยมทางจิตใจ พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้าน

ค่านิยมท่ีส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.42 และ S.D. = 0.79) 

และเมื่อพิจารณาปัจจัยค่านยิมในแตล่ะด้าน พบวา่ ค่านิยมท่ีมีส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใชง้านบนอินสตาแกรม

ในระดับมาก คือ ค่านิยมทางสังคม (Mean = 3.55 และ S.D. = 0.73) และในระดับปานกลาง คือ ค่านิยมทางจิตใจ 

(Mean = 3.29 และ S.D. = 0.86) ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านอิทธิพลท่ีส่งผลต่อการแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ อิทธิพลจากบุคคลใกล้ชิด และอิทธิพลจากบุคคลผู้มีชื่อเสียง พบว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปัจจัยด้านอทิธิพลท่ีส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใชง้านบนอินสตาแกรมอยูใ่นระดับปานกลาง (Mean = 3.17 และ 

S.D. = 0.98) และเมื่อพิจารณาปัจจัยด้านอิทธิพลในแต่ละด้าน พบว่า อิทธิพลท่ีส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของ

ผู้ใช้งานบนอินสตาแกรมในระดับปานกลาง คือ อิทธิพลจากบุคคลใกล้ชิด (Mean = 3.19 และ S.D. = 0.96) และ

อทิธิพลจากบุคคลผู้มีช่ือเสียง (Mean = 3.15 และ S.D. = 1.00) ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลค่านยิมกับการแสดงรูปภาพของผู้ใชง้านบนอินสตาแกรม  

ปัจจัยด้านคา่นิยม x̄  S.D. แปล 

ค่านยิมทางสังคม 3.55 0.73 มาก 

ค่านยิมทางจิตใจ 3.29 0.86 ปานกลาง 

รวม 3.42 0.79 มาก 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลอทิธิพลกับการแสดงรูปภาพของผู้ใชง้านบนอินสตาแกรม 

ปัจจัยด้านอทิธิพล x̄  S.D. แปล 

อทิธิพลจากบุคคลใกล้ชิด 3.19 0.96 ปานกลาง 

อทิธิพลจากบุคคลผู้มีช่ือเสียง 3.15 1.00 ปานกลาง 

รวม 3.17 0.98 ปานกลาง 
 



 
 

Proceedings   

1868 

ส่วนท่ี 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงสถานะรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรมของผู้ตอบ

แบบสอบถาม พบว่า มีการเชื่อมตัวตนกับการแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.48 

และ S.D. = 0.94) และเมื่อพจิารณาในแตล่ะด้าน พบวา่การเชื่อมตัวตนกับการแสดงรูปภาพบนอนิสตาแกรมในระดับ

มาก คือ การแสดงสถานะรูปภาพบนอินสตาแกรมเป็นกิจกรรมท่ีสะท้อนความเป็นตัวตนของผู้ใช้งาน (Mean = 3.70 

และ S.D. = 0.89) ผู้ใชง้านสามารถระบุตัวตนกับการแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม(Mean = 3.63 และ S.D. = 0.89) 

และผู้ใช้งานสามารถใช้การแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรมในการสื่อสารกับคนอื่น 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) ดังแสดงในตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการเชื่อมตัวตนกับการแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม Self-brand connection  

การแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม x̄  S.D. แปล 

1. การแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม(Instagram)เป็นกิจกรรมท่ีสะทอ้น

ความเป็นตัวตน 
3.70 0.89 มาก 

2. สามารถระบุตัวตนกับการแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม(Instagram) 3.63 0.89 มาก 

3. รูส้ึกเป็นสว่นหนึ่งหรือเชื่อมต่อตัวตนกับการแสดงรูปภาพบนอินสตาแก

รม(Instagram) 

3.31 
 

0.95 ปานกลาง 

4. สามารถใชก้ารแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม(Instagram) ในการสื่อสาร

กับคนอ่ืนๆ  
3.51 0.94 มาก 

5. รูส้ึกเป็นคนทันสมัย เมื่อได้แสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม(Instagram) 3.26 1.05 ปานกลาง 

รวม 3.48 0.94 มาก 
 

ส่วนท่ี 5 แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชงิพหุของปัจจัยด้านค่านิยมและอิทธพิลท่ีส่งผลต่อ

การแสดงรูปภาพของผู้ใชง้านบนอินสตาแกรม 
 

ตารางที่ 4 แสดงผการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยด้านค่านิยมและอิทธิพลท่ีส่งผลต่อการ

แสดงรูปภาพของผู้ใชง้านบนอินสตาแกรม 

 

จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 4 พบว่าปัจจัยปัจจัยด้านค่านิยมและอิทธิพลท่ีส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของ

ผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม ท้ังหมด 4 ด้าน ได้แก่ ค่านิยมทางสังคม ค่านิยมทางจิตใจ อิทธิพลจากบุคคลใกล้ชิด และ

อทิธิพลจากบุคคลผู้มีชื่อเสียง ส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอนิสตาแกรมของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อใช้

การวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังแสดงในตารางท่ี 4 
 

แหลง่ความแปรปรวน Sum of Squares df. Std. Error F Sig. 

การถดถอย(Regression) 90.505 4 22.626 69.653 0.000b 

ส่วนท่ีเหลอื(Residual) 128.312 395 0.325   

รวม 218.817 399    
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ตารางที่ 5 แสดงผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านค่านยิมและอิทธิพลท่ีส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอนิสตาแกรม 

โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุ  

ตัวแปรพยากรณ ์ ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant)  1.097 0.151  7.275 0.000 

ค่านยิมทางสังคม X1 0.354 0.056 0.349 6.291 0.000 

ค่านยิมทางจิตใจ X2 0.140 0.050 0.163 2.795 0.005 

อทิธิพลจากบุคคลใกล้ชิด X3 0.037 0.040 0.048 0.917 0.360 

อทิธิพลจากบุคคลผู้มีช่ือเสียง 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 
 

 จากการวเิคราะห์ตารางท่ี 5 โดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณสามารถน ามาเขยีนเป็นสมการ

พยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยดา้นค่านยิมและอทิธิพลท่ีสง่ผลตอ่การแสดงรูปภาพของผูใ้ชง้านบนอินสตาแก

รม ทัง้ 4 ด้านดังนี้  

   = 1.097 + (0.354) X1 + (0.140) X2 + (0.175) X4   

 เมื่อ     แทน การแสดงรูปภาพของผู้ใชง้านบนอินสตาแกรม 

  X1  แทน ค่านิยมท่ีสง่ผลตอ่การแสดงรูปภาพของผู้ใชง้านบนอินสตาแกรมทางด้านสังคม 

  X2  แทน ค่านิยมท่ีสง่ผลตอ่การแสดงรูปภาพของผู้ใชง้านบนอินสตาแกรมทางด้านจิตใจ 

  X4  แทน อทิธิพลท่ีสง่ผลตอ่การแสดงรูปภาพของผู้ใชง้านบนอินสตาแกรมจากบุคคลผู้มีช่ือเสียง 
 

 พบวา่ ปัจจัยดา้นค่านยิมและอทิธิพลท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ค่านยิมทางสังคม ค่านยิมทางจิตใจ และอิทธิพลจาก

บุคคลผู้มีช่ือเสียงนัน้มคีวามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการแสดงรูปภาพของผู้ใชง้านบนอินสตาแกรม กล่าวคือ 

ปัจจัยดา้นค่านยิมทางสังคม ค่านยิมทางจิตใจ และอิทธิพลจากบุคคลผู้มีช่ือเสียง จะส่งผลใหผู้้ใชง้านบนอินสตาแกรม

มกีารแสดงรูปภาพมากยิ่งขึ้น ซึง่สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวจิัยได้ดังแสดงในตารางที่ 6 
  

ตารางที่ 6 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวจิัย  

สมมตฐิานการวิจัย ผลการวิจัย 

ปัจจัยดา้นค่านยิมทางสังคมสง่ผลตอ่การแสดงรูปภาพของผูใ้ชง้านบนอินสตาแกรม สนับสนุน 

ปัจจัยดา้นค่านยิมทางจิตใจส่งผลตอ่การแสดงรูปภาพของผู้ใชง้านบนอินสตาแกรม สนับสนุน 

ปัจจัยดา้นอทิธิพลจากบุคคลใกล้ชิดส่งผลตอ่การแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม ไมส่นับสนุน 

ปัจจัยดา้นอทิธิพลจากบุคคลผูม้ชีื่อเสียงส่งผลตอ่การแสดงรูปภาพของผู้ใชง้านบนอินสตาแก

รม 
สนับสนุน 
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สรุปผลและอธิปรายผล 
1. จากการศึกษาเร่ือง ปัจจัยด้านค่านิยมท่ีส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม พบว่า 

ปัจจัยค่านิยมทางสังคมส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ภาณุวัฒน์ กองราช(2554) ได้ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นในประเทศไทย : 

กรณีศึกษา Facebook” พบว่า มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน

ระหว่างกลุ่มเพื่อนหรือคนรู้จัก เช่น การแสดงรูปภาพของผู้ใช้งาน เพื่อต้องการท าให้ตนเองเป็นท่ียอมรับและเข้ากับ

สังคมได้ง่าย  มผีู้คนรู้จักและสามารถสร้างความสัมพันธ์ท่ีมีความใกล้ชดิมากยิ่งขึน้ 

 2. จากการศึกษาเร่ือง ปัจจัยด้านค่านิยมท่ีส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม พบว่า 

ปัจจัยค่านิยมทางจิตใจส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ภาณุวัฒน์ กองราช(2554) ได้ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นในประเทศไทย : 

กรณศีกึษา Facebook” พบวา่ ความคิดเห็นสว่นใหญ่ของผู้ใชง้าน เห็นดว้ยกับการใชง้านบนสื่อสังคมออนไลน์ เชน่ การ

แสดงรูปภาพของผู้ใช้งาน จะท าให้ตนเองรู้สึกผ่อนคลาย และยังชว่ยสร้างความสบายใจ ความมั่นใจในการแสดงออก 

รวมไปถึงสามารถสะท้อนความเป็นตัวตนของตนเองผ่านทางสื่อสังคมออนไลนไ์ด้ 

 3. จากการศึกษาเร่ือง ปัจจัยด้านค่านิยมท่ีส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม พบว่า 

ปัจจัยอิทธิพลจากบุคคลผู้มีชื่อเสียงส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

และทฤษฎเีร่ืองแรงจูงใจและอิทธพิลจากบุคคลของ สุรางค์  โค้วตระกูล (2544)  ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าค่านิยมท่ีจะ

ท าให้แสดงออกถึงพฤติกรรมของคนเราจะมีลักษณะท่ีคล้อยตามกับบุคคลอื่น หากสิ่งนั้นเป็นสิ่งท่ีตนเองมีความเชื่อ

และเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีดีงาม จะส่งผลให้เป็นแรงผลักดันให้เกิดการท าตาม อาทิ บุคคลท่ีมีชื่อเสียงหรือบุคลลท่ีตนเองนั้น

ยกให้เป็นแบบอย่าง รวมไปถึงบุคคลที่ตนมคีวามชื่นชอบ เช่น ดารา นักร้อง เป็นต้น 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
 จากการศึกษาวิจัย พบว่าปัจจัยค่านิยมทางสังคม ค่านิยมทางจิตใจ และอิทธิพลจากบุคคลผู้มีชื่อเสียง ท่ี

ส่งผลต่อการแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรม กล่าวคือ การแสดงรูปภาพของผู้ใช้งานบนอินสตาแกรมถูก

กระตุ้นโดยค่านิยมทางสังคม ค่านิยมทางจิตใจ รวมไปถึงอิทธิพลท่ีได้จากบุคคลผู้มีชื่อเสียง ท าให้เกิดการตัดสินใจ

แสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม จากการวิจัยคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลส าคัญตอ่ผู้ประกอบการรวมถึงผู้ใชง้านบนอินสตาแกรม 

ในการน าไปปรับใชใ้ห้เกิดประโยชนก์ับธุรกิจของผู้ประกอบการเอง ผู้วิจัยจึงมขี้อเสนอะแนะดังนี้ 

1. ค่านิยมกับการแสดงรูปภาพบนอนิสตาแกรม ด้านค่านยิมทางสังคม พบวา่ ในปัจจุบันสังคมออนไลนอ์ินสตาแก

รมได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นกระแสสังคมอย่างหนึ่ง ซึ่งการแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม ช่วยเสริมสร้าง

บุคลิกภาพท าให้เข้าสังคมได้ง่ายกับกลุ่มคนในประเภทเดียวกัน และสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้รวดเร็วกว่าการไปมา

หาสู่กัน การใช้ชวีิต หรือการท ากิจกรรมต่างๆรวมกับผู้อื่นได้ง่ายขึ้น สร้างการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนและสังคม ท าให้เป็นท่ี

รู้จักมากขึ้น และ สร้างความสัมพันธ์ท่ีมีความใกล้ชิด รวมไปถึงด้านค่านิยมทางจิตใจ ท่ีการแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม 

นั้นช่วยท าให้ตนเองรู้สึกมีคุณค่า และภาคภูมิใจ รู้สึกว่ามีความสุข สบายใจ  มั่นใจเมื่อได้พบปะกับบุคคลอื่น และยังสร้าง

ความเชื่อม่ัน แรงผลักดันให้ประสบความส าเร็จในอนาคตมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการสามารถให้ใช้ช่องทางสังคม

ออนไลน์อินสตาแกรม เป็นเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตนให้เป็นท่ีรู้จัก โดยผ่านจากการแสดงสถานะของ

ผู้ใช้งานบนอินสตาแกรมในการบอกต่อข่าวสารของธุรกิจตน  อาจจะสร้างสิ่งท่ีประทับใจและมีค่าต่อจิตใจของผู้ใช้งาน  

จนผู้ใชง้านเกิดการบอกเล่าถึงภาพลักษณ์ท่ีดขีองธุรกิจ 
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2. อทิธิพลกับการแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม อทิธิพลจากบุคคลใกล้ชดิ ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจได้ใน

การแสดงแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม มากกวา่การได้รับข้อมูลจากสิ่งอื่น ๆ ไม่วา่จะเป็นการแนะน าจากแฟนหรือคน

รัก เพื่อนหรือคนท่ีรู้จัก บุคคลในครอบครัว ท่ีเคยเรียนรู้และมีประสบการณ์มาก่อน อีกส่วนหนึ่งมาจากการได้รับ

อิทธิพลจากผู้มีชื่อเสียง นักแสดงหรือนักร้องท่ีเป็นแรงจูงใจให้เกิดการแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม ดังนั้น

ผู้ประกอบการท่ีมีการใช้ช่องทางสังคมออนไลน์อินสตาแกรมเป็นเคร่ืองมือในการท าธุรกิจ สามารถใช้อิทธิพลจาก

บุคคลผู้มีชื่อเสียง เป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ใช้งานสร้างการรับรู้ให้กับธุรกิจของผู้ประกอบการได้ เช่น การใช้กลุ่มดาราหรือ

นักร้องจากเกาหลีมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ และจัดกิจกรรมบนสังคมออนไลน์อินสตาแกรม ให้ผู้ใช้งานท่ีเป็น

กลุ่มลูกค้าได้ร่วมกิจกรรมจนเกิดการบอกตอ่ 

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

เพื่อให้ผลการศึกษาในคร้ังนี้สามารถขยายต่อไปในทัศนะท่ีกว้างมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ในการอธิบาย

ปรากฏการและปัญหาทางด้านค่านิยมและอิทธิพลท่ีส่งผลต่อการแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม หรือปัญหาอื่นๆท่ีมี

ความเกี่ยวข้องกัน ผู้ท าวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นส าหรับการท าวิจัยคร้ังตอไปดังนี้ 

1. แนะน าให้ท าการศกึษากับกลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอยา่ง กลุ่มอื่น ๆ ในสถานที่แตกต่างกัน เพื่อข้อมูลท่ีได้มา

นัน้จะได้มีความคิดเห็นหลากหลาย มทัีศนะคติท่ีแตกต่างกัน และมีความน่าเชื่อถอื 

2. แนะน าให้ท าการศึกษาตัวแปรอื่นท่ีอาจมคีวามเกี่ยวข้องกับตัวแปรท่ีท าการศกึษาอยู่วา่ตัวแปรใดส่งผลใน

การจูงใจ ให้บุคคลแสดงรูปภาพบนอินสตาแกรม มากที่สุด   

3. แนะน าให้ท าการศึกษาปัจจัยด้านค่านิยมท่ีส่งผลต่อการแสดงรูปภาพทางช่องทางออนไลน์อื่น ๆ เช่น 

เฟสบุ๊ค (Facebook), ทวติเตอร์ (Twiter) เป็นต้น รวมถึงการศกึษาถึงพฤติกรรมการเข้าใช้สื่อออนไลนน์ัน้ ๆ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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การตลาด ที่คอยให้ค าแนะ และให้การสนับสนุนตอ่ผู้ท าวจิัยตลอดมาจนท าให้ ผลวจิัยคร้ังนี้ส าเร็จลุลว่งไปได้ด้วยดี  
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การส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียงต้นแบบ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองกรด 

อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  

Promotion of participatory household accountancy making of original 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและผลการส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือน 

ของสมาชิกชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 

ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัยได้มาจากแบบสอบถามสมาชิกชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จ านวน 30 ครัวเรือน 

สถิตท่ีิใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าทีแบบ Paired 

Sample t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) สมาชิกชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองกรด อ าเภอ

บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ มีการท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย (บัญชีครัวเรือน) แต่ไม่ได้ท าเป็นประจ าทุกเดือน คิด

เป็นร้อยละ 43.30 รองลงมาคือไมม่กีารท าบัญชีครัวเรือน เนื่องจากไมม่คีวามรู้เร่ืองการท าบัญชคีรัวเรือน คิดเป็นร้อย

ละ 26.67 2) หลังจากสมาชิกเข้ารับการส่งเสริมการท าบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม พบว่า ทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ย

สูงขึน้อยา่งมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 สรุปวา่ หลังการส่งเสริมการให้ความรู้ สมาชิกชุมชนทราบว่า การท าบัญชีรายรับ-

รายจ่ายจะท าให้ทราบข้อมูลทางการเงินของครอบครัวว่าใช้จ่ายไปกับสิ่งใดบ้าง สามารถน าข้อมูลไปวางแผนการเงิน

ของครอบครัวให้มีประสิทธิภาพได้ ส่งผลให้หนี้สินครัวเรือนลดลง มีเงินออมเพิ่มมากขึ้น และท่ีส าคัญคือ คุณภาพชีวิต

ของสมาชิกในครอบครัวดีขึ้น และ 3) สมาชิกชุมชนทราบว่า การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย เป็นสิ่งท่ีดีแต่การให้

ความส าคัญและความต่อเนื่องในการจัดท าบัญชีครัวเรือน จะคงอยู่เฉพาะครัวเรือนท่ีมีการจัดท าอย่างจริงจังและ

ตอ่เนื่องเท่านัน้จึงจะเห็นประโยชนอ์ย่างแท้จริง  
 

ค าส าคัญ:  การสง่เสริมการท าบัญชีครัวเรือน, การมสี่วนร่วม, หมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพยีงต้นแบบ 
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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 
 

บทน า 
 ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากประเทศไทยมีลักษณะภูมิศาสตร์ท่ีมีความ

เหมาะสมเอื้ออ านวยต่อการท าเกษตรกรรม ซึ่งการท าเกษตรกรรมเป็นการผลิตเพื่อการบริโภคเองท้ังภายในประเทศและ

นอกจากนี้ยังมีการส่งออกสินค้าทางการเกษตรเป็นอันดับต้นๆ ของโลกด้วย จากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติท่ีท า

การส ารวจลักษณะการท างานของประชากร ปี 2557 ประเทศไทยมีผู้ประกอบอาชีพ 38.07 ล้านคน ผู้ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม (เกษตรกร) 12.3 ล้านคน (34%) ซึ่งเป็นสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดของผู้ประกอบอาชีพในประเทศไทย {9} ซึ่งในอดีต

ท่ีผ่านมา เกษตรกรหรือชาวบ้านโดยส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ไม่มีภาระหนี้สินหรือถ้ามีก็เป็น

จ านวนน้อย อยู่กันแบบสังคมครอบครัวท่ีถ้อยทีถ้อยอาศัย ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีงดงามตาม

ช่วงเทศกาลส าคัญต่าง ๆ ถึงแม้ว่าสิ่งอ านวยความสะดวกหรือความเจริญด้านเทคโนโลยียังไม่ทันสมัยเท่ากับปัจจุบันก็

ตาม แตปั่จจุบันจะพบวา่ชาวบ้านหรือชุมชนมีวถิีชีวติท่ีเปลี่ยนไป การผลิตเน้นปริมาณในขณะท่ีคุณภาพการผลิตลดลง มี

การใช้สารเคมีแทนการใช้ปุ๋ยธรรมชาติ ใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน มีการจ้างงานแทนการท าเอง ส่งผลให้ต้นทุนการ

ผลิตเพิ่มสูงขึน้อยา่งมาก ประกอบกับมคี่านยิมในการบริโภคท่ีฟุ่มเฟือย ไม่ทราบตน้ทุนการผลิตท่ีแท้จริง ไมม่กีารวางแผน

ทางการเงินเพื่อการลงทุนหรือการใช้จ่ายในระยะยาว และส าคัญคือมีภาระหนี้สินภายในครัวเรือนเพิ่มขึ้น โดยมีสัดส่วน

หนี้สินครัวเรือนต่อจีดีพี เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น ข้อมูลจากปี 2557 อยู่ท่ีระดับ 10.49 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 79.90% 

ต่อจีดีพี เพิ่มขึ้นในปี 2558 อยู่ท่ีระดับ 11.04 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 81.60% {2} ส่วนส าคัญท่ีจะช่วยให้ชุมชนมี

ความเข้มแข็งและชาวบ้านมีความเป็นอยู่ท่ีดี นอกจากการพยายามลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ประหยัด อดออมแล้ว ส าคัญ
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คือตอ้งมีข้อมูลทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ นั้นคือ ทุกครัวเรือนควรตอ้งมีการท าบัญชโีดยเฉพาะบัญชรีายรับ – รายจ่าย 

เพราะการท าบัญชีจะท าให้ทราบว่าในแต่ละเดือนครอบครัวมีรายรับ – รายจ่าย  อะไรบ้าง เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการ

วางแผนทางการเงินของครอบครัวให้มีประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนท่ีจะเกิดขึ้น ซึ่งการจัดท าบัญชีครัวเรือน

เป็นการบันทึกรายได้และรายจ่ายประจ าวันของครอบครัว สามารถน าข้อมูลมาวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตได้อย่าง

เหมาะสม ท าให้เกิดการออม การใชจ้่ายอยา่งประหยัดคุ้มค่า ไมฟุ่ม่เฟือย 

 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ มาพัฒนาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชน  ภายใต้โครงการ “หมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบ” ตัง้แตปี่ 2552 มาถึงปัจจุบัน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีงต้นแบบ กระจายอยู่ทุกอ าเภอทุกจังหวัด

ท่ัวประเทศอย่างน้อยอ าเภอละ 6 -7 หมู่บ้านท่ีพร้อมจะเป็นพี่เลี้ยงส าหรับถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่หมู่บ้านต่าง ๆ  

ท่ีต้องการด าเนินการพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง การก่อเกิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ นั้น จะต้องผ่านเกณฑ์

ประเมิน 6 ด้าน 12 ตัวช้ีวัด  คือ ด้านการลดรายจ่าย (ท าสวนครัว ลด ละ เลิกอบายมุข) ด้านการเพิ่มรายได้ (มีอาชีพ

สุจริต ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม) ด้านการประหยัด (มีการออม มีกลุ่มออมทรัพย์) ด้านการเรียนรู้ (สืบทอดภูมิปัญญามี

การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ใช้วัตถุดิบในชุมชนประกอบอาชีพ ปลูกต้นไม้) 

และด้านการเอื้ออารีต่อกัน (ชว่ยเหลอืคนจน คนด้อยโอกาส รูรั้กสามัคคี) {8} 

 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับการ

คัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ของ อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจากการสอบถามผู้น า

ชุมชนกลุ่มตัวอยา่ง ทราบวา่สมาชกิของหมู่บ้านถึงแมว้า่จะมีรูปแบบหรือกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนหรือ

ครัวเรือนเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบตามแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบแล้วนั้น  แต่ก็ยังไม่มีการท าบัญชี

ครัวเรือนหรือบัญชีรายรับ – รายจ่าย อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม ท่ีเพียงพอต่อการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการ

วางแผนทางการเงินให้มีประสิทธิภาพได้  ซึ่งเป็นเพียงการจดบันทึกเฉพาะการลงทุนจากการท าเกษตรกรรมเท่านั้น {5}  

จึงท าให้ไมท่ราบข้อมูลด้านการเงินในครัวเรือนท่ีแท้จริง แมว้่าจะมบีางหนว่ยงานเข้าไปส่งเสริมหรือให้ความรู้ก็ตาม ส่งผล

ให้ครัวเรือนไม่รู้รายรับ-รายจ่ายประจ าวันท่ีเกิดขึ้น การใช้จ่ายยังคงเป็นไปในรูปแบบเดิม ครัวเรือนส่วนใหญ่ยังคงมีภาระ

หนี้สินและไม่มเีงินออม จากปัญหาดังกล่าว ผู้วจิัยในฐานะท่ีเป็นผู้สอนทางด้านการบัญชจีึงมีความสนใจท่ีจะน าความรู้ไป

พัฒนาการจัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย หรือบัญชีครัวเรือนให้กับชุมชนหรือหมู่บ้านท่ีมีรูปแบบการพัฒนาอย่างเป็น

ระบบแล้ว เพื่อให้สมาชกิในหมู่บ้านตระหนักและรู้ประโยชน์ของการท าบัญชี และสามารถจัดท าบัญชีได้อยา่งถูกตอ้งตาม

หลักการบัญชี อย่างมีส่วนร่วมและเต็มใจ {1} เพื่อน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 

ท้ังนี้เพื่อคุณภาพชวีติและครัวเรือนท่ีดขีึ้นตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์และวิธีการศึกษา 

 การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ร่วมกับหลักแนวคิด/ทฤษฎีการปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วม (Participatory Action Research : PAR) และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1. เพื่อ

ศกึษาสภาพปัจจุบันการจัดท าบัญชีครัวเรือนของสมาชกิชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีงตน้แบบ หมูท่ี่ 6 ต าบลหนองกรด 

อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  2. เพื่อศึกษาผลจากการส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือนของสมาชกิชุมชนฯ และ 

3.  เพื่อศกึษาข้อเสนอแนะท่ีส าคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดท าบัญชคีรัวเรือนของสมาชิกชุมชน ฯ โดยมวีธีิการศกึษาดังนี้ 
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1. ขอบเขตของการด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร คือ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ รวมท้ังประเทศ จ านวน 5,427 

หมู่บ้าน กลุ่มตัวอย่างการวิจัยคร้ังนี้ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก (Convenience Sampling)  

คือ สมาชิกหมู่ท่ี 6  ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ีได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด

นครสวรรค์ จ านวน 30 ครัวเรือนตน้แบบ  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย: เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นแบบสอบถาม และสมุดบัญชี

ครัวเรือน (รายรับ – รายจ่าย) ท่ีผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นมาโดยการศึกษาเอกสาร ต ารา วารสาร สิ่งตีพิมพ์และงานวิจัย

ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และสมุดบัญชีครัวเรือน จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 

พจิารณาในด้านเนื้อหา ภาษา ข้อความ ความหมาย และความเหมาะสมโดยรวม  

 แบบสอบถาม จ านวน 30 ชุด แบ่งออกเป็น 4 ตอน โดย ตอนท่ี 1 – ตอนท่ี 3 เก็บข้อมูลในวันลงพื้นท่ี  

เดอืน พฤศจิกายน 2559 ส าหรับตอนท่ี 4 เก็บข้อมูลอกีคร้ังในเดอืน กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพท่ัวไป มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) โดยระบุข้อความตามสถานภาพท่ี

เกี่ยวข้องกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายรับเฉลี่ยต่อปีของครอบครัว รายจ่าย

เฉลี่ยต่อปีของครอบครัว เงินออมของครอบครัวปัจจุบัน ภาระหนี้สินครัวเรือนปัจจุบัน แหล่งเงินกู้ ทัศนคติเกี่ยวกับ 

การจัดท าบัญชรีายรับ – รายจ่าย (บัญชคีรัวเรือน) และสภาพการท าบัญชคีรัวเรือนของครอบครัวในปัจจุบัน  

 ตอนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและการจัดท าบัญชีครัวเรือนของชาวบ้าน (สมาชิก

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ) มีลักษณะเป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (5 Rating Scales) เป็นการวัด

ก่อน – หลัง การอบรม มท้ัีงหมด 5 ประเด็น  

 ตอนท่ี 3 ระดับความพึงพอใจของชาวบ้าน (สมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ) ต่อกิจกรรมการส่งเสริม 

การจัดท าบัญชคีรัวเรือนแบบมีส่วนร่วม มีลักษณะเป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (5 Rating Scales) มท้ัีงหมด  

4 ประเด็น ประกอบด้วย ด้านเนื้อหาหลักวชิาการ รูปแบบกิจกรรม การถ่ายทอดความรู้ของวทิยากร และเอกสารคู่มอื  

 ตอนท่ี 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและการจัดท าบัญชีครัวเรือนของชาวบ้าน (สมาชิก

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีงต้นแบบ) ภายหลังจากเข้ารับการส่งเสริมกิจกรรมตามโครงการฯ (เว้นระยะเพื่อให้สมาชิกชุมชน

ได้จัดท าบัญชีครัวเรือน และลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลอีกครั้งในเดือน กุมภาพันธ์ 2560) แบบสอบถามต่อเนื่อง มีลักษณะเป็น

แบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  (5 Rating Scales)  

สมุดบัญชคีรัวเรือน (รายรับ – รายจ่าย) จ านวน 30 เล่ม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน {7} 

 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ท าบัญช ีประกอบด้วย ชื่อ – สกุล, บ้านเลขท่ี หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอและจังหวัด 

 ข้อมูลแบบฟอร์มการลงบัญชีรายรับ – รายจ่าย ประจ าครอบครัว (ประจ าเดือน........) ประกอบด้วย วัน เดือน ปี 

รายการ รายรับ ประกอบด้วย รายรับจากการประกอบอาชีพ/รายรับอื่นๆ และรวมรายรับ  รายจ่าย ประกอบด้วย 

รายจ่ายจากการประกอบอาชีพ/รายจ่ายในครัวเรือน และรวมรายจ่าย และสรุปรายการประจ าเดือน ประกอบด้วย ยอด

ยกมาจากเดอืนก่อน บวกด้วยรายรับรวม หักด้วยรายจ่ายรวม และสรุปยอดคงเหลอืสุทธิประจ าเดือน 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกชุม หมู่ท่ี 6 ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ีได้รับเลือกให้เป็น

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ของต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ จ านวนสมาชิก  

30 ครัวเรือนต้นแบบ โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 เดือน พฤศจิกายน 2559 ลงพื้นท่ีส ารวจข้อมูล

พื้นฐานและส่งเสริมการท าบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมกับสมาชิกของชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมู่ท่ี 6 

ต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  ระยะท่ี 2 ลงพื้นท่ีเพื่อติดตามผลหลังการส่งเสริมฯ เดือน 
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กุมภาพันธ์ 2560 จ านวน 30 ครัวเรือนต้นแบบ จากนั้นผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนท้ัง 2 ระยะ ไปวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ จ านวน (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่าทีแบบ Paired Sample t-test 

เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรอสิระ (Independent Variable) คือ  

 - ปัจจัยสว่นบุคคล 

 - กิจกรรมสง่เสริมการท าบัญชีครัวเรือนแบบมสี่วนร่วมของสมาชิกชุมชน 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ 

 - ผลลัพธ์จาการส่งเสริมการท าบัญชีครัวเรือนของสมาชิกตัวอย่างหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพยีงต้นแบบ 
 

ผลการศึกษา 

1. สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 19 คน (ร้อยละ 63.30) และเป็นเพศชาย จ านวน 11 คน  

(ร้อยละ 36.79) มีอายุมากกว่า 60 ปี  มีค่าเฉลี่ยสู งท่ีสุด (ร้อยละ 33.30) รองลงมามีอายุระหว่าง 46 – 50 ปี  

(ร้อยละ 20.00) และอายุระหว่าง 41 – 45 ปี (ร้อยละ 16.70) อายุระหว่าง31 – 35 (ร้อยละ 10.00) อายุระหว่าง 36 – 40 

ปี (ร้อยละ 10.00) อายุระหว่าง 51 – 55 ปี (ร้อยละ 6.70) อายุระหว่าง 56 – 60 ปี (ร้อยละ 3.30) มีระดับการศึกษา

ประถมศึกษา (ป.4) มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด (ร้อยละ 36.70) รองลงมามีระดับการศึกษาประถมศึกษา (ป.6) (ร้อยละ 26.70) 

และระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (ร้อยละ 13.30) ระดับการศึกษาอนุปริญญา (ปวส.) (ร้อยละ 10.00) 

ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน้ (ร้อยละ 6.70) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 6.70) มอีาชพีเกษตรกรรมอย่าง

เดียว มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด (ร้อยละ 63.30) รองลงมามีอาชีพเกษตรกรรมร่วมกับอาชีพอื่นๆ (ร้อยละ 33.30) และไม่ได้

ประกอบอาชีพ (ร้อยละ 3.30) มีรายรับเฉลี่ยต่อปีของครอบครัว ระหว่าง 100,001 – 200,000 บาท มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด 

(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 (ร้อยละ 10.00) ระหว่าง 400,001 – 

500,000 บาท (ร้อยละ 3.30) มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อปีของครอบครัว ระหว่าง 100,001 – 200,000 บาท มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด 

(ร้อยละ 40.00) รองลงมาน้อยกว่า 100,000 บาท (ร้อยละ 30.00) และระหว่าง 200,001 – 300,000 บาท (ร้อยละ 

16.70) ระหว่าง 400,001 – 500,000 บาท (ร้อยละ 6.70) ระหว่าง 300,001 – 400,000 บาท (ร้อยละ 3.30) มากกว่า 

500,000 บาท (ร้อยละ 3.30) ปัจจุบันมีเงินออมของครอบครัวโดยประมาณ น้อยกว่า 100,000 บาท มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด 

(ร้อยละ 60.00) รองลงมามีเงินออมระหว่าง 100,001 – 200,000 บาท (ร้อยละ 20.00) ไม่มีเงินออมเลย (ร้อยละ 16.70) 

และมีเงินออมระหว่าง 200,001 – 300,000 บาท (ร้อยละ 3.30)      มีภาระหนี้สินครัวเรือนโดยประมาณ น้อยกว่า 

100,000 บาท มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด (ร้อยละ 33.30) รองลงมาอยู่ระหว่าง 100,001 – 200,000 บาท (ร้อยละ 23.30) และ

ระหว่าง 300,001 – 400,000 บาท (ร้อยละ 13.30) มากกว่า 500,000 บาท (ร้อยละ 13.30) ระหว่าง 200,001 – 

300,000 บาท (ร้อยละ 6.70) ระหว่าง 400,001 – 500,000 บาท (ร้อยละ 6.70) ไม่มีภาระหนี้สินเลย (ร้อยละ 3.30) มี

แหล่งเงินกู้ของครอบครัวมาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด (ร้อยละ 

90.00) รองลงมาแหล่งเงินกู้นอกระบบท่ีมาจากญาติและเจ้าหนี้อื่น (ร้อยละ 6.70) จากธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ (ร้อยละ 

3.30) นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติท่ีเห็นด้วยเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย (บัญชีครัวเรือน) 

เนื่องจากเห็นว่ามีประโยชน ์มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด (ร้อยละ 93.30) ส่วนท่ีไมเ่ห็นด้วยเพราะคิดว่าไม่จ าเป็น (ร้อยละ 6.70) และ
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ปัจจุบันมกีารท าบัญชคีรัวเรือนแตไ่มไ่ด้ท าเป็นประจ าทุกเดอืน มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด (ร้อยละ 43.30) รองลงมาไมไ่ด้ท าเพราะ

ไม่มีความรู้เร่ืองการท าบัญชี (ร้อยละ 26.67) ไม่ได้ท าเพราะไม่มีเวลา (ร้อยละ 20.00) ไม่ได้ท าเพราะคิดว่าไม่จ าเป็น  

(ร้อยละ 6.67) ได้ท าเป็นประจ าทุกเดอืน (ร้อยละ 3.30)  

2. ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและการจัดท าบัญชีครัวเรือนของ

ชาวบ้าน (สมาชกิหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพยีงต้นแบบ) ก่อน – หลัง เข้ารับการส่งเสริมการท าบัญชคีรัวเรือนแบบมสี่วนร่วม  

ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและการจัดท าบัญชีครัวเรือนของชาวบ้าน 

(สมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ) ก่อน – หลัง เข้ารับการส่งเสริมการท าบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมของ

สมาชิกชุมชน จ านวน 30 คน มผีลการวเิคราะห์เปรียบเทียบก่อน – หลัง เป็นดังน้ี 

1. การรับรู้ว่าการท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย มีความส าคัญเพราะจะท าให้ทราบว่าแต่ละวันหรือสัปดาห์หรือ

เดือนครอบครัวได้รับเงินหรือจ่ายเงินเป็นค่าอะไรบ้าง ค่าเฉลี่ยก่อนการอบรม ( x̄ เท่ากับ 3.67) และค่าเฉลี่ยหลังการ

อบรม (x̄ เท่ากับ 4.63) สรุปวา่มีค่าเฉลี่ยหลังการอบรมสูงกวา่อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

2. การรับรู้ว่าข้อมูลท่ีได้จากการท าบัญชีครัวเรือนสามารถน ามาใชใ้นการวิเคราะห์เพื่อวางแผนการใชจ้่ายเงิน

อย่างรอบคอบของครอบครัว ค่าเฉลี่ยก่อนการอบรม (x̄ เท่ากับ 3.67) และค่าเฉลี่ยหลังการอบรม (x̄  เท่ากับ 4.63) 

สรุปวา่มคี่าเฉลี่ยหลังการอบรมสูงกวา่อยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

3. การรับรู้ว่าวางแผนการเงินท่ีดีจะช่วยให้ครอบครัวมีหนี้สินลดลงหรือท าให้มีเงินออมเพิ่มมากขึ้น ค่าเฉลี่ย

ก่อนการอบรม (x̄  เท่ากับ 3.53) และค่าเฉลี่ยหลังการอบรม (x̄  เท่ากับ 4.73) สรุปว่ามีค่าเฉลี่ยหลังการอบรมสูงกว่า

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

4. การรับรู้ว่าการมีหนี้สินลดลงหรือการมีเงินออมเพิ่มขึ้นจะช่วยให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ค่าเฉลี่ย

ก่อนการอบรม (x̄ เท่ากับ 3.73) และค่าเฉลี่ยหลังการอบรม (x̄  เท่ากับ 4.73) สรุปวา่มีค่าเฉลี่ยหลังการอบรมสูงกว่า

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 

5. ความรู้ความเข้าใจเร่ืองการท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย (บัญชีครัวเรือน) ของสมาชิกชุมชน ค่าเฉลี่ยก่อน 

การอบรม (x̄ เท่ากับ 3.00) และค่าเฉลี่ยหลังการอบรม (x̄  เท่ากับ 4.57) มคี่าเฉลี่ยหลังการอบรมสูงกวา่อยา่งมนีัยส าคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ .05 
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ภาพที่ 1 แสดผลการเปรียบเทียบระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและการจัดท าบัญชคีรัวเรือน 

ของชาวบ้าน (สมาชิกหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพยีงต้นแบบ) ก่อน – หลัง เข้ารับการสง่เสริมการท าบัญชีครัวเรือน 

แบบมสี่วนร่วม 
 

3. ผลการวเิคราะห์ระดับความพงึพอใจของชาวบ้าน (สมาชกิหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีงตน้แบบ) ตอ่กิจกรรม

การสง่เสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือนแบบมสี่วนร่วม 

ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของชาวบ้าน (สมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ) ต่อกิจกรรม

การส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.73 และเมื่อ

พจิารณาในรายละเอยีดเป็นรายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ด้านวิทยากรมคีวามรู้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และ

แนวปฏิบัติได้เป็นอย่างดี โดยมีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 4.83 รองลงมาคือ รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสม น่าสนใจและมี

ความเข้าใจง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ย 4.80 ส่วนด้านเนื้อหาหลักวิชาการ (ตรงประเด็นและมีประโยชน์) 

ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง,การวางแผนทางการเงินสว่นบุคคล, หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการท าบัญชี

ครัวเรือน มีค่าเฉลี่ย 4.70 และล าดับสุดท้ายคือ เอกสาร (คู่มอื/ตัวอย่างสมุดบัญชรีายรับ-รายจ่าย) มีความเหมาะสม

และง่ายต่อการน าไปจัดท าต่อ โดยมีคา่เฉลี่ยเป็น 4.60 ตามล าดับ 
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ภาพที่ 2 แสดงตัวอยา่งภาพกิจกรรมการลงพืน้ท่ีสง่เสริมการท าบัญชีอยา่งมีสว่นร่วมให้กับสมาชกิชุมชน 
 

 

ภาพที่ 3 แสดงผลการวเิคราะหร์ะดับความพึงพอใจของชาวบ้าน (สมาชกิหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีงต้นแบบ) 

ตอ่กิจกรรมการสง่เสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือนแบบมสี่วนร่วม 
 

 4. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและการจัดท าบัญชีครัวเรือนของ

ชาวบ้าน (สมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ) ภายหลังจากเข้ารับการส่งเสริมกิจกรรมตามโครงการ  ฯ   

(แบบตดิตาม/เก็บขอ้มูลช่วงเดอืน กุมภาพันธ์ 2560) 

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและการจัดท าบัญชีครัวเรือนของชาวบ้าน 

(สมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ) ภายหลังจากเข้ารับการส่งเสริมกิจกรรมตามโครงการฯ หลังจากเว้นช่วง 3 

เดือน เก็บข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.27 และเมื่อพิจารณาใน

รายละเอียดเป็นรายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ชุมชนเห็นว่าปัจจุบันครอบครัวมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีความสุข 

ค่าเฉลี่ย 4.67 รองลงมาท่ีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ มีความรู้เร่ืองการท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย (บัญชีครัวเรือน) อย่างถูกต้อง

เพิ่มมากขึ้น และสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการอบรมน ามาปรับใช้กับการจัดท าบัญชีครัวเรือนของครอบครัวได้อย่าง

เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.53 นอกจากนี้ชุมชนยังมีการน าข้อมูลท่ีได้จากการจัดท าบัญชีครัวเรือนมาวางแผนการใช้จ่ายเงิน
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ของครอบครัวอย่างรอบคอบเพิ่มมากขึน้ ค่าเฉลี่ย 4.40 มีการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย (บัญชคีรัวเรือน) อยา่งต่อเนื่อง

เป็นประจ าทุกเดือน ค่าเฉลี่ย 4.37 และคิดว่าปัจจุบันมีรายรับเพียงพอกับรายจ่ายเพิ่มมากขึ้น ค่าเฉลี่ย 4.07 มีหนี้สิน

ครัวเรือนลดลง ค่าเฉลี่ย 3.80 และท่ีคา่เฉลี่ยต่ าท่ีสุดคือ การท่ีครัวเรือนมเีงินออมเพิ่มมากขึ้น ค่าเฉลี่ย 3.77 ตามล าดับ 
 

 

ภาพที่ 4 แสดงผลลัพธ์จากการส่งเสริมการท าบัญชีครัวเรือนแบบมสี่วนร่วม 
 

5. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือนของสมาชิกชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมู่ท่ี 

6 ต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพสิัย จังหวัดนครสวรรค ์

 จากการส ารวจข้อมูลและการสัมภาษณ์เพิ่มเติม มีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นท่ีส าคัญจากสมาชิกชุมชน

กลุ่มตัวอยา่งโดยคัดเลอืกมา 5 ล าดับสูงสุด ดังนี ้

 ล าดับท่ี 1 การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย นั้นดีจะท าให้รู้ว่าครอบครัวมีรายรับรายจ่ายเท่าไรในแต่ละเดือนแต่

ละป ีแตต่อ้งท าอย่างตอ่เนื่องจึงจะเห็นประโยชนอ์ย่างแท้จริง 

 ล าดับท่ี 2 อยากให้มีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการท าบัญชีครัวเรือน เพราะชาวบ้านจะได้รู้วิธีการเขียน 

และให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการซักถามเพราะบางคร้ังการแจกสมุดอย่างเดียวชาวบ้านก็ไม่เข้าใจ  เพราะส่วนใหญ่มี

ความรู้น้อย 

 ล าดับท่ี 3 การรู้รายจ่ายจะท าให้ตอ้งประหยัด อดออม เพื่อการจ าเป็นในอนาคต 

 ล าดับท่ี 4 ต้องหารายรับเพิ่มจากทางอื่นๆ ด้วยไม่ใช่ท านาอย่างเดียว จึงจะพอกับรายจ่าย เช่น ปลูกผักกิน

เอง เลีย้งปลา เลีย้งไก่ (ตอ้งหาอาชพีเสริม) 

 ล าดับท่ี 5 ตอ้งให้ทุกคนในครอบครัวรู้เหมอืนกันจึงจะช่วยกันประหยัด 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการจัดท าบัญชีครัวเรือนของสมาชิกชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ต้นแบบกลุ่มเป้าหมาย พบวา่ สมาชกิครัวเรือนหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบ สมาชกิส่วนใหญ่เป็นบุคคลในพื้นท่ี 

ท าอาชพีเกษตรกรรม มชีว่งอายุระหว่าง 46 – มากกวา่ 60 ปี เป็นสว่นใหญ่ การศกึษาระดับช้ันประถมศึกษา และส่วน

ใหญ่ครัวเรือนมีรายรับ – รายจ่าย เท่า ๆ กัน ไม่มเีงินออมถึงมีก็นอ้ย มีการกู้ยืมเงินเพื่อการใช้จ่ายและการลงทุนเกือบ

ทุกครัวเรือน แหล่งเงินกู้มาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นหลัก สมาชิกชุมชน ฯ  
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มีทัศนคติท่ีเห็นด้วยเกี่ยวกับการท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย (บัญชีครัวเรือน) เพราะเห็นว่ามีประโยชน์ ซึ่งก็มีการท า

บัญชคีรัวเรือนแต่ไม่ได้ท าเป็นประจ า ท้ังน้ีจากความคิดเห็นเนื่องจากสมาชกิ ฯ ต้องด าเนนิการตาม KPI ของเกณฑ์การ

คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจึงท าให้มีบางส่วนท าบัญชีครัวเรือน แต่ผลลัพธ์ท่ีพบคือไม่ได้ท าอย่าง

ตอ่เนื่อง จึงไมม่ีข้อมูลเพื่อใชป้ระกอบการวางแผนทางการเงินของครอบครัวท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ พรรณ

นุช ชัยปินชนะ (2555) ท่ีศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบการจัดท าบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต าบลหนองป่าคร่ัง อ าเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม่ {3} ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ประจ าจากอาชีพหลัก ไม่มีรายได้เสริมของครัวเรือน และมีภาระหนี้สินครัวเรือน ปัญหา

อุปสรรคของกระบวนการบันทึกบัญชีครัวเรือนคือไม่มีความสม่ าเสมอ และขาดแรงจูงใจในการจดบันทึก ไม่มีความ

เข้าใจในการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนอย่างถูกต้อง ภาวินีย์ ธนาอนวัช (2556) ศึกษาเกี่ยวกับบัญชีครัวเรือนตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชวีิตท่ีเพียงพอ {4} พบวา่ ครัวเรือนมีทัศนคตเิกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

เร่ืองการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่ามีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศมากท่ีสุด รู้ว่า

การท าบัญชีครัวเรือนครอบครัวจะมีเงินออม แต่การท าบัญชีเมื่อเปรียบเทียบระหว่างท ากับไม่ท านั้นมีสัดสว่นใกล้เคียง

กนั สาเหตุท่ีไม่จัดท าเพราะไมเ่ข้าใจรูปแบบและวิธีการท าบัญชี  
 

2. ผลจากการส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือนของสมาชิกชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

กลุ่มเป้าหมาย ก่อน – หลัง พบวา่  

สมาชิกชุมชนรู้ว่าการท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย มีความส าคัญเพราะจะท าให้ทราบว่าแต่ละวันหรือสัปดาห์

หรือเดอืนครอบครัวได้รับเงินหรือจ่ายเงินเป็นค่าอะไรบ้าง ก่อนการส่งเสริมให้ความรู้มีคา่เฉลี่ย เท่ากับ 3.67 (สูง) และ

เมื่อรับการอบรมแล้วมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เท่ากับ 4.63 (สูงมาก) ด้านการรับรู้ว่าข้อมูลท่ีได้จากการท าบัญชีครัวเรือน

สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบของครอบครัว ก่อนการส่งเสริมให้ความรู้มี

ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.67 (สูง) และเม่ือรับการอบรมแล้วมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เท่ากับ 4.63 (สูงมาก) ด้านการรับรู้วา่วางแผน

การเงินท่ีดีจะช่วยให้ครอบครัวมีหนี้สินลดลงหรือท าให้มีเงินออมเพิ่มมากขึ้น ก่อนการส่งเสริมให้ความรู้มีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 3.53 (สูง) และเมื่อรับการอบรมแลว้มคี่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เท่ากับ 4.73 (สูงมาก) ดา้นการรับรู้ว่าการมหีนี้สนิลดลง

หรือการมเีงินออมเพิ่มขึ้นจะช่วยให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ก่อนการส่งเสริมให้ความรู้มคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.73 

(สูง) และเมื่อรับการอบรมแล้วมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เท่ากับ 4.73 (สูงมาก) และความรู้ความเข้าใจเร่ืองการท าบัญชี

รายรับ-รายจ่าย (บัญชีครัวเรือน) ของสมาชิกชุมชน ก่อนการส่งเสริมให้ความรู้มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.00 (ปานกลาง) 

และเมื่อรับการอบรมแล้วมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เท่ากับ 4.57 (สูงมาก) ซึ่งสอดคล้องกับ สุภาภรณ์ วิริยกิจจ ารูญ (2556)  

ท่ีศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมศักยภาพการจัดท าบัญชคีรัวเรือนท่ีเหมาะสมของชุมชนสันลมจอย ต าบลสุเทพ 

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ {6} ผลการศึกษาพบว่า ครัวเรือนมีศักยภาพความเข้าใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือนใน

เร่ืองรายจ่ายท่ีจ่ายซื้อของท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน และปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีครัวเรือนท่ีพบอยู่ใน

ระดับมาก คือ ขาดแหล่งให้ความรู้การจัดท าบัญชีและการน าบัญชีครัวเรือนไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ครัวเรือน

เสนอแนะว่าอยากให้ภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ เข้ามาส่งเสริมให้ความส าคัญในการจัดอบรมการจัดท าบัญชี

ครัวเรือนอยา่งต่อเนื่องเพื่อไปสูก่ารวางแผนทางการเงินภายในครัวเรือน  

 สมาชกิหมูบ้่าน หมูท่ี่ 6 ต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพสิัย จังหวัดนครสวรรค์ เป็นหมูบ้่านท่ีได้รับคัดเลอืก

ให้เป็นหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพยีงตน้แบบ ได้รับการอบรม เสริมทักษะการเรียนรู้และปฏบัิติในดา้นต่างๆ แต่ในดา้นการ

จัดท าบัญชคีรัวเรือนก่อนการให้ความรู้เสริมทักษะ พบวา่ มกีารท าบัญชีแต่ไม่ได้ท าเป็นประจ าทุกเดอืน ไมส่ามารถเอา

ข้อมูลมาใช้วางแผนทางการเงินของครอบครัวได้ มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ร้อยละ 43.30 โดยให้เหตุผลว่าไม่มีความรู้เร่ือง
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การท าบัญชี รอ้ยละ 26.67 ไม่มเีวลา ร้อยละ 20.00 และยังไมเ่ห็นถึงความจ าเป็น ร้อยละ 6.67  และเม่ือมีการเข้าไป

ให้ความรู้โดยให้สมาชิกมีส่วนร่วมแลว้นัน้ ผลลัพธ์หลังการอบรมในด้านตา่ง ๆ ดีขึ้น แต่ท้ังน้ี จะเป็นความตอ่เนื่องและ

ยั่งยืนได้นั้น ยังคงต้องให้ผู้น าชุมชนให้ความส าคัญ มีการก ากับติดตาม เพื่อให้แต่ละครัวเรือนเกิดความตระหนัก

มองเห็นประโยชนท่ี์จะได้รับและมีการท าบัญชีครัวเรือนอยา่งสม่ าเสมอตอ่ไป 
 

3. ข้อเสนอแนะที่ส าคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือนของสมาชิกชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียงต้นแบบกลุ่มเป้าหมาย 

 สมาชิกชุมชนกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเพิ่มเติมท่ีส าคัญ คือรู้ว่าการท าบัญชีครัวเรือนเป็นสิ่งท่ีดีเพราะจะ

ท าให้รู้ว่าครอบครัวมีรายรับรายจ่ายอย่างไรในแต่ละเดือนหรือปี มากท่ีสุด [7] เนื่องจากสมาชิกชุมชนฯ เคยได้รับการ

อบรมให้ความรู้มาบ้างแลว้จึงรับรู้ได้วา่ถ้ามีการท าบัญชรีายรับรายจ่ายจะท าให้ทราบแหล่งท่ีได้มากับแหลง่ท่ีใชไ้ปของ

เงินในครัวเรือน ข้อคิดเห็นล าดับท่ีสอง คือการอยากให้มีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการท าบัญชีครัวเรือน เพราะ

ชาวบ้านจะได้รู้วธีิการเขียน และให้ชาวบ้านมสี่วนร่วมในการซักถามเพราะบางครั้งการแจกสมุดอย่างเดียวชาวบ้านก็

ไม่เข้าใจเพราะส่วนใหญ่มีความรู้น้อย [6] การเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับการท าบัญชีท่ีถูกต้องยังเป็นสิ่งท่ีต้องการของ

ชุมชนฯ ล าดับท่ีสาม คือ ชุมชนรู้ว่าการรู้รายจ่ายจะท าให้เกิดความตระหนักท่ีจะต้องประหยัดและอดออมเพื่อการใช้

จ่ายในยามจ าเป็นในอนาคตเพราะรายได้หลักมาจากการท าการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ไมม่ีอาชีพเสริม [4] และล าดับท่ีสี่

คือครอบครัวจะต้องพยายามหารายได้เพิ่มจากช่องทางอื่น  ๆ นั้นคือการท าอาชีพเสริมนอกเหนือจากการท า

การเกษตรอย่างเดียวเนื่องจากปัจจุบันต้นทุนในการผลิตสูงในขณะท่ีราคาตลาดตกต่ า [3] และล าดับท่ีห้าคือต้องให้

ทุกคนในครอบครัวรู้เหมือนกันจึงจะช่วยกันประหยัด [2] นับวา่เป็นข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นท่ีส าคัญจากการศึกษา

ในคร้ังนี ้ 
 

ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา 
 1. สมาชิกชุมชนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมู่ท่ี 6 ต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด

นครสวรรค์ ทุกครัวเรือนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าบัญชีครัวเรือนอย่างถูกต้อง เกิดความตระหนักและเห็นถึง

ประโยชนข์องการท าบัญชคีรัวเรือน เกิดการเรียนรู้และจัดท าเป็นประจ าทุกเดอืน  

 2. สมาชิกชุมชนของหมู่บ้านสามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการท าบัญชีครัวเรือน มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนทาง

การเงินของครอบครัว เพ่ิมรายได้จากช่องทางอื่น ๆ และลดรายจ่ายท่ีไมจ่ าเป็น ส่งผลให้ครัวเรือนและชุมชนหมูบ้่านมี

คุณภาพชีวิตท่ีดเีกิดการพัฒนาอย่างย่ังยนืต่อไป 
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การรับรู้คุณภาพการให้บริการ และส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อความภักดีของ

ผู้ใช้บริการโรงแรมในอ าเภอเมืองนครสวรรค์ 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

ผู้ใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 2) ศกึษาความสัมพันธ์ของคุณภาพการให้บริการ ส่วนประสม

การตลาด และความภักดีของผู้ใช้บริการโรงแรมในอ าเภอเมอืงฯ จังหวัดนครสวรรค์ และ 3) ศึกษาตัวแปรส าคัญของ

คุณภาพการให้บริการ และส่วนประสมการตลาด ที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการโรงแรมในอ าเภอเมอืงฯ จังหวัด

นครสวรรค์  กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้บริการโรงแรมในอ าเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 385 คน โดยการสุ่ม

อย่างง่าย วิเคราะห์ข้อมูลโดย การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพการให้บริการ ส่วนประสม

การตลาด และความภักดีของผู้ใช้บริการโรงแรมในอ าเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์  อยู่ในระดับสูง 2) คุณภาพการ

ให้บริการ ส่วนประสมทางการตลาด และความภักดีของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05  และ 3) มีตัวแปรส าคัญ 11 ตัวแปรท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการโรงแรมในอ าเภอเมืองฯ 

จังหวัดนครสวรรค์ โดยท้ัง 11 ตัวแปรนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนหรือท านายตัวแปรตามคือ ความจงรักภักดี
ของผู้ใชบ้ริการ ได้ร้อยละ 48.20 อย่างมนีัยส าคัญที่ระดับ .01 

 

ค าส าคัญ:  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 
 

บทน า 

ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการท่ีมีบทบาทและมีความส าคัญต่อระบบ

เศรษฐกิจของประเทศไทย ท้ังนี้ กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬาได้รายงานสถานการณ์การท่องเท่ียวไทยในปี พ.ศ. 2559 วา่มี

การเตบิโตอยา่งต่อเนื่อง โดยจ านวนนักท่องเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิเดินทางมาประเทศไทยขยายตัวร้อยละ 8.86 เมื่อเทียบกับ

ปี พ.ศ. 2558 ท่ีผ่านมา และนักท่องเท่ียวชาวไทยขยายตัวร้อยละ 6.49 เมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ในปี  

พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเท่ียวรวม 2.51 ล้านล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 2.4 ล้านล้านบาท 

ในขณะท่ีองค์การการท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization: UNWTO) คาดว่าในระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2563  

การท่องเท่ียวมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยจะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ต่อปี ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2560 กระทรวง 

การท่องเท่ียวและกีฬายังมุง่เน้นพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourism) การท่องเท่ียว

เชิงสุขภาพ (Medical & Wellness) การจัดงานแต่งงาน (Wedding & Romance) การท่องเท่ียวทางน้ า (Maritime Tourism) 

และการท่องเท่ียวเชื่อมโยง (Aasen Connect) ท้ังทางบก ทางเรือ และทางเคร่ืองบิน โดยคาดว่าประเทศไทยจะมี 

การขยายตัวอยา่งตอ่เนื่อง (ส านักงานปลัดกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา, 2559)  

 จากรายงานสถานการณ์การท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ ระหว่าง มกราคม – สิงหาคม 2560 พบว่า มีนักท่องเท่ียวชาว

ต่างประเทศเดินทางมายังประเทศไทย 23,545,093 คน ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเท่ียว 1,196,567.74 ล้านบาท โดย

ดัชนีนักท่องเท่ียว ณ เดือนสิงหาคม เท่ากับ 153.05 เพิ่มขึ้น 1.67 จากเดือนก่อนหน้า ซึ่งดัชนีนักท่องเท่ียวตลาดหลักที่

เพิ่มขึ้น ได้แก่ มาเลเซีย ฮ่องกง และ สิงคโปร์ ส าหรับสถานการณ์การท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ 

ณ เดือน กรกฎาคม 2560 จ านวน 12.33 ล้านคน/ครั้ง ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเท่ียว 76,937.40 ล้านบาท โดยมี

กรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคัญท้ังในด้านจ านวนและรายได้ คือ มีจ านวนผู้มาเยือนชาวไทย 3,280,762 คน-

คร้ัง รองลงมาได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,047,618 คน-คร้ัง ภาคตะวันตก 1,789,281 คน-คร้ัง ภาคกลาง 

1,697,505 คน-คร้ัง ภาคใต้ 1,435,499 คน-คร้ัง ภาคเหนือ 1,077,226 คน-คร้ัง และภาคตะวันออก 999,318 คน-ครั้ง 

ส าหรับรายได้จากผู้มาเยือนชาวไทย 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 ล้านบาท ภาค
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ตะวันตก 5,287.25 ล้านบาท และภาคกลาง 3,686.74 ล้านบาท ส าหรับอัตราการเข้าพักของนักท่องเท่ียวชาวไทย 64.36 

% เพิ่มขึ้น 1.62% เพิ่มขึ้นเท่ือเทียบกับระยะเวลาเดียวกันกับปี 2559 (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2560) ท้ังนี้  

จากรายงานอัตราการเข้าพักของสถานพักแรมในประเทศไทยในไตรมาสท่ี 4 พ.ศ. 2559 พบว่า สถานพักแรมในประเทศไทย

มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 69.37 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.58 โดยภูมิภาคท่ีมีอัตราการเข้าพักสูงสุด คือ กรุงเทพ  ฯ  

(ร้อยละ 80.12) รองลงมาคือ ภาคตะวันตก (ร้อยละ73.34) ส่วนภูมิภาคท่ีมีอัตราการเข้าพักสูงสุด คือ กรุงเทพ ฯ  

(ร้อยละ 80.12) ส่วนภาคเหนอืมอีัตราการเข้าพักร้อยละ 62.55 (ส านักงานปลัดกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา, 2559) 

จังหวัดนครสวรรค์ ถือเป็นจังหวัดท่ีเป็นประตูสู่ภาคเหนือท่ีนักเดินทางและนักท่องเท่ียวต้องเดินทางผ่านจังหวัด

นครสวรรค์ อกีท้ัง ยังเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพในด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาต ิและเป็นจุดก าเนิดของแม่น้ า

เจ้าพระยา ตลอดจนมบึีงบอระเพ็ดซึ่งเป็นแหล่งน้ าธรรมชาตท่ีิมพีื้นท่ีถึง 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 (ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560) นอกจากนี้  จังหวัดนครสวรรค์  เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง 2  

ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดพิจิตร ก าแพงเพชร นครสวรรค์ และ อุทัยธานี ถือเป็นเขตพัฒนาการท่องเท่ียวลุ่มแม่น าเจ้าพระยา

ตอนกลาง ท่ีมีการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเพื่อสร้างรายได้แก่อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยในปี 2559 กรมการท่องเท่ียว 

ร่วมกับ เทศบาลนครสวรรค์ ด าเนินโครงการก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ าเจ้าพระยา ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมืองฯ 

จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ โดยแหล่งท่องเท่ียวดังกล่าวจะเป็นสัญลักษณ์ (Landmark)  

ท่ีส าคัญของเมือง และเป็นศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักท่องเท่ียวและประชาชนในพื้นท่ี โดยก าหนด

กลุ่มเป้าหมายท่ีส าคญั 4 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มนักท่องเท่ียวคนรุ่นใหมห่รือกลุ่ม Gen Y ด้วยโครงการ "ท้าเท่ียวข้ามภาค" เป็นการ

ท่องเท่ียวของคนรุ่นอายุ 17 - 35 ปี ท่ีจะชวน Gen Y ของนครสวรรค์ ออกมาท่องเท่ียว ท ากิจกรรม และเชิญชวนให้ผู้อื่นมา

เท่ียวนครสวรรค์ โดยใช้สื่อเทคโนโลยท้ัีง ออนไลน ์ออฟไลน์ หรือเป็นการจัดท า Short Film 2) กลุ่มสตรี ในโครงการ "ผู้หญิง

ท่อง...เท่ียวนครสวรรค์ " โดยน าเสนอวา่ นครสวรรค์เป็นเมอืงน่ารัก สงบ ผู้หญิงมาเท่ียวกันเอง มาเท่ียวเป็นกลุ่ม ท ากิจกรรม

กับชุมชน หรือ ไหวพ้ระ 3) กลุ่มผู้สูงวัย (Silver Age) ในโครงการ “เก๋ายกก๊วน ชวนเท่ียวสี่แคว แลสระหลวง” ซึ่งจะชวนผู้สูงวัย 

มาเท่ียวแหล่งชุมชนและไหว้พระ สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ในจังหวัดนครสวรรค์และพิจิตร 4) กลุ่มสร้างความเข้มแข็งให้สังคมและ

สิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรม “ป่ันสบาย ๆ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ร่วมกับพันธมติรและชุมชน เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมและความ

เข้มแข็งให้กับชุมชนโดย ก าหนดเป้าหมายเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียว 10% โดยปี 2559 นครสวรรค์ มีผู้เยี่ยมเยือนรวม

ท้ังสิน้ 1,848,850 คน มรีายได้เข้าจังหวัดประมาณ 3,385,000,000 บาท (sanook news, 2560)  

ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครสวรรค์จึงมีความส าคัญในการให้บริการด้านท่ีพักแก่นักเดินทาง ผู้มาเยือน 

ตลอดจนนักท่องเท่ียว แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาตามข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนครสวรรค์แยกตามสาขา

การผลิต โดย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระหวา่งปี 2552 - 2557 พบวา่ สาขาการ

ผลิตภาคนอกการเกษตร คือ โรงแรมและภัตตาคาร มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ระหว่าง 409 -492 ล้านบาท ซึ่งต่ ากว่า

ทกสาขาการผลิต ดังนั้น หากมีการศึกษาวจิัยถึงปัจจัยส าคัญในการพัฒนาความสามารถสร้างความประทับใจและความ

พึงพอใจก็จะส่งผลต่อการใช้บริการซ้ าหรือการบอกต่อของผู้ใช้บริการอันจะน าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานของ

ธุรกิจบริการด้านโรงแรมในจังหวัดนครสวรรค์ 
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ดังนั้น ผลของการศึกษาคร้ังนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการด้านโรงแรมในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นกลุ่ม

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว ในการน าข้อมูลจากผลการศึกษาวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ

ด าเนินงานเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการซึ่งจะส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการและเป็นการสร้างขีด

ความสามารถและความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจในระยาวตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการ ส่วนประสมการตลาด และความภักดีของผู้ใช้บริการโรงแรมในอ าเภอ

เมอืงนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพการให้บริการ ส่วนประสมการตลาด และความภักดีของผู้ใช้บริการ

โรงแรมในอ าเภอเมอืงนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  

3. เพื่อศึกษาตัวแปรส าคัญของคุณภาพการให้บริการ และส่วนประสมการตลาด ท่ีส่งผลต่อความภักดีของ

ผู้ใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมอืงนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

สมมุติฐาน  
1. คุณภาพการให้บริการ ส่วนประสมการตลาด และความภักดีของผู้ใช้บริการโรงแรมในอ าเภอเมือง

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับสูง 

2. คุณภาพการให้บริการ ส่วนประสมการตลาด และความภักดีของผู้ใช้บริการโรงแรมในอ าเภอเมือง

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มีความสัมพันธ์กันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิ 

3. ตัวแปรคุณภาพการให้บริการ และส่วนประสมการตลาด ที่ใช้ในการศึกษาเป็นตัวแปรส าคัญท่ีส่งผลต่อ

ความภักดขีองผู้ใช้บริการโรงแรมในอ าเภอเมอืงนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 
 

การทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีคุณภาพการให้บริการ 

 คุณภาพการให้บริการเป็นสิ่งท่ีเกิดจากการรับรู้ของผู้บริโภคหรือผู้ใชบ้ริการท่ีสามารถรับรู้ได้จากผู้ให้บรกิาร 

ท้ังนี ้Kotler (1991) กล่าววา่ กระบวนการให้บริการอาจเกิดขึน้ควบคู่กับการจ าหนา่ยสนิค้าหรือไมก่็ได้ซึ่งผู้ใชบ้ริการจะ

ประเมินคุณภาพการให้บริการจากการเปรียบเทียบความสอดคล้องกันระหว่างบริการท่ีคาดหวังไว้กับบริการตาม

ความรับรู้ท่ีมีซึ่งผลลัพธ์ของบริการท่ีมีคุณภาพจะสอดคล้องกับความคาดหวังท่ีมีของผู้ใช้บริการ Parasuraman, 

Zeithaml และ Berry (1985) อธิบายถึงความคาดหวังของผู้ใช้บริการว่าเกิดจาก 1) ความต้องการส่วนบุคคล  

2) การบอกเล่าหรือการบอกกล่าวต่อกัน 3) ประสบการณ์จากการรับบริการท่ีผ่านมา และ 4) การโฆษณา

ประชาสัมพันธ์จากผู้ให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังนี้ Parasuraman, Zeithaml และ Berry (1988) ได้พัฒนาตัวแบบ

การวัดคุณภาพการบริการ (Service Quality) ซึ่งพัฒนาจากแนวคิด (Concept) ระเบียบวิธี (Methodologies) และข้อ

ค้นพบ (Finding) โดยการศึกษาวิจัยในกลุ่มผู้บริโภคจากบริการต่าง ๆ ซึ่งตัวแบบการวัดคุณภาพบริการมีชื่อว่า 

SERVQUAL ประกอบด้วย 1) ความเป็นรูปธรรมของบริการ 2) ความน่าเชื่อถือของบริการ 3) การตอบสนองความ

ตอ้งการ 4) การให้ความมั่นใจ และ 5) การเอาใจใส่การเข้าถึงจิตใจ  
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แนวคดิและทฤษฎสี่วนประสมการตลาด 

 ความส าเร็จขององค์การขึ้นอยู่กับขีดความสามารถทางการตลาดท่ีสามารถส่งมอบให้แก่ผู้บริโภคหรือ

ผู้ใช้บริการดังนั้นแนวความคิดด้านการตลาด (Marketing Concept) จึงเป็นกุญแจส าคัญท่ีจะไขไปสู่ความส าเร็จตาม

เป้าประสงค์ขององค์การซึ่งเกิดจากการศึกษาความต้องการของตลาดเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจท่ีชัดเจนและ

พัฒนาส่วนประสมการตลาดท่ีสามารถตอบสนองความต้องการหรือการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค 

(Subphonkulanan, 2015) การวางแผนการตลาดแบบ 4P’ s ถือเป็นพื้นฐานส่วนประสมการตลาดแบบดั่งเดิม 

(Traditional Marketing Mix) และเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารตลาด Kotler และ Armstrong (2010) อธิบายว่า  

ส่วนประสมการตลาดเป็นเทคนิคในการควบคุมตลาดเป้าหมายหรือผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจ โดยส่วนประสม

การตลาด 7P’s ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 2) ราคา 3) สถานท่ีให้บริการหรือการส่งมอบบริการ  

4) การสง่เสริมการตลาด 5) บุคคลผู้ให้บริการ 6) กายภาพและการน าเสนอ และ 7) กระบวนการให้บริการ   

 แนวคิดและทฤษฎีความภักดีของผู้ใช้บรกิาร 

 สิ่งท่ีมีความส าคัญในการด าเนินธุรกิจ คือ ความภักดขีองลูกค้าหรือผู้ใชบ้ริการเนื่องจากความภักดีของลูกค้า

คือความผูกพันท่ีลึกซึ้งระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการท่ีมีผลต่อการซื้อซ้ าหรือการใช้บริการอย่างสม่ าเสมอและ

ตอ่เนื่องในอนาคต ความภักดีเป็นความสัมพันธ์เชงิบวกและมีความผันแปรหรือแปรเปลี่ยนไปตามความสามารถของผู้

ให้บริการในการรักษาคุณภาพการให้บริการท่ีสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ (Oliver, 1997; Skogland and 

Siguaw, 2004) แนวความคิดด้านความภักดีของลูกค้าได้รับความสนใจในการศึกษาและมีการพัฒนาตัวแบบ

เครื่องมอืส าหรับการวัดความภักดีของลูกค้าโดยเป็นการวัดความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าหรือผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ 

ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ด้านพฤติกรรม ได้แก่ การซื้อซ้ า การแนะน าบอกตอ่ในเชิงบวก ความออ่นไหว

ต่อราคา การร้องเรียน และการให้ค าแนะน าของลูกค้าให้องค์การ 2) ด้านทัศนคติเชิงบวก ได้แก่ การสร้างให้ลูกค้า

เกิดความพึงพอใจอันจะท าให้เกิดความภักดีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ ส าหรับตัวแบบเคร่ืองมือการวัดความภัคดีของ

ลูกค้าด้านบริการท่ีได้รับการยอมรับจากนักวิชาการในวงกว้างถูกพัฒนาและน าเสนอโดย Zeithaml, Berry, และ 

Parasuraman, (1996) โดยน าเสนอการวัดความภักดีต่อการบริการจากพฤติกรรมของผู้บริโภคใน 4 มิต ิประกอบด้วย 

1) พฤตกิรรมการบอกตอ่ 2) ความตัง้ใจที่จะซื้อ 3) ความออ่นไหวดา้นราคา และ 4) พฤตกิรรมการร้องเรียน  
 

ขอบเขตการวิจัย 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี้เป็นผู้ใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมอืงนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

 ตัวแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

 ตัวแปรอิสระ คือ 1) คุณภาพการให้บริการ ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีคุณภาพการให้บริการของ Parasuraman, 

Zeithaml และ Berry (1988) ประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของบริการ ความน่าเชื่อถือของบริการ การตอบสนอง

ความตอ้งการ การให้ความมั่นใจ และการเอาใจใส่การเข้าถึงจิตใจ และ 2) ส่วนประสมการตลาด ผู้วิจัยใช้ทฤษฎสี่วน

ประสมการตลาดของ Kotler และ Armstrong (2010) ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 2) ราคา 3) สถานท่ี

ให้บริการหรือการส่งมอบบริการ 4) การส่งเสริมการตลาด 5) บุคคลผู้ให้บริการ 6) กายภาพและการน าเสนอ และ  

7) กระบวนการให้บริการ  

 ตัวแปรตาม คือ ความภักดีของผู้ใช้บริการ ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีความภักดีของผู้ใช้บริการของ Zeithaml, Berry 

และ Parasuraman (1996) ประกอบด้วย 1) พฤติกรรมการบอกต่อ 2) ความตั้งใจที่จะซื้อ 3) ความอ่อนไหวด้านราคา 

และ 4) พฤตกิรรมการร้องเรียน  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจและเชิงพรรณนา (Survey and Descriptive Research) โดยมุ่งศึกษา

สภาพ ความสัมพันธ์ และตัวแปรส าคัญของคุณภาพการให้บริการ และส่วนประสมการตลาด ที่ส่งผลต่อความภักดี

ของผู้ใช้บริการโรงแรมในอ าเภอเมอืงนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นี้เป็นผู้ใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมอืงนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

 กลุ่มตัวอยา่ง และการสุ่ม ผู้วิจัยด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากผู้ใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมอืง

นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 385 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใชต้ารางส าเร็จรูปการก าหนด

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชากรของ เคร็จซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 

95 ซึ่งสามารถแทนจ านวนประชากรได้ 100,000 คน โดยใชว้ธีิการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัยเป็นแบบสอบถามท่ีพัฒนาขึ้นจากการศึกษาเอกสาร ต ารา วารสาร และงานวจิัยท่ี

เกี่ยวข้องโดยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับคะแนน ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรง (Validity) 

โดยผู้ทรงคุณวุฒจิ านวน 5 ทา่น เพื่อตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Item Objective Congruence: IOC) โดยผลการตรวจสอบได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 และ

ด าเนินการตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) โดยน าไปลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง 

จ านวน 30คน และน าข้อมูลมาค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงหรือความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ ได้ค่าสัมประสิทธ์ิ

ความเท่ียงแบบอัลฟ่า (Alpha-relyability Cofficient) เท่ากับ .932 

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment Correlation) และการวิเคราะห์ค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณ (Stepwise-Multiple Regression Correlation Coefficient)  

คุณภาพการให้บริการ 

ความเป็นรูปธรรมของบรกิาร 

ความน่าเชื่อถือของบรกิาร  

การตอบสนองความต้องการ  

การให้ความมัน่ใจ  

การเอาใจใส่การเข้าถึงจิตใจ 

ส่วนประสมการตลาด 

ผลิตภัณฑ์ 

ราคา 

สถานที่ให้บริการหรือการส่งมอบบรกิาร 

การส่งเสรมิการตลาด  

บุคคลผูใ้ห้บรกิาร 

กายภาพและการน าเสนอ 

กระบวนการให้บรกิาร  

ความจงรักภักดขีองลูกค้า 

พฤติกรรมการบอกต่อ 

ความตั้งใจที่จะซือ้ 

ความออ่นไหวด้านราคา  

พฤติกรรมการร้องเรียน 
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ผลการศึกษา 
1. ผลการศึกษาคุณภาพการให้บริการ ส่วนประสมการตลาด และความภักดีของผู้ใช้บริการโรงแรมในอ าเภอ

เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า คุณภาพการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 

โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการเอาใจใส่การเข้าถึงจิตใจ (x̄ =4.31) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการให้

ความมั่นใจ (x̄ =4.22) ส าหรับส่วนประสมการตลาดในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 โดยด้านท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรผู้ให้บริการ (x̄ =4.30) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ กระบวนการ (x̄ =4.22) ในส่วนความ 

ภักดีของผู้ใช้บริการในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พฤติกรรม

การร้องเรียน (x̄ =4.29) ส่วนด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยต่ าสุด คือ พฤตกิรรมการบอกตอ่ (x̄ =4.16) ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงคา่เฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ส่วนประสมการตลาด และความภักดีของ

ผู้ใชบ้ริการโรงแรมในอ าเภอเมอืงนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

ตัวแปร 
X  

S.D. แปลความหมาย 

SQT คุณภาพการให้บริการ 4.26 .314 สูง 

   SQT1 ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ  4.26 .423 สูง 

   SQT2 ด้านความนา่เช่ือถือของบริการ  4.26 .435 สูง 

   SQT3 ด้านการตอบสนองความต้องการ  4.26 .455 สูง 

   SQT4 ด้านการให้ความม่ันใจ  4.22 .501 สูง 

   SQT5 ด้านการเอาใจใส่การเข้าถึงจิตใจ  4.31 .394 สูง 

MKT ส่วนประสมการตลาด 4.26 .284 สูง 

   MKT1 ด้านผลิตภัณฑ ์ 4.28 .378 สูง 

   MKT2 ด้านราคา  4.23 .456 สูง 

   MKT3 ด้านสถานที่ให้บริการหรือการสง่มอบบริการ 4.29 .449 สูง 

   MKT4 ด้านการส่งเสริมการตลาด  4.28 .452 สูง 

   MKT5 ด้านบุคคลผู้ให้บริการ  4.30 .497 สูง 

   MKT6 ด้านกายภาพและการน าเสนอ 4.20 .360 สูง 

   MKT7 ด้านกระบวนการให้บริการ  4.22 .408 สูง 

LYT ความภักดีของผู้ใช้บรกิาร 4.24 .315 สูง 

   LYT1 ด้านพฤติกรรมการบอกตอ่ 4.19 .448 สูง 

   LYT2 ด้านความตัง้ใจที่จะซือ้ 4.25 .399 สูง 

   LYT3 ด้านความออ่นไหวต่อปัจจัยราคา 4.22 .426 สูง 

   LYT4 ด้านพฤติกรรมการร้องเรียน 4.29 .469 สูง 
 

2. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพการให้บริการ ส่วนประสมการตลาด และความภักดีของผู้ใช้บริการ

โรงแรมในอ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ตัวแปรคุณภาพการให้บริการ ด้านความน่าเชื่อถือของ

บริการ (SQT2) กับ ความภักดีของผู้ใช้บริการ ด้านพฤติกรรมการร้องเรียน (LYT4) มีความสัมพันธ์กันสูงสุดโดยมี 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .229 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนตัวแปรส่วนประสมทางการตลาด  
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ด้านกระบวนการให้บริการ (MKT7) กับ ความภักดีของผู้ใช้บริการ ด้านความตั้งใจท่ีจะซื้อ (LYT2) มีความสัมพันธ์กัน
สูงสุดโดยมคี่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .448 อยา่งมนียัส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 ดังตารางท่ี 2 และ 3 
 

ตารางที่ 2 แสดงสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการ กับความภักดีของผู้ใชบ้ริการ 

 SQT1 SQT2 SQT3 SQT4 SQT5 LYT1 LYT2 LYT3 LYT4 

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** 1 

หมายเหตุ: n = 385, **p<0.01; *p<0.05 
 

ตารางที่ 3 แสดงสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างสว่นประสมการตลาด กับความภักดขีองผู้ใช้บริการ 

 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. ผลการศึกษาตัวแปรส าคัญของคุณภาพการให้บริการ และส่วนประสมการตลาด ท่ีส่งผลต่อความภักดีของ

ผู้ใช้บริการโรงแรมในอ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  พบว่า มีตัวแปรส าคัญ 11 ตัวแปรท่ีส่งผลต่อความ

จงรักภักดีของลูกค้าท่ีเข้าใช้บริการโรงแรมในอ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จากตัวแปรท้ังหมด 48 ตัวแปร 

ประกอบด้วย 1) โรงแรมมีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ 2) ความชัดเจนในการอธิบายและแนะน าขั้นตอนการให้บริการ 3) บริการ

ด้วยความเสมอภาคตามล าดับก่อน-หลัง 4) มีบริการอินเตอร์เน็ต WIFI ฟรี 5) บริการอย่างรวดเร็ว คล่องแคล่วและถูกต้อง 

6) ทุกขั้นตอนในการให้บริการมีการบอกกล่าวอย่างชัดเจน 7) การจองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรมมีความสะดวก 8) มี
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การประชาสัมพันธ์ผานสื่อต่างๆ 9) สามารถรับรู้ถึงปัญหาของผู้ใช้อย่างถูกต้อง 10) มีโปรโมชั่นส าหรับลูกค้าท่ีมาเข้าใช้

บริการโรงแรม และ 11) ผู้ให้บริการมีความเต็มใจในการให้บริการ โดยท้ัง 11 ตัวแปรนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนหรือ

ท านายตัวแปรตามคือ ความจงรักภักดีของผู้ใชบ้ริการ ได้ร้อยละ 48.2 อยา่งมนีัยส าคัญท่ีระดับ .01 ดังตารางท่ี 4 
 

ตารางที่ 4 แสดงตัวแปรส าคัญท่ีส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการโรงแรมในอ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด

นครสวรรค์ 

ล าดับ 

ที ่

รายการ B Std.Error Beta t P-value 

1 F1 โรงแรมมชีื่อเสียงและนา่เช่ือถือ .131 .271 .246 5.821** .000 

2 L3 ความชัดเจนในการอธิบายและแนะน าขั้นตอน

การให้บริการ 

.085 .247 .167 3.830** .000 

3 L4 บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับก่อน-หลัง .073 .251 .162 3.707** .000 

4 K4 มบีริการอินเตอร์เน็ต WIFI  ฟรี .065 .287 .144 3.233** .001 

5 L1 บริการอยา่งรวดเร็ว คล่องแคล่วและถูกตอ้ง .078 .234 .140 3.099** .002 

6 L2 ทุกขั้นตอนในการให้บริการมีการบอกกล่าว

อย่างชัดเจน 

.069 .258 .133 3.005** .003 

7 H2 การจองหอ้งพักโดยตรงกับทางโรงแรมมคีวาม

สะดวก 

.068 .238 .131 3.235** .001 

8 I2 มกีารประชาสัมพันธ์ผานสื่อต่างๆ  .063 .232 .128 2.973** .003 

9 B2 สามารถรับรู้ถึงปัญหาของผูใ้ช้อย่างถูกตอ้ง .058 .235 .127 3.128** .002 

10 I1 มโีปรโมช่ันส าหรับลูกค้าที่มาเข้าใช้บริการ .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. จากการศึกษาคุณภาพการให้บริการ ส่วนประสมการตลาด และความภักดีของผู้ใช้บริการโรงแรมใน

อ าเภอเมอืงนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดับสูงท้ัง 3 ปัจจัย ซึ่งเป็นไปตามสมตฐิานของการ

วจิัยท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละปัจจัยยังพบวา่ด้านการเอาใจใส่การเข้าถึงจิตใจ ด้านบุคลากรผู้

ให้บริการ และด้านพฤติกรรมการร้องเรียนอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกัน ซึ่งผลของการศึกษาวจิัยครัง้นี้สามารถสะทอ้นถึง

ทัศนะของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อโรงแรมในอ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  ดังนั้น ผู้ประกอบการควรให้

ความส าคัญ และพิจารณาแนวทางการด าเนินงานท่ีมุง่เน้นและรักษาระดับคุณภาพการให้บริการของโรงแรม ตลอดจน

การน าหลักส่วนประสมการตลาดมาใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์การด าเนนิงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนด

กลยุทธ์ด้านราคา การพัฒนากระบวนการให้บริการ และการพัฒนาทางกายภาพของโรงแรม เนื่องจากผลการวิจัย

พบว่าท้ัง 3 ด้านนี้มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอื่น ๆ ในส่วนความภักดีของผู้ใช้บริการ ถึงแม้ว่าผลของการวิจัยท่ีพบว่าใน

ภาพรวมจะอยู่ในระดับสูงแต่พฤติกรรมการบอกต่อของผู้ใช้บริการยังคงมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอื่น  ๆ แสดงให้เห็นว่า

ผู้ใชบ้ริการยังมทัีศนคตบิางประเด็นท่ีสง่ผลต่อความประทับใจในการใช้บริการของโรงแรม และอาจส่งผลต่อการแนะน า
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หรือบอกต่อแก่บุคคลอื่นเพื่อการใชบ้ริการในอนาคต ดังนั้น ผู้ประกอบการควรพิจารณาถึงการด าเนินงานของโรงแรมท่ี

สามารถสร้างความประทับใจบนพื้นฐานของคุณภาพท่ีผู้ใช้บริการได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชิดชัย อนุฤทธ์, 

อนิรุทธ์ิ ผงคลี และอารียรัตน์ ปานศุภวัชร (2558) ศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการบริการกับ

ประสิทธิภาพการท างานของผู้บริหารแผนกต้อนรับส่วนหน้าธุรกิจโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผลของการ

วิจัยพบว่า ความสามารถในการบริการด้านความสะดวกจากการให้ริการ ด้านบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ ด้านการ

ให้บริการทุกระดับอย่างเท่าเทียม มคีวามสัมพันธ์และส่งผลตอ่ประสิทธิภาพการท างานโดยรวม นอกจากนนี้ผลของการ

ศึกษาวจิัยยังได้ให้ข้อเสนอแนะในการสร้างคุณภาพการให้บริการซึ่งจะส่งผลต่อผลลัพธ์การด าเนินงานโดยตรงต่อการ

ด าเนินธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับ เฉลิมพล นาเมืองรักษ์ (2557) ที่ศึกษาคุณภาพการให้บริการและความภักดีของลูกค้า

ธนาคารสงเคราะห์สาขาปทุมธานี โดยพบว่า คุณภาพการให้บริการกับความภักดีของลูกค้ามีความสัมพันธ์เชิงบวก

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการท้ังในส่วนของความพร้อมในการ

ให้บริการ การฝึกอบรมและพัฒนาการให้บริการ และการสื่อสารการตลาดเพื่อน าไปสู่การสร้างความภักดีของลูกค้า 

2. จากการศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพการให้บริการ ส่วนประสมการตลาด และความภักดีของผู้ใช้บริการ

โรงแรมในอ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ตัวแปรคุณภาพการให้บริการด้านความน่าเชื่อถือของบริการ 

กับ ความภักดีของผู้ใชบ้ริการด้านพฤตกิรรมการร้องเรียน และตัวแปรส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ 

กับ ความภักดีของผู้ใช้บริการด้านความตั้งใจท่ีจะซื้อ มีความสัมพันธ์กันสูงสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่ง

เป็นไปตามสมติฐานของการวิจัยท่ีตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าความน่าเชื่อถือในบริการของโรงแรมมีความสัมพันธ์กับการ

ร้องเรียนของผู้ใช้บริการ ดังนั้น ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญต่อการให้บริการท่ีตรงตามความต้องการ เป็นไปตาม

ข้อตกลงท่ีให้กับลูกค้า ตลอดจนการสามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้าในการรับบริการได้อย่างถูกต้องและตรงตามความ

ต้องการ นอกจากนี้จากผลการวิจัยท่ีพบว่าการด าเนินงานด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์กับความภักดีของลูกค้า

โดยเฉพาะด้านความตั้งใจซื้อ ยังแสดงให้เห็นว่าการให้ความส าคัญกับกระบวนการให้บริการมีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจซื้อของผู้รับบริการ ดังนั้น ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับกระบวนการให้บริการของโรงแรมท้ังในด้านความ

รวดเร็วในบริการ ขั้นตอนในการให้บริการ ตลอดจนการให้ความส าคัญกับล าดับก่อนหลังในการให้บริการเพื่อน าไปสู่การ

สร้างความภักดีของผู้ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัลยา สร้อยสิงห์ (2559) ท่ีศึกษาวิจัยความคาดหวังและการ

รับรู้ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของผู้ใช้บริการรงแรมในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และได้ให้ข้อเสนอแนะว่า 

ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการสร้างความเป็นรูปธรรมของการบริการ การพัฒนาความน่าเชื่อถือไว้วางใจใน

บริการโดยมีการจัดพนักงานให้บริการอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการท่ีรวดเร็วตาม

ความคาดหวัง การรับฟังปัญหาและช่วยแก้ไข ซึ่งสอดคล้องกับ จติกา คุ้มเรือน (2559) ท่ีศึกษาวิจัยปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลตอ่การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและการเลือกใชบ้ริการโรงแรม 4 ดาว ของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขต

เมืองพัทยา โดยพบว่า อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4 

ดาว ด้านคุณค่าท่ีได้รับประกอบด้วย ด้านความสะดวก การติดต่อสื่อสาร และความสบาย ในส่วนปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ประกอบด้วยด้านต้นทุน ด้านการดูแลเอาใจใส่ และด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

3. จากการศึกษาตัวแปรส าคัญของคุณภาพการให้บริการ และส่วนประสมการตลาด ที่ส่งผลต่อความภักดี

ของผู้ใช้บริการโรงแรมในอ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  พบว่า มีตัวแปรส าคัญจ านวน 11 ตัวแปร  

ซึ่งประกอบด้วย 1) โรงแรมมีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ 2) ความชัดเจนในการอธิบายและแนะน าขั้นตอนการให้บริการ  

3) บริการด้วยความเสมอภาคตามล าดับก่อน-หลัง 4) มีบริการอินเตอร์เน็ต WIFI ฟรี 5) บริการอย่างรวดเร็ว 

คล่องแคล่วและถูกตอ้ง 6) ทุกขั้นตอนในการให้บริการมีการบอกกล่าวอยา่งชัดเจน 7) การจองห้องพักโดยตรงกับทาง
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โรงแรมมีความสะดวก 8) มีการประชาสัมพันธ์ผานสื่อต่าง ๆ 9) สามารถรับรู้ถึงปัญหาของผู้ใช้อย่างถูกต้อง  

10) มโีปรโมชั่นส าหรับลูกค้าที่มาเข้าใช้บริการโรงแรม และ 11) ผู้ให้บริการมีความเต็มใจในการให้บริการ เป็นต าแปร

ส าคัญท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการโรงแรมในอ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาวิจัยของ Abdulnabi Al-Debi (2014) พบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการมีผลกระทบต่อขีด

ความสามารถในการแข่งขันท่ีสูงขึ้นของธุรกิจโรงแรม และสอดคล้องกับแนวคิดของ Aaker (1991), Kotler and 

Armstrong (2010) ท่ีกล่าวว่า ความภักดีของผู้ใช้บริการเกิดจากปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ และส่วนประสม

การตลาดที่ผู้ใชบ้ริการได้รับ  
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้ประกอบการควรก าหนดแผนการด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อการสร้างความ

มั่นใจแก่ผู้ใช้บริการโดยการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความสามารถในการสื่อสารการตอบข้อซักถามหรือปัญหาแก่

ผู้ใชบ้ริการให้เกิดความเข้าใจหรือคลายข้อสงสัยต่างๆได้อย่างมั่นใจ รอมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ และกริยามารยาท 

ตลอดจนการให้บริการท่ีเหนอืความคาดหวัง 

2. ผู้ประกอบการควรพิจาณาการกลยุทธ์ทางการตลาดโดยเฉพาะการก าหนดกลยุทธ์ด้านราคา  

ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการพัฒนาทางกายภาพของโรงแรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขัน 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยการพัฒนากลยุทธ์การด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมขนาดกลาง และขนาดใหญ่เพื่อ

เป็นแนวทางในการสร้างขีดความสามารถในการด าเนนิงาน 
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ความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของนมถั่วเหลือง

แบบกล่องของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  

The consumer perceptions of marketing mix of Soymilk Boxes in amphoe 

muang Nakhon sawan district, Nakhon Sawan province 
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Chompanadkarn Suparwongtanakarn1*, Charuwan kamolsin2 and Phattarapong Laophairot3 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1)เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดของนมถั่วเหลืองแบบกล่องของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 2)เพื่อ

เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริโภคจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของนมถั่วเหลือง

แบบกล่องของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคท่ีเคยซื้อนมถั่ว

เหลืองเพื่อบริโภคเองหรือให้ผู้อื่นในช่วงระยะเวลา 6 เดอืนท่ีผ่านมาในเขตอ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

จ านวน 400 คนโดยวธีิการสุ่มแบบสะดวก  

ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  

ด้านสถานท่ีจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับสูง 2) ความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมตี่อส่วนประสม

ทางการตลาดเมื่อจ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา รายได้และอาชีพมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ .05  3) ผู้บริโภคมีพฤตกิรรมการซือ้นมถั่วเหลอืงแบบกล่องเพื่อบริโภคเองมากที่สุดและเลอืกย่ีหอ้แลคตาซอย

ในระดับมาก โดยประโยชนข์องนมถั่วเหลืองเพื่อบรรเทาความหิว ได้รับอิทธิพลจากบุคคลใกล้ชิด (พอ่แม ่พี่นอ้ง บุตร) 

ความถี่ในการบริโภคคือบริโภคเป็นประจ าทุกวันโดยเลือกซื้อจากร้านค้าใกล้บ้าน และปริมาณในการบริโภค 

ขนาดกลาง (190-500 มล) ค่าใช้จ่ายในการซื้อมรีาคาต่ ากว่า 25 บาท อยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ค าส าคัญ:  ส่วนประสมทางการตลาด, นมถั่วเหลอืงแบบกล่อง  
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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 
 

บทน า 

ในปัจจุบันการบริโภคนมถั่วเหลืองของคนส่วนใหญ่ท่ีดูแลสุขภาพมีเพิ่มมากขึ้นและมีสภาพแวดล้อมท่ี

เปลี่ยนแปลงจากเดิมท้ังในด้านการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคในเขตเมืองท่ีมีความเร่งรีบตลอดเวลาโดยเฉพาะหนุ่มสาว

ออฟฟิศ  ท่ีตอ้งท างานหนักและมีเวลาน้อย ผู้สูงอายุท่ีเบ่ืออาหารและเด็กท่ีต้องการสารอาหาร ท่ีครบถ้วนในแตล่ะวัน 

ประกอบกับภาครัฐหันมารณรงค์อย่างจริงจังกับการให้ความรู้ต่อการบริโภคอาหารในการรับประทานอาหารอยา่งถูก

ลักษณะและมปีระโยชน์แก่ร่างกาย จึงเนน้ความส าคัญและใส่ใจในการบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น นมถั่ว

เหลอืงพร้อมดื่มแบบกล่องจึงเป็นผลิตภัณฑท์างเลือกท่ีตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภคได้เป็นอยา่งดีไม่วา่จะเป็น 

ด้านความสะดวกในการพกพา ด้านคุณประโยชนท่ี์เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย สามารถแทนอาหารหลักได้บางมือ้ และ

อกีส่วนหนึ่งซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากผู้ท่ีมรีะบบย่อยอาหารเสื่อม ผู้ป่วยพักฟื้น และผู้แพน้มวัว ผู้ท่ีมอีายุมากขึ้นจะลด

การบริโภคนมวัวและหันมาบริโภคนมถั่วเหลอืงพร้อมดื่มแบบกล่องแทน 

ด้วยเหตุนี้เอง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาวิจัย เร่ือง ความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดของนมถั่วเหลืองแบบกล่องของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองนครนครสวรรค์   จังหวัดนครสวรรค์ 

เพื่อท่ีผู้ประกอบการในธุรกิจนมถั่วเหลอืงใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรับเปลี่ยนปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

บริโภคให้เหมาะสม โดยสามารถเข้าถึงและตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภคได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของนมถั่วเหลืองแบบกล่องของ

ผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดนครสวรรค์  

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริโภคจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด

ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดนครสวรรค์  
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
ตัวแปรอสิระ (Independent Variables) ได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคลเพศ อาย ุระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพปัจจุบัน 

ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์  ราคา  

การจัดจ าหนา่ย การสง่เสริมการตลาดและบริโภคนมยูเอชที  
 

การทบทวนวรรณกรรม  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้เพื่อตอบสนองความพึง

พอใจของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกลายเป็นหลักการพื้นฐานท่ีนักการตลาดนิยมใช้จนถึงปัจจุบันส่วนประสมทางการตลาด

ประกอบไปด้วย 4 ประการคือ(ฉัตยาพร เสมอใจ, 2556: 22-25) 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยการตอบสนองความ

ต้องการผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายมีตัวตน ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสินค้า บริการ และความคิด ผลิตภัณฑ์ต้องมี

อรรถประโยชน ์(Utility) และมีมูลค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงท าให้ผลิตภัณฑส์ามารถขายได้  

2.ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน อันเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้าในการตัดสินใจซื้อ 

ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งมูลค่า (Value) กับราคาของผลิตภัณฑ์ ถ้ามูลค่าสูงกว่าหรือเหมะสมกับราคา ลูกค้าก็

จะตัดสนิใจซื้อ  

3. การจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมการ

เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ไปยังตลาด โดยสถาบันท่ีน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายก็คือ สถาบันการตลาด ส่วน

กิจกรรมในการกระจายสินค้าประกอบด้วยการขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง สามารถแบ่ง

องคป์ระกอบของการจัดจ าหนา่ยออกเป็น 2 สว่นดังนี ้ 

3.1 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึง เส้นทางผลิตภัณฑ์หรือกรรมสิทธ์ิของ

ผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด โดยเร่ิมต้นจากแหล่งผลิต ผ่านผู้ขายไปสู่ผู้ซื้อ ดังนั้นในระบบช่องทางการจัด

จ าหนา่ย จึงประกอบด้วย ผู้ผลิต คนกลาง และผู้บริโภคหรือผู้ใชท้างอุตสาหกรรม  

3.2 การกระจายสนิค้า (Physical Distribution) หมายถงึ กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์

จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม การกระจายสินค้าจึงประกอบด้วย การขนส่ง (Transportation)  

การเก็บรักษาและการคลังสินค้า (Storage and Warehousing) และการบริหารสินค้าคงเหลอื (Inventory management) 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ระหว่างผู้ซื้อกับ

ผู้ขาย เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขายท าการตลาดโดยตรง (Personal 

Selling) หรือใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร (Non-personal Selling) การส่งเสริมการตลาดสามารถแบ่งออก

ได้เป็น 6 ประการใหญ่ ๆ ดังนี้  
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4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นการเสนอข่าวสารของผลิตภัณฑ์บุคคล หรือองค์กร โดยสร้างสรรค์

งานโฆษณา และโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เชน่ โทรทัศน์ วทิย ุสิ่งพิมพ ์ตา่ง ๆ สื่อเคลื่อนท่ีต่าง ๆ และป้ายโฆษณา เป็นต้น

โดยมีคา่ใชจ้่ายการใชส้ื่อในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์ (Sponsor) 

4.2 การขายโดยใชพ้นักงานขาย (Personal Selling) เป็นการแจ้งข่าวสารและจูงใจการตลาดเพื่อขายแบบ

ซึ่งหนา้ (Face-to-Face Selling) โดยใชบุ้คคล ซึ่งมีงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  

4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นกิจกรรมการกระตุ้นให้เกิดความสนใจและตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑท่ี์นอกเหนอืจากการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการขายโดยใชพ้นักงานขาย โดยการส่งเสริมการตลาด

แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ  

4.3.1 การสง่เสริมการขายมุง่ท่ีผู้บริโภค (Consumer Promotion) 

4.3.2 การสง่เสริมการขายมุง่ท่ีคนกลาง (Trade Promotion) 

4.3.3 การสง่เสริมการขายมุง่ท่ีพนักงาน (Sales force Promotion) 

4.4 การให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) เป็นการให้ขอ้มูลผลิตภัณฑ ์

โดยผ่านสื่อ  

4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพื่อกระตุ้นให้

เกิดการตัดสนิใจได้ทันที  

4.6 การส่งเสริมการขายโดยใช้กิจกรรมพิเศษ (Event Marketing) หรือการตลาดเชิงกิจกรรม หมายถึง

การจัดกิจกรรมทางการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์พิเศษท่ีอยู่ในความสนใจของผู้คน หรือสร้างกิจกรรมทาง

การตลาดให้เป็นเหตุการณ์พิเศษ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมและมี

ประสบการณ์กับผลิตภัณฑ ์เชน่ การจัดแสดง การแขง่ขัน การเฉลิมฉลอง การสัมมนา การประกวด เป็นต้น 

หลักการท่ีมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์พฤติกรรมของตลาด ท่ีเรียกว่า 6Ws 1H ท่ีต้องพิจารณาลักษณะ

ต่าง ๆ เกี่ยวกับตลาดเพื่อให้ได้ในสิ่งท่ีต้องการทราบ 7 ประการหรือท่ีเรียกว่า 7Osดังต่อไปนี้ (ฉัตยาพร เสมอใจ

,2556:52-54)    

1. ตลาดเป้าหมาย (Who is the Target Market) ตลาดท่ีมีผู้บริโภคมากมาย แต่ยังไม่ใช่ท้ังหมดท่ีจะเป็น

กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ หน้าท่ีส าคัญของนักการตลาด คือมองว่าใคร มีแนวโน้มท่ีจะเป็นลูกค้าของเราได้ และมี

ลักษณะเป็นอยา่งไร (Occupant) ซึ่งจะเป็นกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) ท่ีแท้จริงของผลิตภัณฑ ์  

2. ตลาดซือ้อะไร (What Does the Market Buy) การเปิดตัวสายการบินตน้ทุนต่ า เป็นเสมอืนการเปิดกวา้งใน

การตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มใหมน่อกจากสายการบินท่ีให้บริการเดิมมรีาคาแพง 

และมีบริการบางอย่างท่ีไม่จ าเป็นท่ีผู้บริโภคมีความตอ้งการ  

3. ท าไมจึงซื้อ (Why Does the Market Buy) การพิจารณากลุ่มเป้าหมายของสายการบินในต่างประเทศ   

จะเห็นว่าลูกค้าแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลัก 

3.1 ลูกค้าที่ซื้อเวลาเป็นหลักจึงไมต่อ้งการสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น  

3.2 ลูกค้าท่ีซื้อความสะดวกสบายเป็นหลักท่ีมีความสามารถและยินดี ท่ีจะจ่ายเพื่อได้ รับความ

สะดวกสบายเพิ่มขึ้น  

4. ส่วนร่วมในการซื้อ (Who Participates in the Buying) เป็นการตัดสินใจซื้อท่ีมีบุคคลอื่นท่ีมีส่วนร่วมหรือมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ (Organization) เพราะผู้ท่ีท าหน้าท่ีซื้ออาจไม่ใช่ผู้ท่ีใช้สินค้าโดยตรงอาจเป็นผลิตภัณฑ์ใช้
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ร่วมกันหลายคน ผู้ซื้อหรือผู้ใช้อาจไม่มีความรู้เกี่ยวกับสินค้ามากนัก จึงต้องอาศัยผู้รู้หรือกลุ่มของผู้ซื้อเข้ามามีส่วน

ร่วมในการตัดสนิใจ 

5. ซื้อเมื่อใด (When Does the Market Buy) เป็นการพิจารณาถึงโอกาสในการซื้อของลูกค้า (Occasion) 

เพื่อให้ทันต่อการผลิตท่ีเพยีงพอ และเตรียมแผนการสง่เสริมการตลาดในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะสินค้าท่ีมีการ

บริโภคมากในบางฤดูกาล   

6. ซื้อท่ีไหน (Where Does the Market Buy) ทราบถึงแหล่งท่ีลูกค้านิยมหรือสะดวกท่ีจะไปซื้อ (Outlets)  

ในบริหารช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีเหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละกลุ่มด้วยพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายท่ีไม่มีเวลาใน

การเดินทางและต้องการความสะดวกสบาย การอาศัยคนกลาง  

7. ซื้ออย่างไร (How Does the Market Buy) เพื่อทราบถึงการซื้อของ (Operation) วา่มีขัน้ตอนการซื้ออยา่งไร 

ตัง้แต่การรับรู้ถึงปัญหา ท าการค้นหาข้อมูลเพื่อแก้ไขหรือลดปัญหานั้น ๆ ท าการประเมินทางเลือกในการแก้ปัญหาใช้

ปัญหามากระตุ้นและตัดสินใจซื้ออยา่งไร จะช่วยให้ธุรกิจมีข้อมูลในการวางแผนการส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสมกับ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มากที่สุด  

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

พรสุรีย์  สีทอง (2546) ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมถั่วเหลืองยูเอชทีในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่าส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภค

ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือยูเอชทีโดยใส่ใจว่ าผลิตภัณฑ์ดื่มแล้วให้

คุณประโยชน์ต่อร่างกาย ส่วนด้านส่งเสริมการตลาดเชน่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสรมิการขายคือการ

ให้ความรู้เร่ืองสินค้าเพื่อการสนับสนุนการขายท่ีท าให้พฤติกรรมการบริโภคนมถั่วเหลืองยูเอชทีเปลี่ยนแปลงไป ส่วน

ในเร่ืองราคาและชอ่งทางการจัดจ าหนา่ยพบวา่ ไมม่คีวามสัมพันธ์กับพฤตกิรรมผู้บริโภคนมถั่วเหลอืงยูเอชที  

ธิดารัตน์  แสงเทียนประไพ  (2554) ได้ศึกษาปัจจัยการรับรู้และส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการซื้อนมถั่วเหลืองปรุงส าเร็จ (น้ าเต้าหู้ผง) ตราโอวัลตินเนเจอร์ซีเล็คท์ซอยย์ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานครพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงโดยแบ่งเป็นช่วงอายุ15-24ปี, 25-34ปี, 35-44ปี

และ45 ปีขึน้ไปมีระดับการศกึษาสูงสุดคือปริญญาตรีประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

10,001- 20,000 บาทมรีะดับการรับรู้โดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามอยูใ่นระดับปานกลางระดับความคิดเห็นท่ีมตี่อ

ส่วนประสมทางการตลาดของนมถั่วเหลืองปรุงส าเร็จ (น้ าเต้าหู้ผง) ตราโอวัลตินเนเจอร์ซีเล็คท์ซอยย์ด้านผลิตภัณฑ์

ด้านราคา ด้านช่องทางจ าหน่ายด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อผลิตภัณฑ์นม

ถั่วเหลืองปรุงส าเร็จ (น้ าเต้าหู้ผง)ตราโอวัลตินเนเจอร์ซีเล็คท์ซอยย์ขนาดซองเล็กมีความถี่ในการดื่มต่อสัปดาห์

ประมาณ 3 คร้ังและซื้อคร้ังล่าสุดประมาณ 2 แพคโดยนิยมดื่มเวลา 06.00- 09.00 น. และคิดว่าผลิตภัณฑ์นมถั่ว

เหลอืงปรุงส าเร็จ (น้ าเต้าหู้ผง) ตราโอวัลตนิเนเจอร์ซีเล็คท์ซอยย์ท าให้อ่ิมท้องจึงตัดสินใจซื้ออีกท้ังมแีนวโนม้การซื้อใน

ระดับปานกลางและมีแนวโน้มในการแนะน าและบอกต่อคนอื่นในระดับปานกลางผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี

อายุระดับการศึกษาสูงสุดอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อนมถั่วเหลืองปรุงส าเร็จ (น้ าเต้าหู้ผง) ตราโอวัลตินเน

เจอร์ซีเล็คท์ซอยยแ์ตกตา่งกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ปัจจัยดา้นการรับรู้มีความสัมพันธ์กับพฤตกิรรมการซื้อ

นมถั่วเหลืองปรุงส าเร็จ (น้ าเต้าหู้ผง) ตราโอวัลตินเนเจอร์ซีเล็คท์ซอยย์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในทิศทาง

เดียวกันระดับปานกลางที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.01 
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กามีละฮ  หะยียะโกะ (2554) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค

น้ านมถั่วเหลืองของผู้บริโภคในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้บริโภคน้ านมถั่วเหลือง ส่วนมาก

เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายมีอายุระหว่าง 19-25 ปี เป็นนักเรียนนักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนต่ ากว่า 5,000 บาทมี

สถานภาพโสด ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ในส่วนของการท่ีมีนมถั่วเหลืองให้เลือกหลายชนิด มี

ระดับความส าคัญมาก ด้านราคานมถั่วเหลืองท่ีมีราคาถูกมรีะดับความส าคัญมาก ด้านการส่งเสริมการตลาด ในส่วนของ 

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ เข้าถึงผู้บริโภค มีระดับความส าคัญมาก และด้านสถานท่ีจัดจ าหน่าย มีท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม  

มีระดับความส าคัญมาก พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการบริโภคน้ านมถั่วเหลือง ในการเลือกสถานท่ีซื้อส่วนใหญ่

ผู้บริโภคเลือกซื้อร้านค้าท่ัวไป เหตุผลในการซื้อส่วนใหญ่ ผู้บริโภคต้องการมีสุขภาพดีและแข็งแรง ความถี่ท่ีผู้บริโภคซื้อ

ส่วนใหญ่ 1-2 คร้ัง / วัน ยี่ห้อท่ีผู้บริโภคซื้อส่วนใหญ่ คือ ยี่ห้อไวตามิลค์ การเดินทางไปซื้อส่วนใหญ่ผู้บริโภคไปซื้อ 

โดย รถจักรยานยนต์ ช่วงเวลาท่ีซื้อส่วนใหญ่ คือ เวลา 12.01-15.00 น. และผู้ท่ีมีอิทธิพลในการซื้อส่วนใหญ่ คือโฆษณา

ทางโทรทัศน์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาดด้านสถานท่ีจัด

จ าหน่าย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภค ในการเลือกสถานท่ีซื้อ เหตุผลในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ ยี่ห้อท่ีซื้อ  

การเดินทางไปซื้อ ชว่งเวลาท่ีซือ้ และผู้ท่ีมีอิทธิพลในการซื้ออยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05   

สกาวเดือน พลเยี่ยม (2553) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อและตั้งใจซื้อน้ าดื่มเพื่อ

สุขภาพของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจัยท่ีผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับ 4 (ระดับส าคัญ) 

ขึน้ไป ได้แก่ประโยชน์ทางด้านสุขภาพ เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุดในด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือชนิดของสาร

ท่ีเติมเพื่อสุขภาพและรสชาติตามล าดับ  ราคาเหมาะสมกับประโยชน์ทางด้านสุขภาพเป็นปัจจัยท่ีส าคัญมากท่ีสุดใน

ด้านราคา รองลงมา คือราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และราคาเหมาะสมกับปริมาณตามล าดับ หาซื้อได้ง่ายทุกท่ี ทุก

เวลาเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุดในดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย รองลงมาคือ ช่องทางการจัดจ าหน่ายหลายทาง และสั่งซื้อ

ได้ง่าย ตามล าดับ การโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญมาก ในด้านการส่งเสริมการตลาด 

รองลงมาคือมกีารแจกสินคา้ตัวอยา่งและเพ่ิมปริมาณบรรจุในราคาเดิมตามล าดับ  

มณฑา นานาวิชิต (2550) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ ซื้อนมเปร้ียวพาสเจอร์

ไรซ์ของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 

ระหว่า 21-30 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับเทียบเท่า และมีอาชีพรับจ้าง/พนักงาน

บริษัทมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหวา่ง 5,000-10,000 บาท และมีสถานภาพโสด การตัดสินใจเลือกซื้อนมเปร้ียวพาส

เจอร์ไรซ์ของกลุ่มตัวอย่าง คือ ดื่มเพื่อสุขภาพและยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักและเลอืกดื่มนมเปร้ียวพาสเจอร์

ไรซ์ยี่ห้อ บีทาเก้น โดยได้รับข้อมูลของนมเปร้ียวพาสเจอร์ไรซ์ จากสื่อโทรทัศน์รูปแบบการซื้อจะซื้อย่ีห้อเดิมเป็นประจ า 

ส่วนสถานท่ีท่ีสะดวกในการซื้อคือ ร้านค้าปลีกใกล้บ้าน โดยซื้อให้ตนเองและผู้อื่นดื่ม และซื้อเพราะชอบรสชาติมาก

ท่ีสุด  ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อนมเปร้ียวพาสเจอร์ไรซ์ ในด้านผลิตภัณฑ์ซื้อ เพราะรสชาติอร่อย  

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ส่วนช่องทางการจัดจ าหน่ายซื้อเพราะ มีสินค้าจ าหน่ายในร้าค้าหลายแห่งและด้านการ

ส่งเสริมการตลาดนั้นซื้อ เพราะ มกีารโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ  
 

วิธีวทิยาการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจและเชิงพรรณนาโดยมุ่งศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดนมถั่วเหลอืงแบบกล่องของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมอืงนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นผู้บริโภคนมถั่วเหลืองแบบกล่องในเขตอ าเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัด

นครสวรรค์  
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กลุ่มตัวอยา่ง และการสุ่ม ผู้วิจัยด าเนนิการเก็บข้อมูลดว้ยแบบสอบถามการบริโภคนมถั่วเหลอืงแบบกล่องใน

เขตอ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 400 คน โดยก าหนดขนาดตัวอย่างใช้สูตรของ  William 

Gochranท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วานชิบัญชา, 2549) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นจากการศึกษาเอกสาร  ต ารา  วารสาร และงานวิจันท่ี

เกี่ยวข้องโดยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับคะแนน ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่านเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity)ละหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(Ltem 

Objective Congruence:IOC ) โดยผลการตรวจสอบได้ค่าดัชนี้ความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 และด าเนินการ

ตรวจสอบความเท่ียงโดยน าไปลองใช้  กับกกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริงจ านวน 40 ชุด และน าข้อมูลมา

ค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงหรือความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ ได้ค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงแบบอัลฟ่า เท่ากับ

0.803  

สถิตท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และวิเคราะห์ค่าความ

แปรปรวนแบบทางเดียวOne Way Analysis of  VarienceหรือOne -Way ANOVA ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 
 

ผลการศึกษา 

1. ความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดของนมถั่วเหลืองแบบกล่องของผู้บริโภคในเขต

อ าเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์พบวา่ผู้บริโภคมีความคิดเห็นทางด้านส่วนประสมทางการตลาดของนมถั่วเหลืองแบบ

กล่องดังนี้ ด้านจัดจ าหน่ายมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.34 รองลงมาด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ย 4.13 ด้านราคามีค่าเฉลี่ย 

4.06 และด้านการส่งเสริมการตลาด มคี่าเฉลี่ย 3.98 ตามล าดับดังภาพท่ี 1 
 

ภาพที ่1 
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2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริโภคจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีต่อส่วนประสมทาง

การตลาดของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน (7-17 ปี, 18-28 ปี, 

29-39 ปี, 40-49 ปี, 50-61 ปี, และ 61 ปีขึ้นไป) มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 

ด้านการจัดจ าหนา่ยและดา้นส่งเสริมการตลาดแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังตารางที่ 2  

ส่วนประสมทางการตลาด แหล่งความ

แปรปรวน 

DF SS MS F Sig 

 

ดา้นผลิตภัณฑ์ 

ระหว่างกลุ่ม 5 19.147 3.829 8.016  

.000* ภายในกลุ่ม 394 188.212 .478 

รวม 399 207.359  

 

ดา้นราคา 

ระหว่างกลุ่ม 5 10.546 2.109 4.141  

.001* ภายในกลุ่ม 394 200.703 .509 

รวม 399 211.249  

 

ดา้นการจัดจ าหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 5 15.668 3.134 6.580  

.000* ภายในกลุ่ม 394 187.627 .476 

รวม 399 203.294  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ระหว่างกลุ่ม 5 10.047 2.009 4.660 .000* 
 

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริโภคจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีต่อส่วนประสมทาง

การตลาดของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์  พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน (ต่ ากว่า

มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช, อนุปริญญา/ปวส, ปริญญาตรี, สูงกวา่ปริญญาตรี)  

มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดด้านการจัดจ าหน่ายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วน

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดัง

ตารางที ่3  
 

ส่วนประสมทางการตลาด แหล่งความ

แปรปรวน 

DF SS MS F Sig 

 

ดา้นผลิตภัณฑ์ 

ระหว่างกลุ่ม 5 5.496 1.099 2.146 .059 

ภายในกลุ่ม 394 201.863 .512 

รวม 399 207.359  

 

ดา้นราคา 

ระหว่างกลุ่ม 5 2.413 .483 .910 .474 

ภายในกลุ่ม 394 208.837 .503 

รวม 399 211.249  

 

ดา้นการจัดจ าหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 5 7.114 1.423 2.857 .015* 

ภายในกลุ่ม 394 196.180 .498 

รวม 399 203.294  

 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ระหว่างกลุ่ม 5 4.159 .832 1.865 .100 

ภายในกลุ่ม 394 175.778 .446 

รวม 399 179.938  
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4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริโภคจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด

ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน (ต่ ากว่า 5,000 บาท, 5,001-

15,000 บาท, 15,001-25,000 บาท, 25,0001 บาทขึ้นไป) มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน

ราคา ด้านการจัดจ าหนา่ยและด้านส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 ดังตารางท่ี 4 
 

 

ส่วนประสมทางการตลาด  

 

แหล่งความ

แปรปรวน 

 

DF 

 

SS 

 

MS 

 

F 

 

Sig 

 

ดา้นผลิตภัณฑ์ 

ระหว่างกลุ่ม 3 28.270 9.402 20.783 

.000* ภายในกลุ่ม 396 179.152 .452 

รวม 399 207.359  

 

ดา้นราคา 

ระหว่างกลุ่ม 3 11.595 3.865 7.666 

.000* ภายในกลุ่ม 396 199.654 .506 

รวม 399 211.249  

 

ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 3 18.320  6.107 13.073 

.000* ภายในกลุ่ม 396 184.974 .467 

รวม 399 203.294  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ระหว่างกลุ่ม 3 21.118 7.039 17.552 .000* 
 

5. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริโภคจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีต่อส่วนประสมทาง

การตลาดของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมอืงจังหวัดนครสวรรค์ พบวา่ ผู้บริโภคที่มีอาชพีแตกตา่งกัน (นักเรียน/นักศกึษา, 

รับจ้าง, รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษัทเอกชน, ค้าขาย, เกษตรกร/ท าสวน/ท าไร่, ธุรกิจส่วนตัว, เกษียณ) มี

ความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่ายและด้านส่งเสริมการตลาด

แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังตารางที่ 5 
 

 

ส่วนประสมทางการตลาด 

 

แหล่งความ

แปรปรวน 

 

DF 

 

SS 

 

MS 

 

F 

 

Sig 

 

ดา้นผลิตภัณฑ์ 

ระหว่างกลุ่ม 7 25.938 3.705 8.006 

.000* ภายในกลุ่ม 392 181.422 .463 

รวม 399 207.359  

 

ดา้นราคา 

ระหว่างกลุ่ม 7 13.324 1.903 3.770 

.001* ภายในกลุ่ม 392 197.925 .505 

รวม 399 211.249  

 

ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 7 13.916 1.988 4.115 

.000* ภายในกลุ่ม 392 189.378 .483 

รวม 399 203.294  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ระหว่างกลุ่ม 7 11.338 1.620 3.766 .001* 
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สรุปผลการศึกษา  
 จากการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.5 มีช่วงอายุมากท่ีสุดอายุ 

18-24 ปีคิดเป็นร้อยละ 46.8 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ39.8 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-

15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.3 อาชีพ นักเรียน/นักศกึษา คิดเป็นร้อยละ 41.3      

 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญของ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีผลโดยรวมใน ระดับมาก  

ปัจจัยย่อยท้ังหมดมีค่าเฉลี่ยรวมท่ี 4.23 และปัจจัยย่อยในเร่ืองของนมถั่วเหลืองยูเอชทีมีหลายรสชาติ มีความส าคัญใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.39และปัจจัยย่อยในเร่ืองนมถั่วเหลืองยูเอชทีมีประโยชน์แก่ร่างกายมีความส าคัญใน ระดับมากมี

ค่าเฉลี่ย 4.36 และปัจจัยย่อยในเร่ืองนมถั่วมีการระบุคุณค่าทางโภชนาสูงมีความส าคัญ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.32 

และปัจจัยยอ่ยในเร่ืองแสดงข้อมูลของส่วนผสมอย่างครบถ้วน มีความส าคัญในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย4.26 และปัจจัยเร่ือง

ยอ่ยนมถั่วเหลืองยูเอชทีพกพาสะดวกมคีวามส าคัญในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.24 และปัจจัยเร่ืองย่อยนมถั่วเหลืองยูเอชที

มีบรรจุภัณฑ์ แปลกใหม่และทันสมัยมีความส าคัญในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.21 และปัจจัยเร่ืองย่อยเมื่อผลิตภัณฑ์ไม่ได้

คุณภาพบริษัทสามารถจัดการข้อร้องเรียนของผู้บริโภคได้มีความส าคัญในระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 3.87 

 ด้านราคา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญของปัจจัยด้านราคา มีผลโดยรวมใน ระดับมากปัจจัยย่อย

ท้ังหมดมีค่าเฉลี่ยรวมท่ี 4.16 และปัจจัยย่อยในเร่ืองของราคาเหมาะสมกับคุณภาพมีความส าคัญในระดับมาก  

มคี่าเฉลี่ย 4.37 และปัจจัยย่อยในเร่ืองราคาเหมาะสมกับปริมาณ มคีวามส าคัญในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.33 และ ปัจจัย

ยอ่ยในเร่ืองราคาถูกกวา่นมประเภทอื่นมคีวามส าคัญในระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 3.80 

 ด้านการจัดจ าหน่าย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญของปัจจัยด้าน การจัดจ าหนา่ย มีผลโดยรวมใน

ระดับมากปัจจัยย่อยท้ังหมดมีค่าเฉลี่ยรวมท่ี 4.19 และปัจจัยย่อยในเร่ืองของมีนมถั่วเหลืองยูเอชทีตามร้านค้าใกล้บ้านใน

ชุมชนหรือในห้างสรรพสินค้ามีความส าคัญในระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉลี่ย 4.54 และปัจจัยย่อยในเร่ืองมีความรวดเร็วในการ

กระจายสินค้าเมื่อมีรสชาติใหม่มีความส าคัญในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.16 และปัจจัยย่อยในเร่ืองมีการขนส่งถึงบ้านเมื่อ

ซื้อปริมาณมากมคีวามส าคัญในระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 3.8 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญของปัจจัย ด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมี

ผลต่อการบริโภคนมถั่วเหลืองแบบกล่องของผู้บริโภคจากร้านค้าในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์โดยรวมในระดับ

มาก ปัจจัยย่อยท้ังหมดมีค่าเฉลี่ยรวม 3.95 และปัจจัยย่อยในเร่ืองของมีการโฆษณานมถั่วเหลืองแบบกล่องบ่อยมี

ความส าคัญในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.32 และปัจจัยย่อยในเร่ืองมีการประชาสัมพันธ์นมถั่วเหลืองเข้าถึงผู้บริโภค อย่าง

กว้างขวาง มีความส าคัญในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.21 และปัจจัยย่อยในเร่ืองมีการจัดชิมนมถั่วเหลืองแบบกล่องรสชาติ

ใหม่ ๆ ณ จุดขายมีความส าคัญในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.65 และปัจจัยย่อยในเร่ืองมีการ ลด แลก แจก แถมมี

ความส าคัญในระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 3.64 

อธปิรายผล  

ด้านผลิตภัณฑ์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านรสชาติ ผลิตภัณฑ์ อยู่ใน

ระดับมากมีความหลากหลายมีการระบุคุณค่าทางโภชนาสูงแสดงข้อมูลของส่วนผสมอย่างครบถ้วนของประโยชน์ใน

ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองแบบกล่องท่ีร่างกายจะได้รับ และรองลงมาเป็นเร่ืองของมีบรรจุภัณฑ์ท่ีทันสมัยมีขนาดท่ีพกพา

สะดวกและยังสามารถจัดการข้อร้องเรียนเมื่อผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพได้สอดคล้องกับงานวิจัยของนางพรสุรีย์  สีทอง 

(2546) เร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมถั่วเหลืองแบบกล่องในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าด้านผลิตภัณฑ์

สินค้ามีความสะดวกในการดื่มท าให้ผู้บริโภคดื่มนมถั่วเหลอืงแบบกล่องมากขึน้ดังนัน้ผู้ประกอบการผู้ประกอบการควรจะให้



 
 

Proceedings   

1907 

ความใส่ใจในเร่ืองฉลากแสดงข้อมูลท่ีชัดเจนถูกต้องรวมท้ังความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะไวตามิ้ลด์ซึ่งมี

ค่าเฉลี่ยความส าคัญในระดับต่ าสุดเมื่อเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นๆจึงควรปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด  

ด้านราคาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ในระดับมาก คือในเร่ือง

ของราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพและปริมาณ  และรองลงมาเป็นเร่ืองของราคาถูกกว่านมประเภทอื่นได้

สอดคล้องกับงานวจิัยของ สิรินาถ วงศภ์ัทรวิทูร เร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการซื้อนมยูเอช

ทีแคลเซียมสูงแบบกล่องของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครซึ่งพบวา่ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญด้านความคุ้มค่าจาก

การได้รับส่วนลดด้านราคาต่อปริมาณการซื้อ รวมถึงความเหมาะสมของราคากับคุ้มค่าของสินค้าในสายตาของผู้บริโภค 

ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีคอตเลอร์ (Kotler.2003) ซึ่งกล่าวไว้ว่า ราคา หมายถึง จ านวนเงินหรือสิ่งอื่น ๆ ท่ีมีความ

จ าเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และก าหนดกลยุทธ์ด้านราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณหรือหากตอ้งการตั้ง

ราคาสูงกว่าคู่แข่งรายอื่นก็ควรท่ีจะเพิ่มคุณค่าสารอาหารให้กับนมถั่วเหลืองมากขึ้นเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับ

ผลิตภัณฑ์  

ด้านการจัดจ าหน่าย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจ าหน่ายใน

ระดับมากในเร่ืองของความสะดวกในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองแบบกล่องและความรวดเร็วในการกระจาย

สินค้าเมื่อมีรสชาติใหม่  รองลงมา เร่ืองมีการขนส่งถึงบ้านเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองแบบกล่องปริมาณมากมี

ความส าคัญในระดับน้อยได้สอดคล้องกับงานวิจัยของนางสาวจุฑารัตน์  นิ่มนวล (2557) เร่ืองการตัดสินใจซื้อนมพร้อม

ดื่มจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคในเขตเทศบาล จังหวัดสมุทรสงครามพบวา่ผู้บริโภคนิยมซื้อนมพร้อม

ดื่มตามร้านสะดวกซื้อท่ัวไปมากท่ีสุด อีกท้ังเร่ืองของความสะดวก และสามารถหาซื้อง่ายการจัดวางสินค้าง่ายตอ่การซื้อ  

ท าให้สะดวกในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มดังนั้นผู้ประกอบการควรจะมีการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมช่องทาง

การจัดจ าหนา่ยทุกชอ่งทางเชน่การขายตรงโดยใชพ้นักงานในออฟฟิตตา่ง ๆ หรือจุดท่ีหา่งจากร้านสะดวกซื้อ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามในเร่ืองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม

การตลาดในระดับมาก ในเร่ืองมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์นมถั่วเหลืองแบบกล่องท่ีเข้าถึงผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง 

รองลงมา การจัดชิมนมถั่วเหลืองแบบกล่องรสชาติและมีการ ลด แลก แจก แถม ในระดับน้อยได้สอดคล้องกับงานวิจัย

ของวรรณดี จิรกิจอนุสรณ์ (2557) เร่ืองกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคนมถั่วเหลืองในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคมีความคิดเห็นระดับมาก ผู้บริโภคเห็นด้วยกับการมีการประชาสัมพันธ์ท่ีดี เช่นจัด

กิจกรรมสนับสนุนงานกีฬา เทศกาลกินเจ และกิจกรรมเพื่อสุขภาพซึ่งผู้วจิัยมคีวามคิดเห็นกับการโฆษณานมถั่วเหลืองใน

สื่อต่าง ๆ อย่างครอบคลุม เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเทอร์เน็ต และป้ายโฆษณาดังนั้นผู้ประกอบการควรจะท าการส่งเสริม

การตลาดเพื่อครองส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีมีมากขึน้  

ด้านการบริโภคนมถั่วเหลืองโดยผู้ตอบแบบสอบถามมพีฤตกิรรมในการซื้อนมถั่วเหลอืงมาบริโภคเองอยูใ่นระดับ

มากท่ีสุดและด้านตราสินค้าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ผู้บริโภคเลือกตรายี่ห้อแลคตาซอยอยู่ในระดับมากท่ีสุด

รองลงมาคือไวตามิ้ลค์อยู่ในระดับมาก คุณประโยชนข์องนมถั่วเหลืองแบบกล่องเพื่อบรรเทาความหิวอยูใ่นระดับมากท่ีสุด

ผู้มีอิทธิพลในการเลือกซื้อนมถั่วเหลืองผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลอืกบริโภคจากบุคคลใกล้ชดิ(พ่อ แม่ พี่ น้อง บุตร) 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือเพื่อน คนรู้จัก อยู่ในระดับมาก ความถี่ในการบริโภคนมถั่วเหลืองแบบกล่องผู้ตอบ

แบบสอบถามบริโภคเป็นประจ าทุกวันอยู่ในระดับมากท่ีสุดรองลงมาคืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 4 คร้ัง อยู่ในระดับมาก  

การเลอืกซื้อนมถั่วเหลืองแบบกล่องผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเลอืกซื้อร้านค้าใกล้บ้านอยู่ในระดับมากท่ีสุดรองลงมา

คือ ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven อยู่ในระดับมาก ปริมาณในการบริโภคของผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่เลือกขนาดกลาง  

(190-500 มล) อยู่ในระดับมากที่สุดและค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อคร้ังท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกพบว่าราคาต่ า
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กว่า 25 อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ 26-50 อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจันทร์กวี สุทธิพินิจ

ธรรม (2552) พฤตกิรรมผู้บริโภคนมถั่วเหลอืงแบบกล่องพบวา่ รสชาตขิองนมถั่งเหลืองยูเอชทีท่ีกลุ่มตัวอย่างชื่นชอบมาก

ท่ีสุด คือรสชาติไม่เติมน้ าตาลความถี่ในการบริโภคแล้วแต่โอกาสและไม่จ ากัดเวลาในการบริโภค ส่วนใหญ่ตัดสินใจ

บริโภคด้วยตัวเอง สถานท่ีซื้อคือร้านสะดวกซื้อเหตุผลในการบริโภคคือมีคุณค่าทางโภชนาการยี่ห้อท่ีเลือกซื้อมากท่ีสุด

คือไวตามิ้ลค์เนื่องจากมีรสชาติถูกปาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของอรุณรัศมี แสงศิลา (2555) พฤติกรรมผู้บริโภคต่อ

เคร่ืองดื่ม เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์นมจากธัญพืชพบว่า กลุ่มตัวอยา่งในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเคยบริโภคเคร่ืองดื่มเพื่อ

สุขภาพผลิตภัณฑ์จากธัญพืชประเภทน้ านมถั่วเหลืองมากกว่าเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์จากธัญพืชประเภทอื่น ๆ  

โดยส่วนใหญ่จะบริโภคขึ้นอยู่กับความคุ้นเคยต่อผลิตภัณฑ์ท่ีมีในท้องตลาดท่ีผลิตและจ าหน่ายมานานไม่ชอบบริโภค

ผลิตภัณฑ์ชนดิใหมแ่ละเหตุผลในการเลอืกซื้อเพราะทราบถึงประโยชนท์างโภชนาการของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลมาจากการ

ท าการตลาดอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่บริโภคในปริมาตรท่ีไม่เกิน 250 มิลลิลิตรซึ่งเป็น

ปริมาณท่ีไมม่ากเกินไปและเหมาะกับชว่งเวลาท่ีอยู่บ้าน 
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย  

1. ควรศึกษาวเิคราะห์จุดแข็งจุดออ่นโอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ของธุรกิจนมถั่วเหลอืงแบบกล่อง  

อันจะน ามาใช้ในการวางแผนการตลาดและช่วยในการปรับปรุง กลยุทธ์การตลาด ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น  

2. ในการศึกษาคร้ังต่อไปผู้ท่ีท าการศึกษาควรจะศึกษานอกเขตอ าเภอเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการ

กระจายสินค้าให้แกผู่้บริโภคอย่างท่ัวถึงและเกิดประโยชนส์ูงสุดแกบ่ริษัทผู้ผลิต 
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ผลกระทบจากการเลือกใช้วิธีส่วนได้เสียส าหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย 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  พรหมสุวรรณศริิ1 

Surin Promnurakkij1*, Wanida Chutimakul1 and Bunjongrat Promsuwansiri1 
 

บทคัดย่อ 
งานวจิัยนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวธีิปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน 

ในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วมด้วยวิธีส่วนได้เสีย (Equity method) ในงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเผยแพร่ในรอบระยะเวลาบัญชีขปี 2560 ซึ่ง

เป็นปีแรกท่ีมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงมีผลบังคับใช้  ผลส ารวจบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

บัญชีเงินลงทุนจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีส่วนได้เสีย มีจ านวน 10 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 1.68 ของบริษัทจดทะเบียน

ท้ังหมดโดยอยู่ใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี จ านวน 7 บริษัท กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 

จ านวน 2 บริษัท และกลุ่มบริการ จ านวน 1 บริษัท ตามล าดับ ซึ่งการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธี

ปฏิบัติทางการบัญชพีบว่า ผลกระทบท่ีมตี่องบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการย้อนหลังส่วนใหญ่มทิีศทางในเชงิบวก

โดยปรับปรุงรับรู้สินทรัพย์ (เงินลงทุน) เพิ่มขึ้นจ านวน 9 บริษัท และลดลงเพียง 1 บริษัท ในขณะท่ีผลกระทบต่อก าไร

ขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมมีการตัดรายการรายได้จากการลงทุน (เงินปันผล) และรับรู้เป็นส่วนแบ่งก าไร

จากเงินลงทุนตามสัดส่วนของส่วนได้เสียในเงินลงทุน ท าให้มผีลตอ่การเปลี่ยนแปลงของก าไรต่อหุ้นเพิ่มขึน้ จ านวน 4 

บริษัท และก าไรตอ่หุน้ลดลง จ านวน 6 บริษัท 
 

ค าส าคัญ:  มาตรฐานการบัญชี, งบการเงินเฉพาะ, วธีิสว่นได้เสีย 
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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 .68%  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 
 

บทน า 

 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีได้ปรับปรุงมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

ฉบับท่ี 27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ (IAS 27 : Separate Financial Statement) ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการ

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศท่ีสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2558 (Bound volume 2016 consolidated without early 

application) โดยให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี  1 มกราคม 2560  

ซึ่งมีประเด็นของการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ คือ อนุญาตให้กิจการสามารถเลือกรับรู้เงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนใน

การร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) ตามท่ีอธิบายไว้ใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ได้โดยเหตุผลส าคัญ

เนื่องจากบางประเทศได้ก าหนดให้กิจการสามารถจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการด้วยวธีิส่วนได้เสียและจ่ายเงินปันผลจาก

งบการเงินเฉพาะกิจการท่ีรับรู้ในเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า โดยใช้วีธีส่วนได้เสีย เช่น ประเทศ

บราซิล ประเทศอุรุกวัย หรือประเทศอาร์เจนตินา เป็นต้น (สภาวิชาชีพบัญชีฯ, 2559) ซึ่งหากกิจการท่ีเลือกใช้วิธีส่วนได้

เสียน้ัน กิจการจะต้องปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังเสมือนหนึ่งว่าได้น าวิธีปฏิบัติทางการบัญชีนี้มาใช้โดยตลอด ซึ่งการ

ปรับปรุงดังกล่าวท าให้กจิการมทีางเลือกเพิ่มเติมในการใชว้ธีิสว่นได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ซึ่งอดีตท่ีผ่านมามาตรฐานการบัญชีท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรู้เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า  

มีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัตเิพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการน าเสนองบการเงินและสะท้อนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์

ตอ่ผู้ใชข้้อมูลมากท่ีสุด โดยชว่งก่อนปี 2550 มาตรฐานการบัญชฉีบับท่ี 44 เร่ือง งบการเงินรวมและการบัญชเีงินลงทุนใน

บริษัทย่อย และมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 45 เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม ได้ก าหนดให้กิจการต้อง

บันทึกเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการผู้ลงทุนด้วยวธีิส่วนได้เสีย ท่ีเงินลงทุนจะเปลี่ยนแปลงไปตามสัดส่วน

ท่ีกิจการผู้ลงทุนมีสิทธิในสินทรัพยส์ุทธิของกิจการท่ีไปลงทุน โดยงบก าไรขาดทุนจะสะท้อนให้เห็นถึงสัดส่วนของกิจการผู้

ลงทุนในผลการด าเนินงานของกิจการท่ีไปลงทุน ต่อมาในปี 2549 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ออกประกาศปรับปรุงมาตรฐาน

การบัญชีฉบับท่ี 44 (ปรับปรุง 2550) ก าหนดให้กิจการเสนองบการเงินเฉพาะกิจการ เปลี่ยนจากวิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธี
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ราคาทุน หรือตามเกณฑ์การรับรู้และวัดมูลค่าตราสารทางเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)้ ส าหรับงบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลัง

วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผลของการประกาศดังกล่าวท าให้กิจการต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการบัญชีในงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง (สภาวชิาชพีบัญชฯี, 2550) 

 ลภนิ ีโกศลบุญ และอรพนิท์ อิ่มจงใจ (2553) ได้ท าการศึกษาศกึษาความคิดเห็นของผู้สอบบัญชแีละผู้จัดท า

บัญชีของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET100 ถึงผลกระทบจากการใชว้ิธีราคาทุน 

(Cost method) แทนวิธีส่วนได้เสีย (Equity method) โดยความคิดเห็นกลุ่มของผู้สอบบัญชีเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี

ฉบับปรับปรุงนี้มีความชัดเจนเกี่ยวกับนิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้มาตรฐานการบัญชีมีความสมบูรณ์มากขึ้น ส่วน

กลุ่มของผู้จัดท าบัญชีท่ีเป็นตัวแทนจากแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเงิน

ลงทุนท่ีใชว้ิธีราคาทุนแทนวธีิส่วนได้เสีย เนื่องจากสามารถสะท้อนภาพท่ีแท้จริงและเป็นประโยขนต์อ่นักลงทุน ในขณะ

ท่ีพิมพ์ใจ  วีรศุทธากร (2550) กล่าวถึงข้อดีของวิธีราคาทุนว่าเป็นวิธีท่ีมุ่งเน้นการแสดงประสิทธิภาพท่ีแท้จริงของ

ผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทุน และชว่ยให้ผู้ใชง้บการเงินเห็นผลการด าเนนิงานและฐานะการเงินของบริษัทใหญ่ได้

ชัดเจนย่ิง ซึ่งมูลเหตุส าคัญของการยกเลิกการใชว้ธีิส่วนได้เสียและก าหนดให้ใชว้ธีิราคาทุน เนื่องจากความต้องการให้

งบการเงินสามารถสะท้อนผลตอบแทนจากเงินลงทุน โดยมุ่งแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทผู้

ลงทุนโดยเฉพาะจริง ๆ โดยไมรั่บเอาสว่นได้เสียของบริษัทผู้ถูกลงทุนมารวมดว้ย ยกเว้นเฉพาะเงนิปันผลที่ได้รับจรงินั้น 

นอกจากนั้นยังมีเหตุผลเพื่อลดความซ้ าซ้อนในการน าเสนอข้อมูลในรายงานการเงินระหว่างงบการเงินเฉพาะกิจการ

กับงบการเงินรวม ท้ังนี้วัตถุประสงค์โดยรวมก็เพื่อป้องกันการตกแต่งก าไร และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งบ

การเงินประเภทผู้ลงทุนมากยิ่งขึ้น ส าหรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนจากวิธีส่วนได้

เสียเป็นวิธีราคาทุนในเชิงลบนั้น สันสกฤต  วิจิตรเลขการ (2550) ได้ศึกษาทิศทางและขนาดของผลกระทบในบริษัท

ยอ่ยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทจดทะเบียนพบว่า บริษัทส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบเชงิลบจาก

การปรับลดก าไรสะสม ท าให้มคีวามเสี่ยงต่อโครงสร้างทางการเงินมากขึน้ แต่อยา่งไรก็ตามผลกระทบดังกล่าวอยู่ใน

งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผล แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็น

เพยีงการเปลี่ยนแปลนโยบายการบัญชท่ีีไม่สง่กระทบตอ่ปัจจัยพืน้ฐานในการด าเนินธุรกิจของบริษัทแตอ่ย่างใด 

 ดังนัน้ การปรับปรุงมาตรฐานการบัญช ีฉบับท่ี 27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ ในครัง้นี้ท่ีมกีารปรับปรุงให้

กิจการสามารถเลือกบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ด้วยวิธี

ราคาทุน หรือตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน เมื่อมีการ

ประกาศใช ้ซึ่งจะท าให้กจิการผู้ลงทุนสามารถเลือกรับรู้เงินลงทุนดว้ยมูลค่ายุตธิรรมเพิ่มขึ้นอกีทางเลอืกหน่ึง หรือตาม

วิธีส่วนได้เสีย ซึ่งผลจากการเพิ่มทางเลือกวิธีปฏิบัติท่ีแตกต่างกันนี้อาจท าให้งบการเงินเฉพาะกิจการไม่สามารถ

เปรียบเทียบกันได้ เนื่องจากแต่ละกิจการมีการรับรู้รายได้จากการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าท่ี

แตกตา่งกัน ซึ่งจะส่งผลให้ก าไรสะสมท่ีน ามาใชใ้นการพิจารณาจ่ายเงินปันผลมีความแตกต่างกันดว้ย 

 เมื่อพิจารณาถึงข้อดีของวธีิสว่นได้เสีย ผลการด าเนนิงานของกิจการท่ีเป็นผู้ลงทุนสามารถสะท้อนสว่นได้เสีย

ท่ีเกิดจากกิจการผู้ได้รับการลงทุนนั้นในส่วนแบ่งก าไรขาดทุนได้ดีกว่าการรับรู้รายได้ภายใต้วิธีราคาทุนท่ีรับรู้เฉพาะ

เงินปันผลรับ ในขณะท่ีการบันทึกด้วยวิธีส่วนได้เสียก็มีข้อเสียอยู่หลายประการเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีราคาทุน ได้แก่ 

ผลการด าเนินงานภายใต้วธีิส่วนได้เสียอาจไม่สอดคล้องกับเงินสดท่ีกิจการผู้ลงทุนได้รับจากกิจการผู้ได้รับการลงทุน 

ซึ่งท าให้คุณภาพของก าไร (Quality of Earnings) ภายใต้วิธีสว่นได้เสียต่ ากว่าคุณภาพของก าไรภายใตว้ธีิราคาทุน กรณี

ท่ีกิจการผู้ลงทุนมีก าไรและก าไรสะสมค่อนข้างสูงจากการบันทึกด้วยวิธีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้นของกิจการผู้ลง ทุนอาจ

เรียกร้องให้จ่ายเงินปันผลมากขึ้น ท้ังท่ีกิจการผู้ลงทุนยังไม่ได้รับกระแสเงินสดรับจริงจากกิจการผู้ได้รับการลงทุน 
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ประเด็นความยุง่ยากทางภาษี เนื่องจากวธีิส่วนได้เสียท าให้เกิดความแตกตา่งระหว่างก าไรทางบัญชีกับก าไรทางภาษี

มากกวา่วิธีราคาทุน  

 แต่อย่างไรก็ตามกิจการท่ีเลือกวิธีปฏิบัติเป็นวิธีส่วนได้เสียถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการบัญชี กิจการต้อง

ปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง ซึ่งจะท าให้กระทบต่อก าไรสะสมเปลี่ยนจากเดิมท่ีอาจก่อให้เกิดความยุ่งยากในทางปฏิบัติ

และปัญหาในการท าความเข้าใจกับผู้ถือหุ้นได้ นอกจากนัน้กิจการต้องจัดท างบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวดของก่อน

เสนอเปรียบเทียบกับงวดปัจจุบันเพิ่มอีกหนึ่งงวด ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี  1 (ปรับปรุง 2559)  

เร่ือง การน าเสนองบการเงิน หากพิจารณาถึงข้อดีของวิธีส่วนได้เสีย ผลการด าเนินงานของกิจการท่ีเป็นผู้ลงทุนสามารถ

สะท้อนส่วนได้เสียท่ีเกิดจากกิจการผู้ได้รับการลงทุนนั้นในส่วนแบ่งก าไรขาดทุน ได้ดีกว่าการรับรู้รายได้ภายใต้วิธีราคา

ทุนซึ่งรับรู้เฉพาะเงินปันผลรับ ในขณะท่ีการบันทึกด้วยวิธีส่วนได้เสียมีข้อเสียหลายประการเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีราคา

ทุน ซึ่งอาจสรุปได้ดังนี้ 

1. ผลการด าเนินงานภายใต้วิธีส่วนได้เสียอาจไม่สอดคล้องกับเงินสดท่ีกิจการผู้ลงทุนได้รับจากกิจการผู้

ได้รับการลงทุน ซึ่งท าให้คุณภาพของก าไร (Quality of Earnings) ภายใต้วธีิส่วนได้เสียต่ ากว่าคุณภาพของก าไรภายใต้

วธีิราคาทุน 

2. กรณีท่ีกิจการผู้ลงทุนมีก าไรและก ารสะสมค่อนข้างสูงจากการบันทึกด้วยวิธีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้นของ

กิจการผู้ลงทุนอาจเรียกร้องให้จ่ายเงินปันผลมากขึ้น ท้ังท่ีกิจการผู้ลงทุนยังไม่ได้รับกระแสเงินสดรับจริงจากกิจการ  

ผู้ได้รับการลงทุน 

3. ความยุง่ยากทางภาษี เนื่องจากวธีิส่วนได้เสียท าให้เกิดความแตกตา่งระหว่างก าไรทางบัญชกีับก าไรทาง

ภาษีมากกวา่วิธีราคาทุน 

4. การเลือกวิธีปฏิบัติเป็นวิธีส่วนได้เสียถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการบัญชี กิจการต้องปรับปรุงงบการเงิน

ยอ้นหลัง ซึ่งจะท าให้กระทบต่อก าไรสะสมเปลี่ยนจากเดิมท่ีอาจก่อให้เกิดความยุง่ยากในทางปฏิบัติและปัญหาในการ

ท าความเข้าใจกับผู้ถือหุ้นได้ นอกจากนั้นกิจการต้องจัดท างบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวดของก่อนเสนอ

เปรียบเทียบกับงวดปัจจุบันเพิ่มอีกหนึ่งงวด ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 ( ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

การน าเสนองบการเงิน 

จากท่ีกล่าวท้ังหมดข้างต้นการวิจัยในคร้ังนี้ จึงมุ่งท่ีจะส ารวจบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ท่ีเลือกใช้วิธีส่วนได้เสียในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนใน

บริษัทร่วม ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ ท่ีเผยแพร่ในรอบปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็น 

ปีแรกที่มาตรฐานการบัญชฉีบับนี้มีผลบังคับใช้ 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุน  

ในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วมด้วยวิธีส่วนได้เสีย (Equity method) ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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วิธีวิทยาการวจิัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณา (Description Research) เพื่ออธิบายข้อมูลของกิจการท่ีเลือกใช้วิธีปฏิบัติ

ทางการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ด้วยวิธีส่วนได้เสีย 

(Equity method) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีวิธีการวิจัย ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยนี้ คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET จ านวนท้ังสิ้น  

594 บริษัท (ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย, 2560)  

 ส าหรับการก าหนดกลุ่มตัวอยา่งในการวจิัยคร้ังนี้ คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีการ

ด าเนนิงานและน าส่งงบการเงินตอ่ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในรอบปี พ.ศ. 2560 โดยท าการส ารวจงบการเงินเฉพาะ

กิจการท่ีน าส่งงบการเงินและเผยแพร่ในไตรมาสท่ี 2 (รอบ 6 เดือน) ของปี พ.ศ. 2560 ท่ีมกีารเปลี่ยนวธีิปฏิบัติทางการบัญชี  

โดยเลือกใช้วิธีส่วนได้เสียในการรับรู้เงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ท้ังนี้มีการ

ก าหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเตมิในการก าหนดกลุ่มตัวอยา่ง โดยไมน่ าบริษัทจดทะเบียนตอ่ไปนี้มาท าการวจิัย ได้แก่ 

1. บริษัทจดทะเบียนท่ีอยูใ่นกลุ่มธุรกิจธนาคาร เงนิทุนและหลักทัพย ์ประกันภัยและประกันชวีติ กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากกลุ่มกิจการดังกล่าวมีโครงสร้างทาง

การเงิน การด าเนินงาน ข้อก าหนด กฎหมายและก ากับดูแลท่ีแตกต่างจากกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ โดยการจัดท างบการเงิน

เป็นไปตามหลักเกณฑ์เฉพาะที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 

2. บริษัทจดทะเบียนท่ีมีรายชื่ออยู่ในหมวดบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ระหว่างฟื้นฟูการด าเนินงาน เนื่องจาก

หลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวไม่มกีารซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยในระหว่างช่วงท่ีท าการศกึษา 

 ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวนรวมท้ังสิ้น 454 บริษัท ซึ่งมีรายละเอียดจ าแนกตามราย

อุตสาหกรรม ได้ตามตารางที่ 1 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1  จ านวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ท่ีใชเ้ป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

รายละเอียด ท้ังหมด ไม่ส่งงบ 

(1) บริษัทจดทะเบียนรายกลุ่มอุตสาหกรรม (บริษัท)   

1.1) ทรัพยากร 45 3 

1.2) ธุรกิจการเงิน 58 5 

1.3) อสังหาริมทรัพย์และก่อสรา้ง1/ 154 23 

1.4) บรกิาร 103 0 

1.5) เทคโนโลย ี 38 0 

1.6) สินค้าอุตสาหกรรม 85 0 

1.7) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 50 0 

1.8) สินค้าอุปโภคบรโิภค 39 2 

รวมจ านวนบริษัทจดทะเบียนรายกลุม่อุตสาหกรรม (บริษัท) 572 33 

(2) บริษัทจดทะเบยีนที่แก้ไขการด าเนินงานไม่ได้ตามก าหนด (NPG) 9 1 

(3) บริษัทจดทะเบยีนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอน (NC) 13 4 

รวมจ านวนบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ใน SET (1)+(2)+(3) 594 41 
1/  กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ที่ประกอบกิจการเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ จ านวน 60 บรษิัท ซึ่งไม่ได้น ามาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวจิัยนี้ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

 ข้อมูลการวจิัยนี้เป็นการใช้ข้อมูลทุตยิภูมิ (Secondary Data) โดยท าการส ารวจข้อมูลจากงบการเงินไตรมาสท่ี 2 

ซึ่งเป็นงบการเงินระหวา่งกาลของบริษัทจดทะเบียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอยา่ง ท่ีได้รับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหวา่งกาล

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ส าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 แล้ว ซึ่งเผยแพร่อยู่ในเวปไซต์ของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเวปไซต์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย ์(www.sec.or.th) 
 

ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาพบว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ีได้มีการน าส่งงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส

ในไตรมาสท่ี 2 (ส าหรับงวด 6 เดือน) สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 ตามเกณฑ์การจัดท าและน าเสนองบการเงิน

ระหว่างกาลในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบัญชไีทยฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2559)  ท่ีมีนโยบายการบัญชท่ีีเลอืกจะ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนใน

บริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการจากเดิมซึ่งบันทึกบัญชตีามวธีิราคาทุนมาเป็นวธีิส่วนได้เสีย โดยถือปฏบัิติกับงบ

การเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป และได้ท าการปรับย้อนหลังงบ

แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการ ส าหรับงวด

สามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มถิุนายน 2559 ท่ีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ ท่ีปรับปรุงใหม่มีจ านวนท้ังสิ้น 10 บริษัท คิดเป็น

ร้อยละ 1.68 ของบริษัทจดทะเบียนท้ังสิ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.2 ของบริษัทจดทะเบียนท่ีใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการ

วจิัยคร้ังนี ้ ซึ่งบริษัทจดทะเบียนดังกลา่วแสดงในตารางที่ 2 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2  รายช่ือบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการใชว้ธีิสว่นได้เสีย (Equity Method)  

หลักทรัพย ์ บริษัท 
กลุ่ม

อุตสาหกรรม 
หมวดธุรกจิ 

ADVANC บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส เทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

CCET บมจ. แคล-คอมพ์ อเีล็คโทรนคิส์  เทคโนโลยี ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

CSL บมจ. ซีเอส ล็อกซอนิโฟ  เทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

INTUCH บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส ์ เทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

JMART บมจ. เจ มารท์ เทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

LH บมจ. แลนดแ์อนด์เฮ้าส ์ อสังหารมิทรัพย์ฯ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

QH บมจ. ควอลติี้เฮ้าส ์ อสังหารมิทรัพย์ฯ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

SDC บมจ. สามารถ ดจิิตอล เทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

THCOM บมจ. ไทยคม  เทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

TKS บมจ. ท.ีเค.เอส. เทคโนโลย ี บริการ สื่อและสิ่งพมิพ ์
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ส าหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนจากวิธีราคาทุนมาเป็นวธีิส่วน

ได้เสีย ในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป  

ท้ัง 10 บริษัทข้างต้น เมื่อจ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจจะเห็นได้ว่า กลุ่มเทคโนโลยีมีจ านวนมากท่ีสุด  

7 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 31.4 ของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยอยู่ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

จ านวน 6 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 21.4 และหมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 10.0  

ของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ต่อมาเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ฯ หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 2 บริษัท  

คิดเป็นร้อยละ 3.6 ของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และกลุ่มอุตสาหกรมบริการ จ านวน 1 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 3.4  

ของกลุ่มอุตสาหกรมเดียวกัน ตามล าดับดังแสดงรายละเอยีดในตารางท่ี 3 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3 บริษัทจดทะเบียนท่ีมีการใชว้ธีิสว่นได้เสีย (Equity Method) จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ 

กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกจิ จ านวน 
ร้อยละ 

กลุ่มอุตสาหกรรม 

ร้อยละ 

หมวดธุรกจิ 

เทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 6 21.4 15.8 

เทคโนโลยี ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 1 10.0 2.6 

บริการ สื่อและสิ่งพมิพ ์ 1 3.4 1.0 

อสังหารมิทรัพย์ฯ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2 3.6 1.3 

รวม 10 1.68 

 

 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากงบการเงินระหว่างกาล ไตรมาสท่ี 2 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 ถึง

ผลกระทบทางบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชเีกี่ยวกับเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการจากเดิมซึ่งบันทึก

บัญชีตามวิธีราคาทุนมาเป็นวิธีส่วนได้เสีย โดยต้องท าการปรับย้อนหลังงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2559 และงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี  

30 มถิุนายน 2559 ท่ีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหมน่ัน้ โดย

สามารถแบ่งผลกระทบส าคัญท่ีเกิดขึน้กับงบการเงินท่ีต้องเปิดเผยข้อมูลไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินได้ 3 กรณ ีคือ 

 กรณีที่ 1 ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกจิการ พบว่า การปรับงบการเงินยอ้นหลังจากการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนเป็นวิธีส่วนได้เสียโดยเสมือนวา่ได้น านโยบายการบัญชีดังกล่าวมาใช้

ตั้งแต่ต้นนั้น มีผลกระทบต่อองค์ประกอบฐานะการเงินเฉพาะกิจการของงวดก่อน (งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการ สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559) ได้แก่ สินทรัพย์ (สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน) ประกอบด้วยเงินลงทุนในบริษัท

ยอ่ยและเงินลงทุนในบริษัทร่วม และส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรและองค์ประกอบอื่นของ

ส่วนของผู้ถือหุน้ นอกจากนั้นมีบางบริษัทมผีลกระทบตอ่สว่นเกินทุน ดังรายละเอยีดตามตารางที่ 4  
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ตารางที่ 4 ผลกระทบตอ่งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้วิธีสว่นได้เสีย (Equity Method) 

หนว่ย: ล้านบาท 

บริษัทจดทะเบียน 

(ชื่อหลักทรพัย์) 

ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ1/  

สินทรัพย ์   ส่วนของผูถ้ือหุน้ 

เงินลงทุน2/   ส่วนเกินทุน3/ 
ก าไรสะสม 

ยังไม่ได้จัดสรร 
องคป์ระกอบอ่ืน 

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 

หมายเหต:ุ1/ ค่าที่อยู่ในวงเล็บ หมายถึง จ านวนที่ลดลง (ล้านบาท) 

 2/ เงินลงทุน ประกอบด้วย เงินลงทุนในบริษัทยอ่ย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทรว่ม 

 3/ ส่วนเกินทุน ประกอบด้วย ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (บริษัทย่อย) และส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน

เงินลงทุนในบริษัทยอ่ย 
  

 กรณีที่ 2 ผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนเฉพาะกจิการและงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

เฉพาะกจิการ พบวา่ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชท่ีีมีตอ่ก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื่นเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 ท่ีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ซึ่งเป็นผลจาก

ความแตกต่างระหว่างวิธีการทางบัญชีเดิม (วธีิราคาทุน) กับวิธีส่วนได้เสีย ในการรับรู้ส่วนได้เสียจากการลงทุนท่ีเกิด

จากผลการด าเนินงานของกิจการท่ีลงทุนผ่านส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน จึงท าให้มีผลกระทบต่อก าไรต่อหุ้นเฉพาะ

กิจการด้วย ดังรายละเอยีดตามตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 ผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการและงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะกิจการ

จากการใช้วิธีสว่นได้เสีย (Equity Method) 

หลักทรัพย ์

ผลกระทบต่อก าไรขาดทุนและก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่นเฉพาะกิจการ  

หน่วย : ล้านบาท  หน่วย : บาท/หุ้น 

รายได้จาก

การลงทุน 

ส่วนแบ่งก าไร

จากเงนิลงทุน 

ก าไร 

(ขาดทุน) 

ก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวม  

ก าไรตอ่หุน้ 

ขั้นพื้นฐาน 

ก าไรตอ่หุน้ 

ปรับลด 

ADVANC (15,916) 16,376 460 460 
 

0.15 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 ท าให้ต้องปรับงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 ท่ีแสดง

เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ ตามผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับงบแสดงฐานะการเงินในกรณีท่ี 1 และงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ

และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะกิจการในกรณีท่ี 2 ในส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมการ

ด าเนนิงาน แตอ่ยา่งไรก็ตามกระแสเงินสดสุทธิไมม่กีารเปลี่ยนแปลง 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนใน

บริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วมด้วยวิธีส่วนได้เสีย (Equity method) ในงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เผยแพร่ในรอบระยะเวลาบัญชีของปี พ.ศ. 2560  

ซึ่งเป็นปีแรกที่มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ ฉบับปรับปรุงมีผลบังคับใช้  โดยเร่ิมศึกษา

จากวิเคราะห์งบการเงินระหว่างกาลไตรมาสท่ี 2 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 เพื่อส ารวจบริษัทจดทะเบียนท่ีมี 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีท่ีปรับปรุง พบว่า มีบริษัทท่ีเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเงิน

ลงทุนเป็นวิธีส่วนได้เสีย จ านวน 10 บริษัท โดยอยู่ใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี จ านวน 7 บริษัท  

กลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง จ านวน 2 บริษัท และกลุ่มบริการ จ านวน 1 บริษัท ตามล าดับ 

การวิเคราะห์ผลกระทบจากการปรับย้อนหลังงบการเงินท่ีต้องแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนผลการของ

การเปลี่ยนแปลงโดยแสดงผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน พบวา่ บริษัทท่ีเปลี่ยนนโยบาย

การบัญชีมีผลกระทบกับงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการในการปรับปรุงรับรู้สินทรัพย์ (เงินลงทุน) เพิ่มขึ้นมีจ านวน  
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9 บริษัท โดย 3 ล าดับแรกท่ีมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นมากท่ีสุด คือ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) (ปรับเพิ่มขึ้น 

15,823 ล้านบาท) บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) (ปรับเพิ่มขึ้น 10,827 ล้านบาท) และบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 

จ ากัด (มหาชน) (ปรับเพิ่มขึ้น 6,434 ล้านบาท) ตามล าดับ ในขณะท่ีบริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด (มหาชน) 

เป็นเพียงบริษัทเดียวท่ีมีการปรับปรุงเงินลงทุนลดลง (ปรับลดลง 4,117 ล้านบาท) ซึ่งการปรับปรุงสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 

หรือลดลงนั้นจะมีผลท าให้ต้องปรับปรุงกับส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยก าไรสะสมและองค์ประกอบอื่นเพิ่มขึ้นหรือ

ลดลงด้วยเชน่กัน 

ส าหรับผลกระทบท่ีมีต่อการปรับปรุงก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ  

งวด 6 เดือนท่ีน ามาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบนั้น เป็นผลท่ีเกิดจากความแตกต่างระหว่างวิธีปฏิบัติทางการบัญชีใน 

การรับรู้ส่วนได้เสียจากการลงทุนของวิธีส่วนได้เสียกับวิธีราคาทุน ซึ่งพบว่าบริษัทท่ีปรับปรุงการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจาก

การเงินลงทุนสูงท่ีสุด คือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) (ปรับเพิ่มขึ้น 16,376 ล้านบาท) โดย

ปรับปรุงก าไรเพิ่มขึ้นสูงท่ีสุดเช่นเดียวกัน (ปรับเพิ่มขึ้น 460 ล้านบาท) ล าดับถัดมา คือ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ ากัด 

(มหาชน) (ปรับเพิ่มขึ้น 7,634 ล้านบาท) แต่มีผลปรับปรุงก าไรลดลง 470 ล้านบาท ในขณะท่ีผลกระทบจากการปรับปรุง

ก าไรขาดทุนท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงก าไรตอ่หุ้นสูงท่ีสุด คือ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (ปรับเพิ่มขึ้น  

0.21 บาท/หุ้น) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) (ปรับเพิ่มขึ้น 0.15 บาท/หุ้น) และบริษัท แลนด์แอนด์

เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) (ปรับเพิ่มขึน้ 0.03 บาท/หุ้น) ตามล าดับ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาผลกระทบของการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีโดยเพิ่มเติมทางเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรู้

เงินลงทุนด้วยวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ ท่ีกิจการต้องปรับย้อนหลังในงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไร

ขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นน้ันจะเห็นได้ว่า แต่ละบริษัทท่ีเลือกเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีมีผลกระทบจาก

การปรับปรุงงบการเงินท่ีค่อนข้างเป็นทิศทางเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามอาจแตกต่างกันในสัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับ

ตัวเลขก่อนการปรับปรุง 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในคร้ังต่อไปควรมีการติดตามถึงแนวโน้มการเลือกวิธีปฏิบัติทางการบัญชีท่ีอาจมี

ความสัมพันธ์กับรูปแบบการด าเนนิงานในกลุ่มอุตสาหกรรม ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของ

ฝ่ายบริหารท่ีเป็นผู้ก าหนดนโยบายและมุมมองของผู้ใชข้้อมูลจากงบการเงินต่อไป นอกจากนัน้ควรศึกษาถึงความสัมพันธ์

ของการก าหนดนโยบายบัญชกีับนโยบายการประกาศจ่ายเงินปันผล และการรับรู้ขอ้มูลของผู้ใชง้บการเงินต่อไป 
 

เอกสารอ้างอิง 
กรัณฑรัตน์ บุญญวัฒน์, ศักดา มาณรพัฒน์. (2554). โครงสร้างการถือหุ้นและคุณภาพของรายงานทางการเงิน . 

วำรสำรนักบริหำร, 31(2), 152-158. 

เกียรตินิยม  คุณติสุข, สุธา  เจียรนัยกุลวานิช. (2554). บทบาทส าคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศในโลยุคปัจจุบัน. วำรสำรนักบริหำร, 31(3), 176-180. 

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย.์ (2560). งบกำรเงินประจ ำไตรมำส 2 สิ นสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 

2560. ได้จาก: http://www.sec.or.th. สบืค้นเมื่อ 31 สิงหาคม 2560. 

ณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ. (2558). ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงินและประสิทธิผลในการตัดสินใจของ

บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย. วำรสำรบริหำรธุรกิจศรีนครนิทรวโิรฒ, 6(2), 20-35. 



 
 

Proceedings   

1920 

ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย. (2560). รำยช่ือบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์. ได้จาก: 

https://www.set.or.th/th/company/companylist.html. สืบค้นเมื่อ 4 กันยายน 2560.  

นภา วุฒฤิทธากุล. (2546). ประเด็นปัญหำเกี่ยวกับร่ำงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 44 (ปรับปรุง 2547) เร่ืองงบกำรเงิน

รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในทัศนคติของผู้สอบบัญชี . บัญชีมหาบัณฑิต คณะพณิชยศาสตร์และการ

บัญช ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัตน์  เบญญาศรีสวัสดิ์. (2554). ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลบัญชีเร่ืองความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ. 

วำรสำรนักบริหำร, 31(2), 10-14. 

พลานุช คงคา มนต์ปรัชญา อภิรักษส์ุขุมาล และชุติมา นาคประสิทธ์ิ. (2546). กำรศึกษำควำมคิดเห็นของผู้สอบบัญชี

รับอนุญำตเกี่ยวกับควำมเหมำะสมในกำรน ำมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 50 มำแทนฉบับท่ี 24. บัญชี

มหาบัณฑิต คณะพณิชยศาสตร์และการบัญช ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

พมิพ์ใจ  วีรศุทธากร. (2550). หลักการจัดท าและน าเสนองบการเงิน ส าหรับการรวมกิจการ-เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า. วำรสำรวิชำชพีบัญช,ี 3(8), 88-101. 

วันชัย ธนากรกิจกุล, ชารี สาทรกิจ. (2554). ผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรบัญชีใหมต่่องบกำรเงินและรำยงำนสถิต ิท่ี 

ธปท. เผยแพร่. ได้จาก: http://www.bot.or.th. สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2560. 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2557). ร่ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 12 เร่ือง กำรเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับสว่นได้เสียในกิจกำรอ่ืน, ได้จาก: http://www.fap.or.th, 28 มถิุนายน 2560. 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2559). The Return Equity Method ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรกลับมำอีก

แลว้เหรอเนี่ย, 23 สิงหาคม 2559 ได้จาก: http://www.fap.or.th, 28 มถิุนายน 2560. 

สภาวชิาชพีบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2559). มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรน ำเสนองบ

กำรเงิน. ได้จาก: http://www.fap.or.th, 28 มถิุนายน 2560. 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2559). มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบำยกำร

บัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด. ได้จาก: http://www.fap.or.th, 28 มิถุนายน 

2560. 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2559). มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร. ได้จาก: http://www.fap.or.th, 28 มถิุนายน 2560. 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2559). มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนใน

บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ. ได้จาก: http://www.fap.or.th, 28 มถิุนายน 2560. 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2559). มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรรำยงำน

ทำงกำรเงินระหว่ำงกำล. ได้จาก: http://www.fap.or.th, 28 มถิุนายน 2560. 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2559). เลือกอะไรดีระหว่ำง Cost method กับ Equity method ในงบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร. ได้จาก: http://www.fap.or.th, 28 มถิุนายน 2560. 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปภัมภ์. (2556). ทิศทำงในกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของไทย. ได้

จาก: http://www.fap.or.th, 28 มถิุนายน 2560. 



 
 

Proceedings   

1921 

กลยุทธ์การจัดการที่มปีระสิทธิผลท้ังทางด้านการผลติและการตลาดเห็ดนางฟ้าใน

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) เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของตลาดเห็ดนางฟ้า 2) เพื่อศึกษาการจัดการ 

ด้านการตลาดของตลาดเห็ดนางฟ้า 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค  

ของสภาพแวดล้อมกับการจัดการตลาดของเห็ดนางฟ้า และ4) เพื่อศึกษากลยุทธ์การจัดการด้านการตลาดของเห็ดนางฟ้า 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วย ผู้ประกอบการเห็ดนางฟ้า และผู้บริโภคท่ีเฉพาะท่ีอาศัยอยู่ในเขต

เทศบาลเมือง ของ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์จากแบบสอบถาม กลุ่มผู้ประกอบการจ านวน 28 

ชุด และกลุ่มผู้บริโภคจ านวน 400 ชุด เครื่องมือท่ีใช้แบบสอบ ค่าความเท่ียงตรงเชิงความครอบคลุมเนื้อหาด้านความ

สอดคล้องได้ค่าคะแนน 0.68 –1.00  คะแนน และค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.88 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยโดยใช้

แบบสอบถาม ด้วยเทคนคิ Chi-square,  Factor Analysis   

 ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมทางการตลาด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.49  2) ความ

คิดเห็นตอ่กลยุทธ์ด้านการตลาดของผู้บริโภค อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.83 3) ปัจจัยสว่นบุคคลประกอบด้วย อายุ 

ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของตลาดเห็ดนางฟ้า อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของตลาดเห็ดนางฟ้า 

อยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 ปัจจัยสว่นบุคคลมีประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน

ของครอบครัว และอาชีพมคีวามสัมพันธ์กับการจัดการตลาดของตลาดเห็ดนางฟา้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 ปัจจัยด้านพฤตกิรรมของผู้บริโภคมคีวามสัมพันธ์กับการจัดการตลาดของตลาดเห็ดนางฟา้ อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิระดับ .05 และ 4) กลยุทธ์การจัดการด้านการตลาดของเห็ดนางฟ้า ได้แก่ กลยุทธ์การสร้างความประทับใจแก่

ผู้บริโภค 
 

ค าส าคัญ:  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 
 

บทน า 

เห็ดมีคุณค่าทางอาหารสูง อุดมไปด้วยโปรตีน วิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย เห็ดหลาย

ชนิดมีสารท่ีมีสรรพคุณรักษาโรคบางชนิด เชน่ โรคไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจ โรคความดันและยังมีฤทธ์ิต่อต้านโรคมะเร็ง

บางชนิดได้อีกด้วย นอกจากเห็ดจะมีคุณค่าดังกล่าวมาแล้ว เห็ดยังมีราคาท่ีไม่แพงมากนัก เพาะง่าย ใช้เวลาสั้น ซึ่ง

สามารถทาให้ประชาชนท่ีอยู่ในประเทศท่ีกาลังพัฒนาสามารถท่ีจะหารับประทานได้ง่าย เห็ดท่ีมีจ าหน่ายในท้องตลาด

ท่ัวไปได้แก่ เห็ดหอม เห็ดฝร่ัง เห็ดฟาง เห็ดหูหนู เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรม ส่วนเห็ดอื่น ๆ ท่ีอาจพบเห็นได้ใน

บางท้องถิ่นท้ังท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติและมีผู้เพาะเลี้ยง ซึ่งมจีานวนไมม่ากนัก เชน่ เห็ดโคน เห็ดหัวลิง เห็ดตีนแรด เห็ด

นางนวลและเห็ดหลินจือ เป็นต้น เห็ดนางฟ้า (Pleurotussajor-caju (Fr.) Sing.) จัดเป็นเห็ดท่ีอยู่ในสกุลเดียวกับเห็ดเป๋าฮื้อ

และเห็ดนางรม ถือเป็นเห็ดค่อนข้างใหม่ในการผลิตเพื่อการค้า เห็ดชนิดนี้มีถิ่นก าเนิดแถบภูเขาหิมาลัยประเทศอินเดีย ใน

สภาพธรรมชาติเห็ดนางฟ้าชอบเจริญตามตอไม้ผุ  ๆ บริเวณท่ีอาการชื้นและเย็น เห็ดนางฟ้าสามารถเจริญได้ในช่วง 

อุณหภูมิระหว่าง 15-35 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จัดเป็นอุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต

มากที่สุด เห็ดนางฟ้าเป็นเห็ดท่ีมีรสอร่อย ตลาดมีความต้องการมากโดยท่ัวไปนิยมเพาะในถุงพลาสติก จากข้อมูลสถิติ

การผลิตของไทย  
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การประกอบธุรกิจฟาร์มเพาะเห็ด เป็นอาชีพหนึ่งท่ีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและมีการพัฒนามาเป็น

เวลานานกว่า 60 ปี จากเดิมท่ีมีการเพาะเห็ดเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนเพาะเห็ดเพียงไม่กี่ชนิดและมีการท าเป็นอาชีพ

เสริมขนาดเล็กเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนจนกระทั่งมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพาะเห็ดมากขึ้น มีการวิจัยและ

พัฒนาท้ังด้านปริมาณและคุณภาพในการผลิต ประกอบกับความหลากหลายของเห็ดท่ีเพาะมีมากขึ้น ท าให้การท าธุรกิจ

ฟาร์มเพาะเห็ดกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพท่ีสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการไม่น้อย ซึ่งปัจจุบันมีกว่า7,000 ครัวเรือนท่ี

ประกอบอาชีพเพาะเห็ดและกระจายอยู่ท่ัวทุกจังหวัด สามารถสร้างรายได้ในแต่ละปีไม่ต่ ากว่า 7,000 ล้านบาท (ศูนย์วิจัย

กสิกรไทย, 2555)  

ผลผลิตเห็ดเป็นท่ีนิยมส าหรับผู้บริโภค เนื่องจากสามารถน ามาประกอบอาหารได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

อาหารคาว อาหารมังสวิรัติหรือการแปรรูปต่าง ๆ อีกทั้งยังมีรสชาติอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการ ส่งผลให้ความ

ต้องการบริโภคเห็ดเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ เห็ดบางชนิดมีฤทธ์ิเป็นยารักษาโรคและยังสามารถน าไปสกัดสารเพื่อใช้เป็น

ส่วนผสมในเคร่ืองส าอางและท าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมได้ ส่งผลให้แนวโน้มความต้องการเห็ดภายในประเทศเพิ่มขึ้น

อยา่งตอ่เนื่อง โดยพจิารณาได้จากราคาเห็ดท่ีจาหนา่ยในตลาดมแีนวโนม้ขยายตัวอยูใ่นเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 

โดยในปี 2553-2555 เห็ดนางฟา้มรีาคาขาย 30-40 ตอ่กิโลกรัม และเห็ดหูหนูมรีาคาขาย 20 30 และ 35 บาท

ตอ่กิโลกรัม ตามลาดับ (ชื่นดวงใจ คงบาล, 2555) ส่วนในด้านตลาดตา่งประเทศแนวโนม้ในการส่งออกเห็ดของไทยเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีสัดส่วนในการส่งออกเพียงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับผลผลิตเห็ดท้ังหมดในประเทศ อาจเป็นเพราะ

ปริมาณผลผลิตเห็ดในแต่ละปียังไม่เพียงพอกับความต้องการในประเทศ ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกยังมีสัดส่วนท่ีไม่สูง

นักอย่างไรก็ตาม การส่งออกเห็ดสดแช่เย็นและเห็ดแปรรูปของไทยในปี 2554 มีมูลค่าทั้งสิ้น 144.1 ล้านบาท ขยายตัว

เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.0 เมื่อเทียบกับปี 2553 โดยเห็ดสดแช่เย็นส่วนใหญ่จะท าการส่งออกไปยังญี่ปุ่นและประเทศต่าง ๆ  

ในอาเซียน เนื่องจากระยะทางในการขนส่งไม่ไกลมากนักท าให้เห็ดยังมีความสดและมีคุณภาพดี ในขณะท่ีประเทศท่ีอยู่

ไกลออกไปและใช้ระยะเวลาในการขนส่งจะมีการส่งออกในลักษณะของเห็ดแปรรูป (แห้งและบรรจุกระป๋อง) ได้แก่ 

ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ ในแถบยุโรป เป็นต้น (กระทรวงพาณิชย์, 2555) และหากมีการส่งเสริม

พัฒนาการผลิตเห็ดอย่างจริงจังและให้เป็นเชิงพาณิชย์มากขึ้นสัดส่วนในการส่งออกเห็ดของไทยไปต่างประเทศจะมี

แนวโนม้เพิ่มขึน้มาก 

ส าหรับการผลิตเห็ด มี 2 รูปแบบ คือ การผลิตแบบครบวงจรและการผลิตแบบไม่ครบวงจร โดยการผลิตแบบ

ครบวงจร เป็นการผลิตท่ีด าเนินการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิตเชื้อเห็ดซึ่งเป็นขั้นตอนท่ียากที่สุด ต้องอาศัยความรู้ 

ความช านาญและประสบการณ์ในการผลิตเพราะมีความเสี่ยงจากการท่ีเชื้อเห็ดเสียได้ง่าย การผลิตก้อนเพาะเชื้อ 

โรงเรือนเพาะส าหรับเปิดดอก มกีารน าเทคโนโลยีและเคร่ืองทุ่นแรงมาใช ้มีระบบการให้น้ าในโรงเรือน รวมถึงมีการจัดจา

หน่าย จึงท าให้การลงทุนเร่ิมแรกมีต้นทุนสูง ส่วนการผลิตแบบไม่ครบวงจรเป็นการผลิตท่ีซื้อก้อนเพาะเชื้อส าเร็จรูปมา

วางหรือมีการผลิตก้อนเพาะเชื้อเอง แต่ซื้อเชื้อเห็ดมาเขี่ยใส่ก้อนเพาะเชื้อเอง ใช้ระยะเวลาไม่นานก็สามารถเก็บผลผลิตได้  

อาจมโีรงเรือนชั่วคราวหรือวางกลางแจ้งก็ได้ (ศูนยว์จิัยกสิกรไทย, 2555) 

จากการศึกษาบทความวิจัยเกี่ยวกับการลงทุนเพาะเห็ดนางฟ้า มีเกษตรกรหรือผู้ประกอบธุรกิจผลิตเห็ดแบบ

ครบวงจร ท าให้ทราบว่าการลงทุนธุรกิจการผลิตเห็ดแบบครบวงจรเป็นอาชีพท่ีสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการค่อนข้าง

สูง เพราะสามารถจ าหน่ายผลผลิตได้เกือบทุกขั้นตอนในการผลิต เช่น เชื้อเห็ด ก้อนเพาะเชื้อส าเร็จรูปและดอกเห็ด เป็น

ต้น แต่ในปัจจุบันยังมีผู้ประกอบการลงทุนในธุรกิจการผลิตค่อนข้างน้อย เนื่องจากข้อจ ากัดในการผลิตเชื้อเห็ดท่ีท าได้

ยาก เงินลงทุนในระยะแรกสูง ประกอบกับตอ้งมกีารบริหารจัดการฟาร์มอย่างถูกตอ้ง ดังนั้นผู้ประกอบการท่ีจะเร่ิมต้นทา

ธุรกิจนี้จึงจาเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องศึกษาหาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ และต้องค านึงถึงปัจจัยหลายด้านท้ังในเร่ืองของ
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ปัจจัยการผลิต วิธีการผลิต เงินทุนและการตลาดของการผลิตแบบครบวงจร จึงจะส่งผลให้การดาเนินงานประสบ

ความส าเร็จและสามารถประกอบธุรกิจนี้ได้อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วจิัยจึงสนใจศึกษาลักษณะของธุรกิจการผลิต

เห็ดแบบครบวงจรและวิเคราะห์กลยุทธ์การจัดการผลิตและการตลาดเห็ดนางฟา้ ซึ่งผู้ท่ีมีความสนใจธุรกิจดังกล่าวใชเ้ป็น

แนวทางในการตัดสินใจลงทุนผลิตเห็ดแบบครบวงจรและพัฒนาทางด้านการตลาดตอ่ไป 
 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของตลาดเห็ดนางฟ้า   

2. เพื่อศึกษาการจัดการด้านการตลาดของตลาดเห็ดนางฟ้า 

3.   เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ ปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค ของสภาพแวดล้อมกับการ

จัดการตลาดของเห็ดนางฟ้า 

4.  เพื่อเสนอกลยุทธ์การจดัการดา้นการตลาดของเห็ดนางฟ้า 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี) 
โดยตัวแปรพฤติกรรมผู้บริโภคได้ประยุกต์จากKotler. (2003) ตัวแปรส่วนประสมทางการตลาด ได้ประยุกต์จากศิ

ริวรรณ เสรีรัตนแ์ละคณะ (2550) และตัวแปรFive Force Model ได้ประยุกตจ์ากPorter. Michael. E. (1998) ดังภาพท่ี 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิด 

 

วิธีด าเนินการวจิัย 
ในการวิจัยเร่ือง กลยุทธ์การจัดการท่ีมีประสิทธิผลท้ังทางด้านการผลิตและการตลาดเห็ดนางฟ้าใน

ประเทศไทย เป็นวิธีวิจัยแบบผสมผสาน ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือท่ีใช้

ประกอบด้วย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ทราบข้อมูลปฐมภูมิ กับการบริหารการจัดการกลยุทธ์

การตลาด การให้บริการลูกค้า ตลอดจนความพึงพอใจและความคิดเห็นสว่นตัวของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อน าผลการวจิัย

ไปก าหนดกลยุทธ์การจัดการท่ีมีประสิทธิผลท้ังทางด้านการผลิตและการตลาดเห็ดนางฟ้าในประเทศไทย โดยมี

รายละเอยีดต่อไปนี้ 

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

-เพศ 

-อายุ 

-สถานภาพ 

-ระดับการศึกษา 

-รายได้ต่อเดอืน 

 

 

ส่วนประสมทางการตลาด 

 

Five Force Model 

SWOT 

FGD 

กลยุทธ์การจัดการที่มปีระสิทธิผลทัง้ทางด้านการผลิตและการตลาดเห็ดนางฟา้ในประเทศ

ไทย 

ปัจจัยด้าน

พฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภค 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย คือ ผู้บริโภคเห็ดเห็ดนางฟ้าในประเทศไทย ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรไม่แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคเห็ดเห็ดนางฟ้าในประเทศไทย ค านวณโดยใช้วิธีของ Taro Yamane (Yamana, 1973)  

ท่ีระดับความคลาดเคลื่อน .05 จากสูตร ได้กลุ่มตัวอยา่ง จ านวน 400 คนแบ่ง 4 ภาค ละภาค 100 กลุ่มตัวอยา่ง 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมอืท่ีใช้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยแบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือท่ี

ใช้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไป ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคเห็ดนางฟ้า สภาแวดล้อมทาง

การตลาดของตลาดเห็ดนางฟ้าและกลยุทธ์การตลาดของผู้บริโภคเห็ดนางฟ้า ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน  คือ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close ended 

question) แบบก าหนดคาตอบ (Checklist)  จ านวน 5 ข้อ  

ส่วนท่ี 2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคเห็ดนางฟ้า มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close 

ended question) แบบก าหนดคาตอบ (Checklist)  จ านวน 10 ข้อ  

ส่วนท่ี 3 สภาพแวดลอ้มทางการตลาดของตลาดเห็ดนางฟ้า จ านวน 25 ข้อ  

ส่วนท่ี 4 กลยุทธ์การตลาดของผู้บริโภคเห็ดนางฟ้า จ านวน 40 ข้อ 
 

ส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับตามลิ

เคิร์ท (Likert) (Yang et al., 2013) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และนอ้ยท่ีสุด 

2. แบบสัมภาษณ์ เป็นเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการตลาดเห็ด

นางฟ้า แบบเจาะลึก (Depth Interview) เพื่อเก็บข้อมูล ตามประเด็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อให้ทราบข้อมูล

เกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของตลาดเห็ดนางฟา้ในประเทศไทย 

การตรวจสอบหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ พบว่า ผลการทดสอบค่าความเท่ียงตรง (Validity)จากผู้เชี่ยวชาญ  

5 ท่าน โดยการหาค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม หรือค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ หรือ

เนื้อ (Index of item objective congruence: IOC)อยู่ในช่วงระหว่าง 0.68-1.00 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ 0.50 โดยใช้วิธีของ 

Rovinelli & Hembleton (บุญชม ศรีสะอาด , 2553) นอกจากนี้ผลการทดสอบค่าความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของ

แบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัค (Cornbach’s alpha Coefficient) ได้ค่าอยู่ระหว่าง  

0.78-0.94 ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์ 0.60 จึงสรุปได้ว่า เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมีคุณภาพ สามารถนาไปใช้เก็บรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มตัวอยา่งได้อยา่งเหมาะสม 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ดังนี้ 

1. แบบสอบถาม ด าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าหนังสือขอความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม เพื่อ

ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตัวอยา่งและแบบสอบถามจ านวน400 ชุด  

2.แบบสัมภาษณก์ับผู้ประกอบการตลาดเห็ดนางฟ้าในประเทศไทยจ านวน  28 ราย 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

1. การวเิคราะห์ข้อมูลชิงปริมาณ ตามความคิดเห็นของผู้ประกอบการตลาดเห็ดนางฟ้าและผู้บริโภค เป็นการ

วิเคราะห์ข้อมูลแบบสถิติเชิงพรรณนา(Quantitative  Statistic Descriptive analysis) โดยใช้สถิติ ดังนี้  1) ร้อยละ  

(Percentage) 2) ค่าเฉลี่ย (Mean =  x̄ )  3) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) 
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2. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก มาท าการวิเคราะห์โดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์

เนื้อความ (Descriptive Analysis) 

3. การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมกับการจัดการตลาดของตลาดเห็ดนางฟ้า ด้วยใช้

สถิติทดสอบ Chi – square test ส าหรับตรวจสอบสมมุติฐานการวิจัยตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค และปัจจัย

ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค 

4. การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ด้านการตลาดของตลาดเห็ดนางฟ้า ด้วยสถิติ Factor Analysis โดยวิธี 

Principal-Component  Analysisและใช้วิธีหมุนแกนออโธกอนอบแบบวาริแม็ก(Varimax Orthogonal) เพื่อสกัดตัวแปรท่ี 

ไม่ส าคัญออกไป ส าหรับเกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือกตัวแปรท่ีส าคัญจากองค์ประกอบในแต่ละปัจจัยท่ีเกิดขึ้นจาการ

หมุนแกน คือ ตัวแปรส าคัญของแตล่ะองค์ประกอบจะตอ้งมคี่าสัมประสิทธ์ิคะแนน 

5. การวิเคราะห์กลยุทธ์ด้านการตลาดของตลาดเห็ดนางฟ้าในเขตภาค เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ และจัดสนทนากลุ่มร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง น าข้อมูลจาการสนทนากลุ่ม และข้อเสนอแนะจากอาจารย์

ท่ีปรึกษาไปปรับปรุงแก้ไข กลยุทธ์ดา้นการตลาดของตลาดเห็ดนางฟา้ เพื่อจัดท ารายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์ต่อไป 
 

ผลการศึกษา 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมทางการตลาดของผู้บริโภค อยู่ในระดับมาก  

มคี่าเฉลี่ย 4.10 ให้ความคดิเห็นมากที่สุด คือ ความหลากหลายของสินค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ระดับความคดิเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับสภาพแวดลอ้มทางการตลาด 

สภาพแวดล้อมทางการตลาด ผู้บรโิภค 

x̄  S.D ความหมาย 

ความหลากหลายของสินค้า 4.31 0.65 มากที่สุด 

ความรุนแรงของการแข่งขัน 3.83 0.61 มาก 

ความเสี่ยงจากสินคา้ทดแทน 3.96 0.67 มาก 

อ านาจต่อรองของผู้ซือ้ 4.07 0.60 มาก 

อ านาจต่อรองกับซับพลายเออร์ 4.31 0.63 มากที่สุด 

รวม 4.10 0.53 มาก 
 

2. ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ด้านการตลาดของผู้บริโภค  

อยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 3.90 ให้ความคดิเห็นมากที่สุด คือ ดา้นผลิตภัณฑ ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ระดับความคดิเห็นผู้บริโภคเกี่ยวกับกลยุทธ์ดา้นการตลาด 

กลยุทธด์้านการตลาด 
ผู้บรโิภค 

x̄  S.D ความหมาย 

ด้านผลิตภัณฑ ์ 4.18 0.56 มาก 

ด้านราคา 4.07 0.47 มาก 

ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย 3.93 0.56 มาก 

ด้านการส่งเสริมการขาย 4.04 0.61 มาก 

ด้านบุคคล 3.71 0.65 มาก 

ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.51 0.68 มาก 

ด้านกระบวนการใชบ้ริการ 3.39 0.83 ปานกลาง 

ด้านผลิตภาพและคุณภาพ 4.13 0.54 มาก 

รวม 3.90 0.40 มาก 
 

3. ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวมีความสัมพันธ์

กับสภาพแวดล้อมของเห็ดนางฟ้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคมี

ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของเห็ดนางฟ้า อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ปัจจัยส่วนบุคคลมี

ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวและอาชีพมคีวามสัมพันธ์กับการจัดการ

ตลาดของเห็ดนางฟา้ อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับการ

จัดการตลาดของเห็ดนางฟ้า อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่  3 การวิ เคราะห์ความสัมพัน ธ์ระหว่างปัจจัยส่ วนบุคคล ปัจจัยด้ านพฤติกรรมของผู้บ ริโภค  

ของสภาพแวดลอ้มกับการจัดการตลาดของเห็ดนางฟ้า 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยด้านพฤตกิรรม 

สภาพแวดล้อม 

ของเหด็นางฟา้ 
การจัดการตลาดของเหด็นางฟ้า 

 
d.f. Sig 

 
d.f. Sig 

เพศ 7.47 3 .06 13.132 2 .00* 

อายุ 24.377 9 .00* 48.426 6 .00* 

ระดับการศกึษา 18.888 9 .03* 27.187 6 .00* 

รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนของครอบครัว 25.408 9 .00* 35.186 6 .00* 

อาชีพ 14.608 12 .26 52.859 8 .00* 

พฤตกิรรมของผู้บริโภค 9.743 3 .02* 15.552 2 .00* 
*มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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  4.1 น าข้อมูลตัวอย่างมาทาการตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ(Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO))และBartlett’ s Test ใช้ทดสอบสมมติฐานจะเป็นค่าสถิติท่ีมีการแจกแจงโดยประมาณแบบ

Chisquareถ้าค่าไคสแควร์มีค่ามากหรือค่าsig ในการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ (α) จะปฏิเสธH0 หรือยอมรับH1 นั่น

คือตัวแปรท่ีทดสอบมีความสัมพันธ์กันจึงสามารถใช้เทคนิควิเคราะห์Factor Analysis ได้ ในท่ีนี้ได้ค่า KMO เท่ากับ 

0.810 ซึ่งมากกว่า0.50 และเข้าสู่ 1 สรุปได้วา่ ข้อมูลท่ีมอียูเ่หมาะสมท่ีจะให้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 

Analysis) ดังแสดงในตารางที่ 4 โดยมีคา่ Bartlett's Test of Sphericityใชท้ดสอบสมมติฐาน 
 

H0 :ตัวแปรตา่ง ๆ (cself1, cself2 …, cself13) ไมม่คีวามสัมพันธ์กัน 

H1 :ตัวแปรตา่ง ๆ (cself1, cself2 …, cself13) มคีวามสัมพันธ์กัน 
 

ตารางที่ 4 แสดงคา่ 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 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางท่ี 4 ค่า Bartlett’ s Test มีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square = 

435.161 ได้ค่า Significance = .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่าตัวแปรกลยุทธ์ด้านการตลาดของเห็ด

นางฟา้ทัง้ 13 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กันเพยีงพอท่ีจะนามาวิเคราะห์องค์ประกอบ(Factor Analysis) ได้ 

4.2 การหาค่าความร่วมกัน (Communalities) เป็นค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหนึ่งกับตัว

แปรอื่น ๆ ที่เหลือท้ังหมด มีค่าอยู่ระหวา่ง 0 กับ 1ของตัวแปร (0 < communality < 1) ถ้าค่า communality = 0 แสดง

วา่องค์ประกอบหรือตัวแปรนัน้ ๆ ไม่สามารถอธิบายค่าความผันแปรของตัวแปรได้ แต่ถ้าค่า communality = 1 แสดง

ว่าองค์ประกอบหรือตัวแปรนั้น ๆ สามารถอธิบายค่าความผันแปรของตัวแปรได้ท้ังหมดค่า Initial communality จาก

วิธี principal component จะก าหนดให้ค่า Initial communality ของตัวแปรทุกตัวเป็น 1 ค่า Extraction communality 

ของตัวแปร หลังจากท่ีได้สกัดปัจจัยแลว้ พบวา่ ค่า Extraction communality ของตัวแปร cself2 มคี่าต่ าสุด = .580 แต่

ก็ยังไม่ต่ ามาก น่าจะสามารถจัดอยู่ในองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหนึ่งได้ชัดเจน ดังแสดงในตารางท่ี 5 
 

ตารางที่ 5 แสดงคา่ความรว่มกัน (Communalities) 

 

Initial Extraction 

Cself1 1.000 .630 

Cself2 1.000 .580 

Cself3 1.000 .714 

Cself4 1.000 .681 

Cself5 1.000 .797 

Cself6 1.000 .691 

Cself7 1.000 .802 

Cself8 1.000 .618 
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Initial Extraction 

Cself9 1.000 .706 

Cself10 1.000 .595 

Cself11 1.000 .722 

Cself12 1.000 .653 

Cself13 1.000 .792 

 

4.3 การหาค่าความแปรปรวน (Total Variance Explained) จากการวิเคราะห์สามารถจ าแนกองค์ประกอบได้

จ านวน 13 องค์ประกอบทุกองค์ประกอบมคี่าไอเกน (eigen value) มากกวา่ 1 และจากการสกัดตัวแปรจากปัจจัยท่ีผลทาง

กลยุทธ์การตลาดของเห็ดนางฟ้ าในประเทศไทย ได้ ท้ั งหมด 13 กลุ่ มองค์ประกอบ รวม 28 ตัวแปรส าคัญ  

มคี่า Factor Loading มากว่า 0.50 ขึ้นไป และมีเปอร์เซ็นต์ สะสมสูงสุด มี่ 67.920 ดังแสดงในตารางท่ี 6 
 

ตารางที่ 6  จ านวนกลุ่มองค์ประกอบ ตัวแปรท่ีส าคัญ ค่าน้ าหนัก 

กลุ่ม

องค์ประกอบ 

ตัวแปรทีส่ าคัญ 

(เรียงจากมากไปหาน้อย) 

ช่วงค่า Factor 

Loading 

Cumulative 

% 

1 จ านวน 2 ตัวแปร ได้แก่ s203, s204 0.489 - 0.488 18.154 

2 จ านวน 2 ตัวแปร ได้แก่ p505, p504 0.465 - 0.276 27.991 

3 จ านวน 2 ตัวแปร ได้แก่ p301, p302 0.273 - 0.205 35.484 

4 จ านวน 3 ตัวแปร ได้แก ่p403, p401, p402 0.294 - 0.224 40.613 

5 จ านวน 4 ตัวแปร ได้แก่ p702, p704, p703, p705 0.38 - 0.325 44.862 

6 จ านวน 2 ตัวแปร ได้แก่ p503, p501 0.42 - 0.373 48.652 

7 จ านวน 2 ตัวแปร ได้แก่ p405, p404 0.35 - 0.208 54.002 

8 จ านวน 2 ตัวแปร ได้แก่ p205, p204 0.489 - 0.405 56.435 

9 จ านวน 2 ตัวแปร ได้แก่ p605, p603 0.564 - 0.384 58.697 

10 จ านวน 2 ตัวแปร ได้แก่ p601, p602 0.380 - 0.205 60.642 

11 จ านวน 2 ตัวแปร ได้แก่ p803, p804 0.279 - 0.254 62.581 

12 จ านวน 2 ตัวแปร ได้แก่ s102, s103 0.29 - 0.284 64.433 

13 จ านวน 2 ตัวแปร ได้แก่ p802, p801 0.354 - 0.287 67.920 
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ตารางที่ 7 การตัง้ชื่อกลุ่มองค์ประกอบตัวแปรท่ีส าคัญและก าหนดค าส าคัญเชิงกลยุทธ์ 

ชื่อกลุ่มองค์ประกอบ ชื่อตัวแปรส าคัญในกลุ่มองคป์ระกอบ Keyword 

ตรวจสอบข้อมูลการส่ังซื้อ p702. ลูกค้าสามารถระบุขนาดและราคาได้ตามความตอ้งการ I: Investigate 

 

p703. ทางรา้นมกีารแจ้งก าหนดเวลาให้ลูกค้าทราบก่อนงานเสร็จทุก

ครัง้ 

 

 

p704. ทางรา้นมกีารรับเปลี่ยนสินค้าทุกครัง้ถ้าเกิดการช ารุด  

  p705. ทางรา้นส่งมอบสินค้าไดร้วดเร็วตามความต้องการของลูกค้า  

การจัดการตลาด p401. ร้านมีสว่นลดให้กับลูกคา้ประจ า M: Marketing 

 

p402. ร้านมีแต้มสะสมให้ลูกค้าเพื่อสะสมแลกของรางวัล  

 

p403. ร้านมีการจัดโปรโมช่ันลด แลก แจก แถม  

สถานท่ี  p601. ร้านต้ังอยูใ่กล้ชุมชนเดินทางไป – มาสะดวก P: Place 

 

p602. ร้านมีสถานท่ีจอดรถส าหรับลูกค้าที่มาใชบ้ริการ  

ความสัมพันธ์ p504. พนักงานให้ค าแนะน าหลงัการขายทุกครัง้ R: Relationship 

 

p505. พนักงานขอบคุณลูกค้าทุกครัง้เมื่อมาใชบ้ริการร้าน  

พนักงาน 

 

p501. พนักงานให้แนะน าผลิตภณัฑ์กอ่นการตัดสินใจซือ้ 

p503. พนักงานมีอัธยาศัยด ีสุภาพ อ่อนน้อม 

E: Employee 

รูปแบบร้าน p605. ร้านจัดสนิค้าให้เป็นระเบียบและสวยงาม S: Shop 

  p603. ร้านมีบรรยากาศด ีทันสมัย สวยงาม  

การบริการ p803. ความเอาใจใสใ่นการบริการ S: Service 

  p804. ความรวดเร็วในการบริการ  

นวัตกรรม s102. ร้านท่ีเปิดใหม่มีสนิค้าให้เลอืกหลากหลาย I: Innovation 

  s103. ร้านท่ีเปิดใหม่มีการบริการดีกวา่รา้นท่ีเปิดก่อน  

การเปลี่ยนแปลง p204. ผลิตภัณฑม์รีาคาถูกกวา่ร้านอ่ืน V: vary 

  p205. ถ้ามกีารเปลี่ยนแปลงราคาจะแจ้งลูกคา้ทุกคร้ัง  

การสื่อผ่านอิเล็กทรอนิกส ์

p.301. ร้านมีบริการการส่งของถึงบ้าน 

p.302. ร้านมีการจ าหนา่ยผา่นเว็บไซต ์

E: Electronics 

ประสิทธิภาพ p.801. ความนา่เช่ือในการให้บริการ E: Efficacy 

  p.802. การตอบสนองความตอ้งการของท่าน  

ความพงึพอใจ s203. ความพงึพอใจการบริการมากกวา่ราคาสินค้า S: Satisfaction 

ส่งเสริมการขาย p404. ร้านมีของสมนาคุณใหก้บัลูกค้าประจ าตาม P: Promotional 

 เทศกาลตา่ง ๆ  

 p405. ร้านมีการจัดกิจกรรมตามเทศกาลตา่ง ๆ  
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4.4 การก าหนดกลยุทธ์การจดัการตลาดของเห็ดนางฟา้ในประเทศไทย โดยการวเิคราะห์ SWOTและการสนทนา

กลุ่ม (Focus group Discussion) พบว่า กลยุทธ์การจัดการด้านการตลาดของเห็ดนางฟ้า ได้แก่ กลยุทธ์การสร้างความ

ประทับใจแก่ผู้บริโภค (IMPRESSIVENESS) หมายถึง แนวทางการขับเคลื่อนทางการตลาดของเห็ดนางฟ้าในประเทศไทย โดย

เพื่อสร้างความประทับใจของลูกค้าจึงเป็นเร่ืองส าคัญ ในการท าให้พนักงานบุคลากร ผู้ให้บริการลูกค้า ผู้ขายสินค้า มมีุมมอง

ของความคิดและทักษะพื้นฐานท่ีดีต่อการบริการลูกค้า ร้านและพนักงานผู้ให้บริการลูกค้าต้องรู้เสียก่อนว่าลูกค้าในแต่ละ

รายท่ีเข้ามาตดิตอ่ซื้อสินค้าหรือใชบ้ริการ วา่เขาคือใคร มบุีคลิก พฤตกิรรม สไตล์ เป็นอยา่งไร รวมท้ังรับรู้และเข้าใจอารมณ์ 

ความรู้สึกของลูกค้า ในสถานการณ์ท่ีเราให้บริการอยู่ด้วย ประกอบด้วยแนวทางในการขับเคลื่อนรายประเด็นกลยุทธ์และ

กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมทางการตลาดของผู้บริโภค อยู่ในระดับมาก  

มคี่าเฉลี่ย 4.10 ให้ความคิดเห็นมากที่สุด คือ ความหลากหลายของสินค้า มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ผู้ตอบแบบสอบถาม

มีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมทางการตลาดของผู้ประกอบการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.49 ให้ความคิดเห็น

มากท่ีสุด คือความรุนแรงของการแข่งขัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 โดยเรียงล าดับสภาพแวดล้อมทางการตลาด 

เนื่องจากธุรกิจท่ีมีกลุ่มลูกค้าให้ความสนใจน้อยและไม่เป็นท่ีต้องการของตลาดลูกค้าก็จะยิ่งมีอ านาจในการต่อรองท่ี

สูงขึน้และจะยิ่งสูงขึน้ไปอีกถ้าหากลูกค้ามีการรวมกลุ่มกันเพื่อซื้อในปริมาณมาก เพราะลูกค้านัน้จะมสีิทธิในการเลอืก

ท่ีจะไปเสนอซื้อกับผู้ประกอบการเจ้าอื่น ๆ ท่ีสามารถให้ราคาและคุณภาพได้ในแบบท่ีพวกเขาต้องการ ดังนั้นการ

รวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการท่ีขายสินค้าหรือให้การบริการชนิดเดียวกันในการก าหนดฐานราคาท่ีต่ าท่ีสุดท่ีจะขาย

ให้กับลูกค้าได้  เพราะเมื่อผู้ประกอบการท าข้อตกลงกับกับร้านค้าอื่น  ๆ ในเร่ืองราคาแล้ว ลูกค้าก็จะไม่สามารถ

ตอ่รองราคาสินค้าได้มากนัก เนื่องจากในแตล่ะรา้นก็จะมีราคาของสินค้าที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน เพื่อลดการแข่งขัน

การตัดราคาของผู้ประกอบการทุกฝ่าย แต่ท้ังนี้บรรดาผู้ประกอบการก็สามารถเลือกท่ีจะแข่งขันธุรกิจกันได้นอกเหนือ 

ด้านราคา ซึ่งสอดคล้องกับงานของ Thanika Devi Juwaheer(2014) ท าการศึกษาเร่ืองการรับรู้คุณภาพบริการธุรกิจ

บริการของนักท่องเท่ียวนานาชาติท่ีมาใชบ้ริการธุรกิจบริการ ใน Mauritusโดยใช้เครื่องมือท่ีพัฒนามาจาก SERVQUAL 

ท าการวัดระดับคุณภาพบริการธุรกิจบริการ สองแหง่ในไอร์แลนดเ์หนอื (ธุรกิจบริการ X และ Y)  

2. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ด้านการตลาดของผู้บริโภค อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.90 ให้

ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ 

ด้านการตลาดของผู้ประกอบการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.04 ให้ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือช่องทางการจัด

จ าหนา่ย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 เนื่องจาก เมื่อกิจการได้ผลิตสินค้าออกมาได้แลว้พร้อมท่ีจะกระจายสนิค้าเข้าสูต่ลาด 

โดยจะต้องพยายามเลือกช่องทางการจ าหน่ายให้เหมาะสมและดีท่ีสุดส าหรับสินค้าของตน ลักษณะของช่องทา  

งการจ าหน่ายอาจก าหนดรูปแบบให้เป็นช่องทางการจ าหนา่ยทางตรงกับช่องทางการจ าหนา่ยทางอ้อม ผู้ผลิตจะผลิต

สินค้าคุณภาพดีเพียงใดก็ตาม สินค้านั้นคงใช้ประโยชน์ได้ในกลุ่มผู้บริโภคจ านวนน้อยเท่านั้น ถ้าผู้ผลิตไม่ทราบว่า

สินค้าท่ีผลิตขึ้นมาแล้วจะไปขายท่ีไหน การจัดจ าหน่ายหรือการอธิบายถึง Place เป็นการศึกษาถึงกิจกรรมและสถาบัน

การตลาดท่ีสร้างอรรถประโยชน์ทางด้านเวลา สถานท่ีและความเป็นเจ้าของ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคในตลาดเป้าหมายได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานของ ณัฏฐ์ฤทัย ภัทรลาภอรุณกิจ (2557) ได้ท าการศึกษาเร่ือง  

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในธุรกิจการขายคอมพิวเตอร์และพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ผลการวิเคราะห์กล

ยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อขายคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ และ Makoto USUI (2012) 
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กล่าวถึงบริการท่องเท่ียวการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยสร้างความพงึพอใจให้กับพนักงานของธุรกิจบริการ

คางายะ (Kagaya) ในประเทศญี่ปุ่นว่า ธุรกิจบริการได้ด าเนินมาตรการร่วมมือกับอุตสาหกรรมอื่นในท้องถิ่นเดียวกัน

แลว้สร้างจุดเด่นขึน้มา 

3. ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวมีความสัมพันธ์

กับสภาพแวดล้อมของเห็ดนางฟ้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคมี

ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของเห็ดนางฟ้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ปัจจัยส่วนบุคคลมี

ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวและอาชีพมีความสัมพันธ์กับการจัดการ

ตลาดของเห็ดนางฟา้ อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับการ

จัดการตลาดของเห็ดนางฟ้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคของสภาพแวดล้อมกับการจัดการตลาดของเห็ดนางฟ้าเกิดจากผู้บริโภคถึง

คุณประโยชน์ท่ีเหนือกว่าของผลิตภัณฑ์และความแตกต่างเหนือคู่แข่งจึงจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างให้เกิดขึ้น เมื่อผู้บริโภค

รับรู้ถึงคุณค่าและความแปลกใหม่ของจัดดอกไม้ เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ าในอนาคต อย่างไรก็ตามคุณภาพ

ของเห็ดนางฟ้าเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญสูงสุดต่อการด าเนินธุรกิจในระยะยาว ซึ่งสอดคลอ้งกับงานของงานวจิัย นิภา

พร  มีช านาญ (2556) ได้ท าการศึกษาเร่ือง กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ: กรณีศึกษา

หมูบ้่านดงบัง อ าเภอเมอืง จังหวัดปราจีนบุรี 

4. กลยุทธ์การจัดการด้านการตลาดของเห็ดนางฟ้า ได้แก่ กลยุทธ์การสร้างความประทับใจแก่ผู้บริโภค 

เนื่องจาก กลยุทธ์การจัดการด้านการตลาดของเห็ดนางฟ้า ให้มีประสิทธิผล ในการก าหนดกลยุทธ์การจัดการด้าน

การตลาดของเห็ดนางฟ้า ได้น าปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการส่วนประสมทางตลาดของเห็ดนางฟ้า โดยการ

สังเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้ประกอบการและความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับการตลาดของเห็ดนางฟ้า

และผลจากสนทนากลุ่ม มาใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดกลยุทธ์ คือ ความคิดเห็นของผู้บริโภค เกี่ยวข้องกับ

การตลาดของเห็ดนางฟ้า อยู่ในระดับมาก ท้ัง 8 ด้าน โดยเรียงล าดับกลยุทธ์ด้านการตลาด จากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภาพและคุณภาพ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขาย ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคคล 

ลักษณะทางกายภาพและกระบวนการใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานของงานวิจัยนีรนาท ศรีชุมพร (2556) ได้

ท าการศกึษาเร่ืองกลยุทธ์การตลาดไมด้อกไม้ประดับในจังหวัดเชยีงใหม่ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ศกึษาและเก็บขอ้มูลดา้นลูกค้าเพ่ิมเตมิ ทัง้ในสว่นของค้าขายปลีกและขายสง่ เพื่อทราบแนวโนม้และความ

ตอ้งการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ดีย่ิงขึ้น 

2. ศกึษาเพิ่มเตมิเกี่ยวกับคูแ่ข่งในตลาด เพื่อสร้างความแตกตา่งจากคู่แข่ง 

3. ในการปฏบัิตติามแผนท่ีวางไว ้ควรมกีารตดิตามผลและประเมินผลอย่างตอ่เนื่อง 
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พฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อเฟอร์นิเจอรไ์ม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรี 

Behavioral decision for purchasing teak furniture in Ratchaburi province 

อัจฉรา  จ าปาทอง1* 

Atchara Jompatong1* 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรี เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 

(survey research) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรี เพื่อ

เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ปัจจัยพฤติกรรมของ

ผู้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักกับการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักในเขตจังหวัดราชบุรี เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของ

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้สักกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักในเขตจังหวัดราชบุรี 

ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 210 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึน้เอง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลได้ แก่ ร้อย

ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  t-test F-test ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมเีพศชาย รอ้ยละ 73.1 

อายุ 26-30 ปี ร้อยละ 28.1 ระดับการศึกษาจบปริญญาตรี ร้อยละ 53.8 และระยะเวลาในการท างานในองค์กร 10 - 

15 ปี ร้อยละ 43.1 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานความคิดเห็นต่อภาพโดยรวม

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งอยู่ระดับ ปานกลาง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานความคิดเห็นต่อภาพโดยรวม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งอยูร่ะดับ มาก ผลการทดสอบข้อสมตฐิาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 210 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอายุมากกวา่ 50 ปี ร้อยละ 48.6 ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 

57.6 ต าแหน่งทางศาสนาพระราชาคณะชั้นสามัญ คิดเป็นร้อยละ 39 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด

เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.99 ด้านราคา 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.82 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.96 ด้านการส่งเสริม

การตลาด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.13 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยพฤติกรรมของผู้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ผลการ

วเิคราะห์พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ สิ่งกระตุ้น ทางการตลาด อยูใ่นระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 3.96 และ

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อลักษณะของผู้ซื้ออยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.79  ตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้

สัก ในเขตจังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีประเภทเฟอร์นิเจอร์ไม้สักท่ีต้องการซื้อโต๊ะหมู่บูชาร้อยละ 51.9 

บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นเิจอร์ไม้สักพนักงานขาย ร้อยละ 52.9 โอกาสท่ีซื้อเฟอร์นเิจอร์ไม้สัก

ฉลองต าแหนง่ใหม่ รอ้ยละ 74.3 ลักษณะท่ีซือ้เฟอร์นิเจอร์ไมส้ักซือ้ทีละชนดิท่ีต้องการ รอ้ยละ 36.2 การช าระเงินด้วย

วิธีซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักช าระด้วยเงินสด ร้อยละ 84.3 แหล่งรับข้อมูลในเร่ืองเฟอร์นิเจอร์ไม้สักพนักงานขาย ร้อยละ 

51.9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมุติฐานตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential 

Statistic) มาวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานแต่ละข้อดังนี้ ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด

เฟอร์นิเจอร์ไม้สักท่ีแตกต่างกันมีผลต่อตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักในเขตจังหวัดราชบุรีไม่แตกต่ างกัน ท่ีระดับ
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นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ปัจจัยพฤติกรรมของผู้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักท่ีแตกต่างกันมีผลต่อตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้

สัก ในเขตจังหวัดราชบุรีแตกต่าง ไมแ่ตกตา่งกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 
 

ค าส าคัญ:  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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บทน า 

กากปัญหาทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2551 ท าให้เศรษฐกิจของโลก และประเทศไทยต้อง

ประสบกับปัญหาทางการเงิน ปัญหาการปลดคน การปิดบริษัท และความไม ่ชัดเจนในหน้าท่ีการเงิน ความมั่นคงในอาชีพ 

มีผลท าให้คนในปัจจุบันไม่กล้าที่จะใช้จ่ายเงินการ ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าต้องใช้เวลาคิดนานขึ้น และเลือกซื้อเฉพาะ

สินค้าที่มีความจ าเป็นจริง ๆ คนท่ี ก าลังเลือกซื้อท่ีอยู่อาศัยจะต้องชะลอการตัดสินใจซื้อออกไปก่อน แต่ส าหรับคนท่ี

ตัดสินใจซื้อไป แล้วก็คงต้องด าเนินต่อไป เมื่อมีบ้านสิ่งจ าเป็นคู่กับบ้านคือ เฟอร์นิเจอร์ การเลือกซื้อต้องชั่งน้ าหนัก กับ

เฟอร์นเิจอร์ ท่ีมีให้เลือกท้ัง ไม้สัก ไม้เต็ง ไม้มะค่า ไม้สัก เหล็ก หินอ่อน เปรียบเทียบกันท้ังใน เร่ือง ราคา คุณภาพ ท าให้

ร้านสุรสิทธ์ิ จ าปาทอง ซึ่งเป็นผู้ผลิต จ าหน่าย เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจได้ โดยต้องท า

การส ารวจ พฤติกรรมการเลือกซื้อและปัจจัยทางการตลาดท่ีมีความส าคัญต่อการเลือกซื้อ เพื่อน ามาปรับปรุง และ

พัฒนาเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและท าให้ผู้บริโภคเกิดความ พอใจสูงสุด จึงจ าเป็นต้อง

ทราบความตอ้งการของตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และท าให้ ร้านสุรสิทธ์ิ จ าปาทอง สามารถแข่งขันได้ 

ร้านสุรสิทธ์ิ จ าปาทอง ได้มีการผลิตมาในระยะนั้นเป็นการรับท าตามความต้องการของลูกค้าท าเป็น

อุตสาหกรรมในครัวเรือนเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ต่อมาความต้องการใชเ้ฟอร์นิเจอร์ภายในประเทศมแีนวโนม้สูงขึน้เป็นล าดับ ท าให้

มีผู้สนใจเข้ามาลงทุนในการผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์มากขึ้นเร่ือย ๆ จนกระท่ังพัฒนาจากอุตสาหกรรมในครัวเรือน

มาเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีผลิตเพื่อการส่งออกและมีการผลิตโดยใช้เครื่องมือเครื่องจักรท่ีสั่งมาจากต่างประเทศ 

อีกด้วย ท้ังนี้เนื่องจากเฟอร์นิเจอร์เป็นสินค้าจ าเป็นส าหรับชีวิตประจ าวัน คือ มีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์โดยตรงทุก

อิริยาบถ นับตั้งแต่ตื่นนอนจนกระท่ังเข้านอน เฟอร์นิเจอร์จึงมีบทบาทส าคัญยิ่งส าหรับอาคารบ้านเรือนและสถาน

ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ประกอบด้วยภาวะเศรษฐกิจมี การเปลี่ยนแปลงและประชากรมีจานวนเพิ่มขึ้น ความจ าเป็นท่ีจะใช้

สินค้าประเภทนี้จึงมมีากขึ้นตามล าดับ   เฟอร์นิเจอร์เป็นสินค้าท่ีไมเ่หมือนกับสินค้าประเภทอื่น คือไม่สามารถกักตุนไวไ้ด้

เพราะขึ้นอยู่กับแฟชั่น ประกอบกับคนไทยเรามักไม่ค่อยให้ความส าคัญเท่าใดนัก การจะจัดหาเฟอร์นิเจอร์ไว้ใช้จะต้อง

พจิารณาถึงความเหมาะสม สไตล์ ความแข็งแรงทนทาน และท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ถ้ามีฐานะไม่ค่อยจะอ านวยนัก

ก็จะซื้อเฟอร์นิเจอร์ประเภทรูปแบบสวย ส่วนคุณภาพอาจจะไม่ค านึงถึง แต่ถ้าฐานะดีเฟอร์นิเจอร์ท่ีเลือกใช้จะเป็นแบบท่ี

ได้รับการตกแตง่และออกแบบโดยมัณฑนากร ซึ่งราคาแพงลักษณะของตลาดเฟอร์นิเจอร์ปัจจุบัน ถือได้วา่เป็นตลาดนอก

ระบบเพราะการผลิตเฟอร์นเิจอร์ส่วนใหญ่ขึน้อยู่กับความต้องการของลูกค้า (ณพสกล สีมานะชัยสิทธ์ิ, 2550) ส่วนลูกค้า

ของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในจังหวัดราชบุรีมีฐานะทางการเงินในทุกระดับ ไม่ว่าจะมีฐานะทางการเงินในระดับใด การเลือกใช้

เฟอร์นิเจอร์จะเลอืกซื้อสินค้าท่ีมรีาคาเหมาะสม และคุณภาพดี การแข่งขันเพื่อแยง่ลูกค้ากันนัน้จะแข่งขันในตัวสินค้า และ

ราคาเป็นหลักใหญ่ สินค้าประเภทเฟอร์นเิจอร์ส่วนใหญ่มแีบบให้เลือกมากมาย ส าหรับราคาจะสูงหรือต่ าขึ้นอยู่กับวัสดุท่ี

ใช้เป็นหลัก ผู้ขายแต่ละคนต้องสามารถอธิบายให้ลูกค้าแต่ละรายเข้าใจถึงสาเหตุท่ีสินค้าคล้ายคลึงกัน แต่ราคาต่างกัน 

โดยเนน้เร่ืองวัสดุท่ีใชใ้นการท าเฟอร์นิเจอร์แตล่ะชิ้นเพื่อความคงทนถาวรของสินค้า 

ผู้วิจัยเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก มีร้านสุรสิทธ์ิ จ าปาทอง ซึ่งต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจใน

ปัจจุบันท่ีธุรกิจต่าง ๆ ก าลังปิดตัวลง และเลิก จ้างงานเป็นจ านวนมาก ท าให้ก าลังการซื้อของผู้บริโภคลดลง ในขณะท่ี

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ ขายและบริหารของร้านไม่สามารถลดลงได้จึงต้องพยายามหากลยุทธ์ต่าง  ๆ เพื่อช่วยให้

จ าหน่าย เฟอร์นิเจอร์ได้ ผู้วิจัย ต้องการทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอทิธิพลท่ีผู้บริโภคน ามาเพื่อตัดสินใจ

เลือกซื้อ เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก และใช้ผลของการวิจัยเป็นกลยุทธ์ในการผลิตและจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก  เพื่อให้ธุรกิจ 

เฟอร์นิเจอร์ไมส้ักด ารงอยูต่อ่ไปได้อยา่งยั่งยนื 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาการตัดสนิใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรี 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก 

ปัจจัยพฤติกรรมของผู้ซือ้เฟอร์นิเจอร์ไม้สักกับการตัดสนิใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรี 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 

สมมุตฐิาน 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรีแตกต่าง  

2. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้สักท่ีแตกต่างกันมีผลต่อตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ใน

เขตจังหวัดราชบุรีแตกต่าง 

3. ปัจจัยพฤติกรรมของผู้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักท่ีแตกต่างกันมีผลต่อตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขต

จังหวัดราชบุรีแตกต่าง 

การตัดสินใจซื้อ 

     เฟอร์นเิจอร์ไมส้ัก ในเขต    

           จังหวัดราชบุร ี

ปัจจัยส่วนบุคคล 

    1.  อายุ 

    2.  ระดับการศกึษา 

    3.  ต าแหนง่ทางศาสนา 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดเฟอร์นิเจอร์

ไม้สัก 

    1.  ผลิตภัณฑ ์(Product) 

    2.  ราคา (Price) 

    3.  การสง่เสริมการตลาด(Promotion)  

    4.  ชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย (Place) 

 

ปัจจัยพฤตกิรรมของผู้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก 

      1.  สิ่งกระตุ้น ทางการตลาด 

      2.  ลักษณะของผูซ้ื้อ 

 



 
 

Proceedings   

1938 

วิธีวิทยาการวจิัย 

ประชากร  

 ประชากรในการศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้ตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักในจังหวัดราชบุรีนั้น ประกอบด้วย  

ประชากรท่ีเป็น 

1.1.  ผู้ประกอบการ คือ ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์โต๊ะหมูบู่ชาพระและโตะ๊รับแขกที่ท าจากไมส้ัก 1 ราย 

1.2. ผู้ใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ได้แก่ผู้ท่ีใช้เฟอร์นิเจอร์ท่ีเป็นโต๊ะหมู่บูชา โต๊ะรับแขกในวัด ซึ่งก็คือวัดจ านวน

ท้ังสิ้น 450 วัด ในการศึกษาครัง้นี้จะศกึษาเฉพาะกลุ่มท่ีเป็นลูกค้าของร้านสุรสิทธ์ิ จ าปาทอง ซึ่งลูกค้าสว่นใหญ่เป็นวัด

อารามหลวงและวัดราษฎร์ในจังหวัดราชบุรีเท่านัน้ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศกึษา 

 กลุ่มตัวอยา่งในการศึกษาเป็นกลุ่มเดียวกับประชากรท่ีใชใ้นการศึกษานี ้ประกอบด้วย 

1.1 ผู้ประกอบการ คือ ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์โต๊ะหมู่บูชาพระและโต๊ะรับแขกท่ีท าจากไม้สัก 1 รายคือ  

ร้านสุรสิทธ์ิ จ าปาทอง 

1.2 ผู้ใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ได้แก่ผู้ท่ีใช้เฟอร์นิเจอร์ท่ีเป็นโต๊ะหมู่บูชา โต๊ะรับแขกในวัด จ านวน 210 วัด 

และ/หรือเจ้าอาวาสและ กรรมการวัด 210 รูป/คนจากวัดจ านวนท้ังสิ้น 460 วัด ด้วยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากตาราง

ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie & Morgan รายละเอียดดังปรากฏในภาคผนวก ก. ท้ังท่ีเป็นวัดอารามหลวงและวัด

ราษฎร์ในจังหวัดราชบุรี  

วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Stratified Random Sampling) ผู้ศึกษาได้ออกแบบมาเพื่อท าการเก็บข้อมูลใน

ภาคสนาม (Field Data Collection) โดยใช้วธีิการสุ่มตัวอย่างตัวอย่างโดยโทรสารและอเีมลทางร้านมโีฆษณาทางระบบ 

Intrenet ให้ติดต่อได้ไว้แบบเฉพาะเจาะจง (Purpose Random Sampling) กับเจ้าอาวาสวัดท่ีทางร้านเข้าไปติดต่อเสนอ

ขายโต๊ะหมู่บูชาและเก้าอี้รับแขก จากการติดต่อกันก่อนล่วงหน้าทางการสื่อสาร สารสนเทศเป็นต้นว่าโทรศัพท์  เพื่อ

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยน าแบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จัดเตรียมไวไ้ปท าการจัดเก็บข้อมูลจากเจ้า

อาวาสวัดและกรรมการวัดในเขตจังหวัดราชบุรี จ านวน 210 รูป/คน ท่ีได้ค านวณจากตารางขนาดตัวอย่างของ 

P J Morgan ในการหาขนาดกลุ่มตัวอยา่ง ท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95  

 ลักษณะของแบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ได้จัดท าแบบสอบถามออกเป็น คือ  

 ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ตอนท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด เป็นการสร้างแบบสอบถามแบบ Likerst  Scale มีระดับการวัด

ประเภทอัตภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ  

 ตอนท่ี 3 ปัจจัยพฤติกรรมของผู้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเป็นการสร้างแบบสอบถามแบบ Likerst  Scale มีระดับ

การวัดประเภทอัตภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ 

 ตอนท่ี 4 ตัดสนิใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักในเขตจังหวัดราชบุรี 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการศึกษาข้อมูลท่ีรวบรวมได้จะด าเนินการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา

(Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายลักษณะท่ัวไปของข้อมูลท่ีเก็บรวมรวมได้ค่าสถิติท่ีใช้ได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage) 

และค่าเฉลี่ย (Mean)   
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 ทดสอบสมมติฐานใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การทดสอบ ค่าสถิติ t-test เปรียบเทียบความแต่งต่าง

ของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มและใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ตัวอย่างท่ีมีมากกวา่ 2 กลุ่ม 
 

ผลการศึกษา 

1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน  210  คน  กลุ่มตัวอยา่งส่วนมากมีอายุมากกว่า 50 ปี จ านวน 102 

คน  คิดเป็นร้อยละ 48.6 รองลงมาคือ อายุน้อยกว่า 45 ปี จ านวน 57 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.1 และ อายุ45 - 50 ปี 

จ านวน 51 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.3 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 121 คน  คิดเป็นร้อยละ 57.6 รองลงมา

คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 66 คน  คิดเป็นร้อยละ 31.4 และ ระดับการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 

23 คน  คิดเป็นร้อยละ 11 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีต าแหน่งทางศาสนาพระราชาคณะชั้นสามัญ จ านวน 82 คน  คิดเป็นร้อยละ 39 

รองลงมาคือ ต าแหน่งทางศาสนาพระครูฐานานุกรม จ านวน 53 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.2 ต าแหน่งทางศาสนา

พระราชาคณะชั้นเทพ จ านวน 41 คน  คิดเป็นร้อยละ 19.5 ต าแหน่งทางศาสนาพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี-โท-เอก-

พเิศษ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9 และต าแหน่งทางศาสนาพระราชาคณะชั้นราช จ านวน 15 คน  คิดเป็นร้อยละ 

7.1 ตามล าดับ 

2. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดเฟอร์นเิจอร์ไม้สัก 
 

ตารางที ่1 แสดงคา่เฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยสว่นผสมทางการตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก 

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดเฟอร์นเิจอร์ไม้สัก ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

ด้านผลิตภัณฑ ์ 3.99 0.49 มาก 

ด้านราคา 3.82 0.61 มาก 

ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย 3.96 0.61 มาก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.13 0.65 มาก 

 

จากตารางท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นต่อ ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.99 ด้านราคา อยูใ่นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.82 ด้านช่องทาง

การจัดจ าหนา่ยอยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 3.96  ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 4.13  
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3. ปัจจัยพฤติกรรมของผู้ซื้อเฟอร์นเิจอร์ไม้สัก 
 

ตารางที่ 2 แสดงคา่เฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยพฤติกรรมของผู้ซือ้เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก 

ปัจจัยพฤติกรรมของผู้ซื้อเฟอร์นเิจอร์ไมส้ัก  ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

สิ่งกระตุ้น ทางการตลาด 3.96 0.61 มาก 

ลักษณะของผูซ้ื้อ 3.79 0.58 มาก 

 

จากตารางท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยพฤติกรรมของผู้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ สิ่งกระตุน้ ทางการตลาดอยูใ่นระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 3.96 และผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นต่อลักษณะของผู้ซือ้อยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 3.79  

4. ตัดสินใจซื้อเฟอร์นเิจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรี 

ตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไมส้ัก ในเขตจังหวัดราชบุรี  กลุ่มตัวอยา่งส่วนมากมีประเภทเฟอร์นิเจอร์ไม้สักท่ีต้องการ

ซื้อโต๊ะหมู่บูชา จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 51.9 รองลงมาคือประเภทเฟอร์นิเจอร์ไม้สักท่ีต้องการซื้อพนักพิง 

จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 37.1 ประเภทเฟอร์นิเจอร์ไม้สักท่ีต้องการซื้อธรรมมาศ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 

6.7 และ ประเภทเฟอร์นิเจอร์ไมส้ักที่ตอ้งการซื้อเก้าอี้หลุย จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีบุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักพนักงานขาย จ านวน 111 

คน  คิดเป็นร้อยละ 52.9 รองลงมาคือ บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไมส้ักเพื่อน จ านวน 39 คน   

คิดเป็นร้อยละ 18.6 บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักตัดสินใจเอง จ านวน 35 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 16.7 และ บุคคลที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักญาติโยน จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 

11.9 ตามล าดบั 

กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีโอกาสท่ีซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักฉลองต าแหน่งใหม่ จ านวน 156 คน  คิดเป็นร้อยละ 

74.3 รองลงมาคือ โอกาสท่ีซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักงานประจ าปีของวัด จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 โอกาสท่ีซื้อ

เฟอร์นิเจอร์ไม้สักเฟอร์นิเจอร์เพิ่มขึ้น จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 และโอกาสท่ีซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเฟอร์นิเจอร์

ช ารุด จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมลีักษณะท่ีซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักซื้อทีละชนิดท่ีต้องการ จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 

36.2 รองลงมาคือ ลักษณะท่ีซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักซื้อแยกชุด จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และลักษณะท่ีซื้อ

เฟอร์นิเจอร์ไม้สักซือ้รวมชุด จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีการช าระเงินด้วยวิธีซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักช าระด้วยเงินสด จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อย

ละ 84.3 รองลงมาคือการช าระเงินด้วยวิธีซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักช าระด้วยบัตรเครดิต จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 

ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างสว่นมากมีแหลง่รับข้อมูลในเร่ืองเฟอร์นิเจอร์ไม้สักพนักงานขาย จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 

51.9 รองลงมาคือ แหล่งรับข้อมูลในเร่ืองเฟอร์นเิจอร์ไม้สักเพื่อน จ านวน 78 คน  คิดเป็นร้อยละ 37.1 แหล่งรับข้อมูล

ในเร่ืองเฟอร์นิเจอร์ไม้สักญาติโยน จ านวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.7 และแหล่งรับข้อมูลในเร่ืองเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

ทางINTERNET จ านวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามล าดับ 
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5. ผลการวิเคราะห์และการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมุติฐานตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistic) มาวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานแตล่ะข้อดังนี้ 

ทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยสว่นบุคคลที่แตกตา่งกันมีผลตอ่การตัดสนิใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัด

ราชบุรีแตกต่าง 
 

ตารางที่ 3  การทดสอบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรีกับปัจจัยส่วน

บุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล F-test Sig 

อายุ 2.26 0.083 

ระดับการศกึษา 3.15 0.026* 

ต าแหนง่ทางศาสนา 1.11 0.347 
 

จากตารางท่ี 3 ผลการศึกษามีดังต่อไปนี้ 

ทดสอบสมมติฐานท่ี 1.1 อายุแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรี

แตกตา่งกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

พบว่าในด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.083 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่า อายุ

แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรีไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ

0.05 

ทดสอบสมมติฐานท่ี 1.2 ระดับการศึกษาแตกตา่งกันมีผลต่อการตัดสินใจซือ้เฟอร์นิเจอร์ไมส้ัก ในเขตจังหวัด

ราชบุรีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

พบว่าในด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.026 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  แสดงว่า ระดับ

การศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซือ้เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทาง

สถิต ิ0.05 จากความแตกตา่งท่ีเกิดขึน้ทดสอบรายคู่ด้วยวิธี (LSD) แสดงดังนี้ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปัจจัย

ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรี จ าแนกตามระดับการศึกษา พบวา่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมี

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักในเขตจังหวัดราชบุรี มากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับ

การศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี  

ทดสอบสมมติฐานท่ี 1.3 ต าแหน่งทางศาสนาแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขต

จังหวัดราชบุรีแตกตา่งกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

พบว่าในด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.347 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่า ต าแหน่ง

ทางศาสนาแตกตา่งกันมผีลตอ่การตัดสนิใจซือ้เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรีไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ

ทางสถิต ิ0.05 

ทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้สักท่ีแตกต่างกันมีผลต่อตัดสินใจซื้อ

เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรีแตกต่าง 
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ตารางที่ 4  การทดสอบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรี กับ  ปัจจัย

ส่วนผสมทางการตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก 

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดเฟอร์นเิจอร์ไม้สัก F-test Sig 

ด้านผลิตภัณฑ ์ 0.82 0.482 

ด้านราคา 0.91 0.437 

ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย 0.94 0.42 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.15 0.928 

 

จากตารางท่ี 4 ผลการศึกษามีดังต่อไปนี้ 

ทดสอบสมมตฐิานท่ี 2.1  ด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกันมีผลตอ่การตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไมส้ัก ในเขตจังหวัด

ราชบุรีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

พบว่าในด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.482 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 แสดงว่า   

ด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรีไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับ

นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ทดสอบสมมติฐานท่ี 2.2  ด้านราคาแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัด

ราชบุรีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบวา่ใน

ด้านภาพรวม มคี่า Sig. เท่ากับ 0.437 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 แสดงวา่  ด้านราคาแตกตา่งกันมี

ผลตอ่การตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไมส้ัก ในเขตจังหวัดราชบุรีไมแ่ตกตา่งกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 

ทดสอบสมมติฐานท่ี 2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก 

ในเขตจังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

พบวา่ในดา้นภาพรวม มคี่า Sig. เท่ากับ 0.42 ซึ่งมากกวา่ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงวา่  ด้านช่องทาง

การจัดจ าหน่ายแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรีไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับ

นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ทดสอบสมมตฐิานท่ี 2.4 ด้านการสง่เสริมการตลาดแตกตา่งกันมผีลตอ่การตัดสนิใจซือ้เฟอร์นเิจอร์ไม้สัก ใน

เขตจังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

พบว่าในด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.928 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่า  ด้านการ

ส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรีไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับ

นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยพฤติกรรมของผู้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักท่ีแตกต่างกันมีผลต่อตัดสินใจซื้อ

เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรีแตกต่าง 
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ตารางที่ 5 การทดสอบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรี กับปัจจัย

พฤตกิรรมของผู้ซือ้เฟอร์นิเจอร์ไมส้ัก   

ปัจจัยพฤติกรรมของผู้ซือ้เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก F-test Sig 

สิ่งกระตุ้น ทางการตลาด 1.73 0.161 

ลักษณะของผูซ้ื้อ 1.48 0.221 

 

จากตารางท่ี 5 ผลการศึกษามีดังต่อไปนี้ 

ทดสอบสมมติฐานท่ี 3.1 สิ่งกระตุ้น ทางการตลาด แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก  

ในเขตจังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

พบว่าในด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.161 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงวา่  สิ่งกระตุ้น  

ทางการตลาดแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรีไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับ

นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ทดสอบสมมติฐานท่ี 3.2  ลักษณะของผู้ซื้อ แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขต

จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมตฐิานด้วยค่า F-test โดยวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่าใน

ด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.221 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่า ลักษณะของผู้ซื้อ   

แตกตา่งกันมผีลตอ่การตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไมส้ัก ในเขตจังหวัดราชบุรีไมแ่ตกตา่งกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
ผู้วิจัยน าเสนอการอภิปรายผลการวิจัย เร่ือง พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัด

ราชบุรี ดังนี้ 

1. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ ด้านผลิตภัณฑ์  

อยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 3.99 ด้านราคา อยูใ่นระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 3.82 ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย อยูใ่นระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ย 3.96 ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.13 สอดคล้องกับแนวคิดของณัฐณิชา 

ส าอางกุล (2557: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยทางการตลาดท่ีมีความส าคัญ ต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ของ

ผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การศึกษาคร้ังนี้มี ความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดท่ีมี

ความส าคัญต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภค พฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ และเปรียบเทียบปัจจัย

ทางการตลาดท่ีมีความส าคัญต่อการเลือก ซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภคท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  

และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า 1) ผู้บริโภค ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนหรือรับจ้าง และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 6,001- 

12,000 บาท 2) ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ใช้เฟอร์นิเจอร์ประเภท ตู้เสื้อผ้า วัสดุท่ีน ามา

ท าเฟอร์นิเจอร์คือไม้ลักษณะในการซื้อจะซื้อแบบแยกชุดโดยมีคู่สมรสหรือ คู่รักเป็นผู้ช่วยตัดสินใจซื้อ จะซือ้ 0-1 ครั้ง

ต่อ 1 ปี เพื่อน าไปตกแต่งบ้านใหม่โดยซื้อจากร้านค้าท่ี จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์และสินค้าอื่น ๆ เพราะร้านนั้นมีสินค้า

หลากหลายให้เลือกซึ่งได้รับข่าวสาร ข้อมูลจากเพื่อนหรือญาติพี่น้อง มีรูปแบบการช าระเงินด้วยเงินสด และจะซื้อ

เฟอร์นิเจอร์แบบถอด ประกอบได้ประเภทเตียง 3) ผู้บริโภคเห็นว่าปัจจัยทางการตลาดโดยรวมมีความส าคัญต่อการ
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เลือก ซื้อเฟอร์นิเจอร์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี 4 ด้าน ท่ีมีความส าคัญอยู่ใน ระดับมาก 

ได้แก่ ปัจจัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ส่วนปัจจัยทางการตลาดด้านอื่น ๆ ผู้บริโภคความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง4) ผู้บริโภคท่ีมีเพศและอาชีพต่างกัน 

เห็นวา่ ปัจจัยทางการตลาดโดยรวมและเป็นรายด้าน ทุกด้านมผีลต่อการเลือกซื้อเฟอร์นเิจอร์ไมแ่ตกตา่งกัน โดยสรุป

จากผลการศึกษาในคร้ังนี้ ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัยทางการ ตลาดในเร่ืองเฟอร์นิเจอร์มีความเหมาะสมกับ

ความตอ้งการใช้ สอดคล้องกับราคาเหมาะสมกับ คุณภาพของเฟอร์นิเจอร์ มีสถานท่ีจ าหน่ายท่ีสะดวกในการเดินทาง 

และการให้บริการของพนักงาน ขาย ซึ่งจะน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการ ในการวางแผนและปรับปรุง

การผลิต การตลาด ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค โดยจะน ามาซึ่งผลตอบแทน ทาง

การตลาดในอนาคต และในขณะเดียวกันผู้บริโภคก็จะได้ผลิตภัณฑท่ี์มีคุณภาพ และมีความ หลากหลายเพิ่มมากขึน้ 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยพฤติกรรมของผู้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก  ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นต่อ สิ่งกระตุ้น ทางการตลาด   อยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 3.96  และ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

ต่อ ลักษณะของผู้ซื้อ  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.79 สอดคล้องกับแนวคิดของทัดศรัณยา กลิ่นพินิจ (2557: 

บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อ INDEX ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร การวิจัยคร้ังนี้มุ่ง หมายเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อ 

INDEX ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อ INDEX ของ

ผู้บริโภค ศึกษาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชพี ศกึษา ปัจจัย

ด้านสังคม ศึกษาปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพล ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

เฟอร์นิเจอร์ ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ผู้บริโภคท่ี

ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี รองลงมา คือ อายุ 31 ปี และอายุ 41-50 ปี ตามล าดับ ผู้บริโภคท่ีตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่จะมี สถานภาพโสด รองลงมา คือ สมรส/อยู่ด้วยกัน และ หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู ่

ตามล าดับ ผู้บริโภค ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศกึษาปริญญาตรี รองลงมาคือ ปริญญาโท และต่ ากว่า 

ปริญญาตรี ตามล าดับ ผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายได้ 10,001-20,000 บาท รองลงมา คือ มากกว่า 

30,001 บาท และ 20,001-30,000 บาท ตามล าดับ ผู้บริโภคท่ีตอบ แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัท 

รองลงมาคือรับราชการ และประกอบธุรกิจส่วนตัว ตามล าดับ และพบวา่ 1) ปัจจัยดา้นสังคม พบวา่ ผู้บริโภคเลอืกซื้อ 

เฟอร์นิเจอร์ INDEX จากนิตยสาร ตกแต่งบ้านภายในประเทศ การโฆษณาทางโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ 

และการเลือกซื้อ เฟอร์นิเจอร์โดยล าพังคนเดียว หรืออาศัยบุคคลอื่น มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ 

INDEX ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร2) ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ พบว่า การเลือกซื้อ เฟอร์นิเจอร์ท่ีมีเอกลักษณ์ท่ี

โดดเด่นไม่ซ้ าใครแม้ราคาจะสูงหรือตามสมัยนิยม และมีรูปแบบ ท่ีทันสมัยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อมีผลต่อ

พฤตกิรรมการตัดสนิใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ INDEX ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

พบว่าในด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.026 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  แสดงว่า ระดับ

การศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญ

ทางสถิติ 0.05 จากความแตกต่างท่ีเกิดขึ้นทดสอบรายคู่ด้วยวิธี (LSD) แสดงดังนี้ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรี จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรี มากกว่ากลุ่ม

ตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรีสอดคล้องกับแนวคิดของสรรธกร สุภาควัฒน์ (2557 : บทคัดย่อ) ได้
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ศึกษาเร่ืองปัจจัยผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อ แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์โลหะของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครการวิจัย คร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงปัจจัยผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซื้อ เฟอร์นิเจอร์โลหะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา่ 1) กลุ่มตัวอยา่งของ ผู้บริโภค โดยส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงาน บริษัทเอกชน รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า

หรือเท่ากับ 20,000 บาท สถานภาพโสด มีสมาชิกในครอบครัว จ านวน 1-3 คน และมีลักษณะท่ีอยู่อาศัยเป็นบ้าน

เดี่ยว 2) ผู้บริโภคมีทัศนคติต่อเฟอร์นิเจอร์โลหะ โดยรวมในระดับดี ประกอบด้วย ด้านตราสินค้าโดยรวม ด้านการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยรวม ด้านราคาโดยรวม และด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับดี 3) ผู้บริโภคมคีวาม

ต้องการท่ี มีต่อคุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์โลหะแต่ละประเภท พบว่า เฟอร์นิเจอร์โลหะประเภทโต๊ะเคร่ืองแป้งเตียง

นอน และโต๊ะอาหาร โดยรวมมีความตอ้งการอยู่ในระดับมาก สามารถจ าแนกความต้องการ คุณสมบัติในแต่ละเร่ือง

ดังนี้ คุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์โลหะประเภทเตียงนอน พบว่า เร่ืองถอด ประกอบได้ มีความต้องการในระดับมาก

ท่ีสุด คุณสมบัตขิองเฟอร์นิเจอร์โลหะประเภทโตะ๊เคร่ือง แป้ง พบวา่ เร่ืองถอดประกอบได้ และเร่ืองรูปแบบโตะ๊เคร่ือง

แป้งมีรูปทรงทันสมัยมคีวามตอ้งการ ในระดับมากที่สุด และคุณสมบัติของเฟอร์นิเจอร์โลหะประเภทโตะ๊อาหาร พบว่า 

เร่ืองรูปแบบโต๊ะ อาหารมีรูปทรงทันสมัย เร่ืองถอดประกอบได้ เร่ือง TOP โต๊ะผลิตจากกระจก เร่ือง TOP โต๊ะเป็น 

รูปทรงกลม เร่ือง TOP โตะ๊เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม เร่ืองลวดลายมลีักษณะเหล็กดัดลายธรรมชาติ และ เร่ืองTOP โตะ๊ผลิต

จากไมส้ าเร็จรูป มีความตอ้งการในระดับมาก 4) ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการ ตัดสินใจซือ้เฟอร์นิเจอร์โลหะในอดีตชว่ง 3 

ปีท่ีผ่านมามีผู้บริโภคมากกว่าคร้ังเคยซื้อเฟอร์นิเจอร์ โลหะ จ านวนต่ าสุด 1 ชิ้น จ านวนสูงสุด 6 ชิ้น ผู้บริโภค มี

แนวโน้มท่ีจะซื้อเฟอร์นิเจอร์โลหะ ในอนาคต และประเภทของเฟอร์นิเจอร์โลหะท่ีซื้อ ได้แก่ เตียงนอน 5) ผู้บริโภคมี

พฤติกรรมการ ตัดสินใจซื้อ เฟอร์นิเจอร์โลหะส่วนมากไม่เจาะจงยี่ห้อในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์โลหะ โดยสาเหตุท่ี

เจาะจงยี่ห้อในการเลอืกซือ้เพราะมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา รองลงมา เจาะจงยี่ห้อ เพราะเป็นท่ีรู้จักดี เจาะจงยี่ห้อ

เพราะมีภาพพจนท่ี์ดี เจาะจงยี่ห้อเพราะมรูีปแบบสวยงาม เจาะจง ยี่ห้อเพราะมผีู้แนะน า และเจาะจงยี่ห้อเพราะมกีาร

โฆษณา ตามล า ดับ 6) ปัจจัยด้าน ประชากรศาสตร์ประกอบด้วยรายได้ต่อเดอืน สถานภาพสมรส จ านวนสมาชิกใน

ครอบครัว และ ลักษณะท่ีอยู่อาศัยท่ีแตกต่างกันมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์โลหะของ 

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 7) ปัจจัยด้าน ทัศนคติของ

ผู้บริโภค ประกอบด้วย ด้านตราสินค้าโดยรวม ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์โดยรวม ด้านราคาผลิตภัณฑ์ โดยรวม และ

ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยรวม มีความสัมพันธ์กับแนวโนม้ พฤตกิรรมการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์โลหะของผู้บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญ ท่ีระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์กันน้อย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 8) 

ความตอ้งการคุณสมบัต ิของผลิตภัณฑป์ระเภท เตียงนอน โตะ๊เคร่ืองแป้ง โตะ๊อาหาร โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กับ 

แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อเฟอร์นิเจอร์โลหะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์กันน้อยและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยได้น าข้อคิดเห็นจากปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการท าให้ทราบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ 

ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ จากการศกึษาพบวา่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักควรสร้างมาตรฐานหรือคุณภาพ โดย ในการ

เลือกผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์มาจัดจ าหน่าย ผู้ประกอบการควรมีเฟอร์นิเจอร์ท่ีครบครันหลากหลายประเภท โดยต้อง
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ค านึงถึงคุณภาพ ความทนทานของเฟอร์นิเจอร์เป็นหลักและผลิตภัณฑ์จะต้องมีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพจาก

หนว่ยงานตา่ง ๆ  

2. ปัจจัยดา้นราคา จากการศกึษาพบวา่ ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ท่ีมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ โดยสามารถต่อรองราคาได้นั้นคือเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ชัดเจนไม่สามารถต่อรองหรือลดราคาได้ ท าให้

เฟอร์นิเจอร์ไม้สักสามารถน าเร่ืองนี้ มาเป็นจุดเด่นของร้านได้ นอกจากนี้ผู้บริโภคยังต้องการให้ผู้ประกอบการแสดง

ราคาของผลิตภัณฑใ์ห้ชัดเจน เพื่อความสะดวกและงา่ยตอ่การตัดสนิใจ  

3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในปัจจุบันด้วยกระแสววิัฒนาการท่ีเปลี่ยนไปท าให้รูปแบบการด าเนิน

ชวีิตของผู้บริโภคอยู่กับโลกออนไลน์มากขึ้น ท าให้ผู้บริโภคเร่ิมนิยมซื้อของผ่านทางออนไลน์ ซึ่งช่องทางออนไลน์เป็น

ช่องทางท่ีเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้อย่างมาก ดังนั้นผู้ประกอบการควรเพิ่มช่องทางการ

ขายทางออนไลน์เพื่อเข้าถึงและตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ในการจะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้นั้น ผู้ประกอบการต้องมีการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ร้านและสินค้าผ่านสื่อตา่ง ๆ เชน่ โฆษณาทางโทรทัศน ์ป้ายโฆษณา เพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นการ

ซื้อของผู้บริโภค ซึ่งการโฆษณาที่กล่าวมาข้างต้นจะมีค่าใช้จ่ายสูง ท าให้ผู้ประกอบการต้องลงทุนมาก แต่เนื่องด้วยใน

ปัจจุบันรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป มีการใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น ท าให้มีช่องทาง ในการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์เพิ่มขึน้อีกช่องทาง คือ ช่องทางออนไลน์ โดยผู้ประกอบการสามารถสร้างโฆษณาผ่านทางเว็บไซตข์อง

ผู้ประกอบการเองได้หรือ ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวร์ิค เช่น เฟสบุ๊ค อนิสตาแกรม ซึ่งช่องทางเหล่านี้ท าให้ร้านคา้สามารถ

ใกล้ชดิกับผู้บริโภคได้ในจ านวนมาก และรวดเร็วมากขึ้นอกีด้วย ถึงแม้ช่องทางออนไลน์จะเป็นช่องทางในการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ท่ีด ี
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาบุคลากรของ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

Factors affecting the personnel development of the office of permanent 

secretary of justice 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการการพัฒนาบุคลากรของ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีวัตถุประสงค์   

เพื่อศึกษาการพัฒนาบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการพัฒนา

บุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และเพื่อศึกษาปัจจัยภายในหน่วยงานท่ีส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรของ

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างผู้ศึกษาได้ออกแบบมาเพื่อท าการ

เก็บข้อมูลในภาคสนาม  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยน าแบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จัดเตรียมไว้ไปท า

การจัดเก็บข้อมูลจากผู้บุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จ านวน 188 คนท่ีได้ค านวณจากสูตรการหาขนาดกลุ่ม

ตัวอย่าง ท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถาม หา

ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานแต่ละข้อดังนี้ การวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ใช้การทดสอบ ค่าสถิติ Chi-square ส่วนปัจจัยภายในหน่วย โดยใช้สถิต ิ

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า 1) การพัฒนาบุคลากรของบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวง

ยุติธรรม อยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์ในท างาน ประเภทของพนักงานท่ีมีผล

ตอ่การพัฒนาบุคลากรของ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 - 3) ปัจจัยภายในหน่วยงาน

ในเร่ืองนโยบายขององค์กรท่ีมีผลต่อการการพัฒนาบุคลากรของ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ท่ีระดับนัยส าคัญทาง

สถิต ิ0.05 
 

ค าส าคัญ:  การพัฒนาบุคลากร, ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 
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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 
 

บทน า 

เพื่อให้มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคท่ีเทคโนโลยี่เจริญรุ่งเรืองจึงมีการน าเทคโนโลยี่มาใช้เพื่อให้

ตอบรับกับยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อให้สอดรับกับสมรรถนะในส่วนท่ีส่งผลต่อการพัฒนา

องค์กร และพัฒนางานในองค์กร ดังนั้งจึงเป็นท่ีมาท่ีท าให้การปฎิบัติงานในหน่วยราชการเจ้าหน้าที่และพนักงานของ

หน่วยงานแตล่ะหน่วยงานท างานกันแบบเป็นทีมและมุง่เน้นให้มีการขับเคลื่อนคุณภาพการให้บริการ เป็นส าคัญเนื่องจาก

ผู้บริหารหน่วยราชการเป็นผู้ท่ีมีภาระกิจที่ต้องรับผิดชอบในการบริหารจัดการให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละหน่วยงาน

ต้องมีการพัฒนาคุณภาพบุคลากรท้ังทางตรงและทางอ้อม ท าให้องค์การโดยท่ัวไปมักจะวางแผนการพัฒนาบุคคลหรือ

การพัฒนาสายอาชพี (career development) ของพนักงานไวร้องรับความเจริญเติบโตขององค์การ แต่มักจะลมืหรือไม่เห็น

ความส าคัญของการวางแผนพัฒนาก าลังคนส าหรับในชว่งท่ีมีการลดขนาดขององค์การ หรือก าลังคน เป้าหมาย หรือการ

วางแผนพัฒนาสายอาชพีท่ีถูกวางไว ้อาจจะถูกยกเลิก ไมอ่าจจะท าให้เกิดผลได้ตามแผนงาน การระงับการเลื่อนต าแหน่ง

พนักงานเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย หรือมีก าลังคนท่ีเหมาะสมกับก าลังการผลิต หากพนักงานไม่เข้าใจในสถานการณ์ ไม่รอ

คอยเวลา ก็อาจจะลาออกจากงานไป ท าให้สูญเสียคนเก่ง ท่ีควรจะน ามาช่วยในการพัฒนาองค์การให้ผ่านภาวะวิกฤติ 

ไปได้ การลดขนาดองค์การ หรือการปรับโครงสร้างองค์การให้เป็นแบบแบนราบ (flat organization) ท าให้ระดับของ

ต าแหน่งในหน่วยงานน้อยลง สายการบังคับบัญชาสั้นลง อาจจะมีผลกระทบในด้านความรู้สึกของพนักงานว่าจะมี

ความก้าวหน้าน้อยลง แต่มองในทางกลับกัน จะท าให้พนักงานท่ีมีความสามารถ ก้าวสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นได้เร็วกว่าเดิม 

เพราะระดับการบังคับบัญชามนี้อยลงกว่าเดิม ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรในภาวะวกิฤต ิผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจะท า

ให้องค์การมีแนวคิดในการจ ากัดหรือควบคุมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาสายอาชีพ แตค่วามจ าเป็นใน

การพัฒนาบุคลากร คือ องค์การท่ีประสบปัญหาภาวะวกิฤต ิอาจจะตอ้งลดก าลังคน ไมว่่าจะโดยการคัดเลอืกออก สมัคร
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ใจลาออก ท าให้ก าลังคนในบางหน่วยงานอาจจะน้อยลง จ าเป็นต้องเกลี่ยก าลังคน จากหน่วยงานอื่น ๆ ที่อาจจะมี

ก าลังคนเกิน เข้าไปท างานแทน การท่ีพนักงานได้รับมอบหมายงาน ในหน่วยงานใหม่ จึงกลายเป็นความจ าเป็นในการ

ฝึกอบรม องค์การท่ีมีการเลิกจ้างคน ท าให้ก าลังคนน้อยลง จ าเป็นต้องให้ก าลังคนท่ีอยู่มีความรู้ความสามารถในการ

ท างานสูงกว่าเดิม สามารถท างานได้หลากหลายหน้าที่มากขึ้น จึงต้องท าการฝึกอบรม โดยอาจจะจัดให้มีหลักสูตรท่ี

เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ การเพิ่มประสิทธิผลในการท างาน ฯลฯ เพิ่มมากขึ้น การพัฒนาบุคลากรท่ีด าเนินการควบคู่

กับมาตรการทางด้ายแรงงานสัมพันธ์ คือเน้นด้านการสื่อสารไปยังพนักงาน หน่วยงานฝึกอบรมอาจจะจัดให้มีหลักสูตร

ฝึกอบรมเกี่ยวเทคนิคการสื่อสาร ให้ท้ังหัวหนา้งาน คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ คณะกรรมการสหภาพ

แรงงาน ฯลฯ เพื่อท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการสื่อสารไปยังพนักงาน ในขณะที่บางองค์การท่ีไม่มีหน่วยแรงงานสัมพันธ์ 

อาจจะก าหนดให้หน่วยงานการฝึกอบรมท าหน้าที่การจัดประชุมพนักงานเพื่อสื่อสารความเข้าใจ บางองค์การอาจจะ

เตรียมฝึกฝนพัฒนาความรู้ให้พนักงาน แต่อาจจะไม่ใช่งานปัจจุบัน แต่หากเป็นงานในอนาคต ท่ีลูกจ้างควรจะมีความรู้ 

และไปสมัครงานท่ีอื่น ๆ หรือประกอบอาชีพอิสระ และการปรับตัวของพนักงานหลังจากถูกเลิกจ้าง การใช้ชีวิตแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว ดังนั้นมุ่งการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดปัจจัยท่ีมีผล

ตอ่การพัฒนาการปฏิบัติงานนั้นจะส่งผล และเอื้ออ านวยประโยชน์ให้กับองค์การหรือหนว่ยงานได้เพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับ

ความรู้ความสามารถและทัศนคติท่ีมีต่องานของบุคลากรผู้รับผิดชอบจัดการฝึกอบรมเป็นส าคัญ หากจะให้สามารถ

ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือไปจากจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กระบวนการ ฝึกอบรม และหลักการบริหารงานฝึกอบรมแต่ละขั้นตอนแล้ว ผู้รับผิดชอบงานฝึกอบรมควรจะต้องมีความรู้

พื้นฐานทางสังคมศาสตร์ และ พฤติกรรมศาสตร์แขนงต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เช่น สังคมวิทยา จิตวิทยา และศาสตร์การ

จัดการ ซึ่งจะช่วยเอื้ออ านวยให้สามารถ ก าหนดหลักสูตร และปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น มี

ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารบุคคลและการพัฒนาบุคคลด้วยวธีิการอื่น ๆ  

ส่งผลให้ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับราชการประจ าท่ัวไปของกระทรวงและราชการท่ี

คณะรัฐมนตรีมิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะรวมท้ังก ากับและเร่งรัดการ

ปฏิบัติราชการในกระทรวงยุติธรรมให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวง 

เสนอแนะนโยบายของกระทรวงให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายของ

รัฐมนตรี จัดท าแผนแม่บทกระทรวง การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน การประชาสัมพันธ์และด าเนินการเกี่ยวกับ

กฎหมายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงฯ จากภารกิจและอ านาจหน้าท่ีดังกล่าวจะเห็นได้ว่าบุคลากรในส านักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรมย่อมเป็นบุคคลส าคัญยิ่งในการเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อให้ภารกิจส าเร็จ ดังนั้น ความรู้ความสามารถของ

บุคลากรจึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งมกีารพัฒนาให้ทันตอ่เหตุการณ์ เหมาะสมกับสถานการณ์อยูต่ลอดเวลา  

ดังนั้น ผู้ศึกษา ต้องการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาบุคลากรของ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  โดย

ศึกษาทัศนคติของผู้รับเข้าร่วมงานปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน ยั งเป็นสิ่งส าคัญท่ีมีผล กระทบต่อการ

ด าเนินงานปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานอีกด้วย กล่าวคือ ผู้รับเข้าร่วมงานปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาการ

ปฏบัิติงานเองจะตอ้งเป็นผู้ท่ีเห็น ความส าคัญของการปัจจัยท่ีมีผลตอ่การพัฒนาการปฏบัิตงิาน ตอ่การพัฒนาบุคลากร มี

ความเห็นสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน รวมท้ัง

ควรจะต้องมีความเชื่อว่า การปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานนั้นเป็นเคร่ืองมือส าคัญท่ีช่วยในการพัฒนา

บุคลากร และน าไปสู่การปรับปรุงการบริหารได้ ทัศนคติเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อเขามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

หลักการบริหารงานปัจจัยท่ีมีผลตอ่การพัฒนาการปฏบัิตงิาน ตลอดจนเร่ืองตา่ง ๆ ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานท่ีเจ้าหนา้ท่ี ควร

รู้ดังกล่าวไวข้้างตน้นั่นเอง ดังนัน้ เพื่อปูพื้นฐานให้แก่ผู้ปฏบัิตงิานด้านปัจจัยท่ีมีผลตอ่การพัฒนาการปฏบัิติงาน 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1.  เพื่อศกึษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของการบริการจัดการพัฒนาบุคลากรของ ส านักงานปลัดกระทรวง

ยุติธรรม 

2.  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาบุคลากรของ ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

3.  เพื่อเสนอแนวการพัฒนาบุคลากรของ ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด 

สมมุตฐิาน 

1.  ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการพัฒนาบุคลากรของ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  

2.  ปัจจัยภายในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรข อง ส านักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

ประชากร  

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี 

1  ผู้บริหารส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม จ านวน 15 คน 

2  บุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม  จ านวน 356 คน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.  เพศ 

2.  อายุ 

3.  ระดับการศกึษา 

4.  ประเภทของพนักงาน 

5.  ประสบการณ์ในการท างาน 

 

ปัจจัยภายในหน่วย 
1.  ภาวะผู้น า  

2.  นโยบายขององคก์ร 

3.  สภาพแวดลอ้มในการท างาน  

4.  การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

5. การท างานเป็นทีม 

 
 

 
 
 

การพัฒนาบุคลากรของ

บุคลากร ส านกังาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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กลุ่มตัวอย่าง 

1.  ตัวแทนผู้บริหารส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม  จ านวน 3 คน 

2. ขนาดของกลุ่มตัวอยา่ง (Sample Size) กลุ่มตัวอยา่งท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีได้มาจากการค านวณหาขนาด

ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1967 , p.99) โดยให้มคี่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่ม

ตัวอยา่งเท่ากับร้อยละ 5 จะได้กลุม่ตัวอย่างจ านวน 188 คน  

วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Stratified Random Sampling)  ผู้ศึกษาได้ออกแบบมาเพื่อท าการเก็บข้อมูลใน

ภาคสนาม (Field Data Collection) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตัวอย่างมีระบบ (Systematic) หรือ Simple Random  

Sampling) เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยน าแบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอยา่งท่ีได้จัดเตรียมไว้ไปท าการจัดเก็บ

ข้อมูลจากผู้บุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  จ านวน 188 คนท่ีได้ค านวณจากสูตรการหาขนาดกลุ่ม

ตัวอยา่ง ท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95  

 ลักษณะของแบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ได้จัดท าแบบสอบถามออกเป็น คือ  

ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตอนท่ี 2 ปัจจัยภายในหนว่ย  เป็นการสร้างแบบสอบถามแบบ Likerst  Scale มรีะดับการวัดประเภทอัตภาค

ชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ  

ตอนท่ี 3 การพัฒนาบุคลากรของบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นการสร้างแบบสอบถามแบบ 

Likerst  Scale มรีะดับการวัดประเภทอัตภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการศึกษาข้อมูลท่ีรวบรวมได้จะด าเนินการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา

(Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายลักษณะท่ัวไปของข้อมูลท่ีเก็บรวมรวมได้ค่าสถิติท่ีใช้ได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage) 

และค่าเฉลี่ย (Mean)   

ทดสอบสมมตฐิานใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ใชก้ารทดสอบ ค่าไคสแควร์ 

ส่วนความสัมพันธ์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาบุคลากรของ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยใช้สถิติ สัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ของเพยีร์สัน 
 

ผลการศึกษา 

1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอยา่ง ส่วนมากมเีพศหญิง ร้อยละ 76.1  อายุ31 – 40 ปี  ร้อยละ 41.5 รองลงมาคือ อายุ

51  ปีขึ้นไป จ านวน 66 คน  คิดเป็นร้อยละ 35.1 และอายุ41 - 50 ปี จ านวน 44 คน  คิด ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญา

ตรี ร้อยละ 66  ประสบการณ์ในท างานต่ ากวา่ 1 ปี ร้อยละ 21.8  ประเภทของพนักงานประเภทวิชาการ ร้อยละ 29.3   

2. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภายในหนว่ยท่ีมีผลต่อการพัฒนาบุคลากรของ ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคิดเห็นตอ่ภาวะผู้น าอยูใ่นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.88 นโยบายขององค์กร อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.12 สภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.79 การบริหารงานทรัพยากร

บุคคล อยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 3.57  การท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 3.95  

3. ข้อมูลเกี่ยวกับการการพัฒนาบุคลากรของ ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรของบุคลากร ส านักงาน

ปลัดกระทรวงยุตธิรรม อยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 4  
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4. การทดสอบข้อสมมุติฐาน 

ข้อสอบสมมตฐิานท่ี 1 ปัจจัยสว่นบุคคลส่งผลการพัฒนาบุคลากรของ ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์ในท างาน ประเภทของพนักงานส่งผลการพัฒนา

บุคลากรของ ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 

ข้อสอบสมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยภายในหน่วยงานมีผลต่อการการพัฒนาบุคลากรของ ส านักงานปลัดกระทรวง

ยุติธรรม 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์กับการการพัฒนาบุคลากรของ ส านักงานปลัดกระทรวง

ยุติธรรมของกลุ่มตัวอยา่ง พบวา่ 

ปัจจัยภายในหน่วยงานในเร่ืองนโยบายขององค์กรมีผลต่อการการพัฒนาบุคล ากรของ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงยุตธิรรม ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05  โดยความสัมพันธ์ทิศทางบวกในระดับสูง   

5. สภาพปัญหาและอุปสรรคของการบริการจัดการพัฒนาบุคลากรของ ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สรุป

ผลได้ดังนี้ 

1. ปัญหาการบริหารงานบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด้านการแผนอัตราก าลังและ

ก าหนดต าแหน่ง ได้แก่ ส่งเสริมสนับสนุนให้คลากรของ ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรมมวีทิยฐานะ/ ได้รับการบรรจุ

เป็นข้าราชการ วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งในรูปแบบของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเสนอแผน

อัตราก าลังให้ส านักงานคณะกรรมการของส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม  พจิารณาทันก าหนดเวลา 

2. ปัญหาการบริหารงานบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ด้านการสรรหาและบรรจุแตง่ตั้ง 

ได้แก่ การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรยึดระบบคุณธรรม ด าเนินการแต่งตั้งมอบหมายหน้าท่ีด้วยคา  

สั่งมอบหมายหนา้ที่ปฏบัิตงิาน การสรรหาและบรรจุแต่งต้ังมีการประชาสัมพันธ์ตรงกลุ่มเป้าหมาย 

3 . ปัญหาการบริหารงานบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  ด้านการเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ มีคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน แจ้งผลการการ

ประเมินผล การปฏิบัติงานให้ผู้รับการประเมินทราบ มีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานตามก าหนดระยะเวลา

ทุก 6 เดอืน 

4. ปัญหาการบริหารงานบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  ด้านวินัยและการรักษาวินัย   

ให้บุคลากรได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากการแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนทางวนิัยบุคลากรมสี่วนร่วมในการ

ก าหนดระเบียบวนิัยแจ้งระเบียบวนิัยในการปฏบัิตงิานให้บุคลากรทราบ 

5. ปัญหาการบริหารงานบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม  ด้านการออกจากราชการ โดยมี

ก าหนดทดลองการปฏิบัติงานและแจ้งให้บุคลากรทราบ การพิจารณาให้ออกจากราชการมีขั้นตอนท่ีถูกต้องเป็นไป

ตามระเบียบวนิัย ด าเนนิการให้มผีู้ปฏบัิตงิานแทนผู้ออกจากราชการ 

6. ด้านการปฏบัิตงิานของบุคลากร ขาดความกระตอืรือร้นในการปฏบัิตงิาน ซึ่งปัญหานีเ้กิดจากบุคลากร

ไม่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ขาดความเข้าใจในการทางาน เนื่องจากบุคลากรท่ีรับเข้ามาปฏิบัติงาน

ส่วนมากเป็นการฝากเข้ามาทางาน โดยไม่ได้มาจากการคัดเลือก เพื่อมาปฏิบัติงานในตาแหน่งนั้น  ๆ จึงทาให้องค์กร

ขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถ ร่วมไปถึงขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และยังส่งผลไปถึงบุคลากรขาดความ

ร่วมมอืร่วมใจ ในการประสานงานท่ีดี และบุคลากรในองค์กรไมม่อีานาจหน้าที่ตัดสินใจโดยตรงในการแก้ปัญหา เนื่อง
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ด้วยปัญหาบางประการ ก็ต้องรอมติจากท่ีประชุม แนวทางแก้ไข คือ จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key 

Informants) ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  

 6. เสนอแนวการพัฒนาบุคลากรของ ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

1.  สนับสนุนให้มีการวางแผนก าลังคน ก าหนดอัตราก าลังท่ีสอดคล้องกับปริมาณและมาตรการการ

บริหารบุคคล  ซึ่งสามารถระดมศักยภาพความรู้ความสามารถของบุคลากรและสร้างแรงจูงใจในการปฏบัิตริาชการ 

2.  ก าหนดค่านยิมในดา้นความซื่อสัตย์ ความสุจรติ คุณธรรม และมนุษยธรรมแก่พนักงานและลูกจ้าง 

3.  ส่งเสริมให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ วิชาชีพ การวิจัยและพัฒนา มีความรู้เชิงสหวิทยาการใน

ระดับสากล  และเทคโนโลยสีมัยใหม ่ เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 

แนวทางการพัฒนา 

1.  ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับเร่งการฝึกอบรม และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาอยา่งเป็นระบบตอ่เนื่องท่ัวถึง 

2.  จัดระบบสับเปลี่ยนหมุนเวยีนหน้าที่การงาน และสถานท่ีปฏิบัติงานภายในหนว่ยงานส าหรับพนักงานและ

ลูกจ้างทุกกลุ่มงาน 

3. ข้าราชการทุกต าแหน่งทุกระดับต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และท่ัวถึงให้มีความรู้

ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ จริยธรรม มนุษยธรรม มีจิตส านึกในการปฏิบัติราชการและมีความพร้อมในการด ารง

ต าแหนง่สูงขึ้น 

4.  พัฒนาบุคลากรให้สอดคลอ้งกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

5.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการและลูกจ้างพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผลงานแนวทาง เทคนิค และ

วิธีการท างานในแนวใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารการจัดการ และปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

6.  สรรหาและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพให้อยู่กับหน่วยงาน และให้ความส าคัญกับบุคลากรในสายงาน  

เพื่อสร้างโอกาส ความก้าวหน้าตามความรู้ ความสามารถอย่างเป็นระบบ    
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกตา่งกันมีผลต่อการการพัฒนาบุคลากรของ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมแตกต่าง

กัน พบว่า อายุแตกต่างกันมีผลต่อการการพัฒนาบุคลากรของ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมแตกต่างกัน ท่ีระดับ

นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งผลงานวิจัยในคร้ังนี้สอดคล้องกับงานธวัช ยิ่งประเสริฐ  (2549) ได้ท าการศึกษาเร่ือง

บรรยากาศองค์การและความผูกพันต่อองค์การของพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา [2] การ

ศกึษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การและระดับความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาล 

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โดยเปรียบเทียบการรับรู้บรรยากาศองค์การและความผูกพันต่อองค์กร

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความผูกพันตอ่องค์กร กลุ่มตัวอย่างในการ

วิจัย คือ พยาบาล จ านวน 192 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ประมวลผลข้อมูลด้วย

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test  

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยมี 

ค่านัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

2. ปัจจัยภายในหน่วยงานมีผลต่อการการพัฒนาบุคลากรของ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พบว่า 

ปัจจัยภายในหน่วยงานในเร่ืองนโยบายขององค์กรมีผลต่อการการพัฒนาบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวง
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ยุติธรรม ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยความสัมพันธ์ทิศทางบวกในระดับสูง ซึ่งผลงานวจิัยในคร้ังนี้สอดคล้อง

กับงานจิรารัตน์ ศรีเจรญิ (2546) ได้ท าการศกึษาเร่ืองปัจจัยท่ีมคีวามสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ: ศึกษากรณี

ส านักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร [3] วัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ การศกึษาถึงระดับความผูกพันต่อ

องค์การของบุคลากรของส านักงานเขตสายไหมและปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 

กลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้วยบุคลากรซึ่งเป็นเจ้าหนา้ท่ีเขตสายไหมจ านวน 243 คนซึ่งใชว้ธีิการสุ่มตัวอยา่งโดยวิธีการ

แบ่งชั้นภูมิและตามสัดส่วน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันและเคร์เมอร์วโีดยมนีัยส าคัญทางสถตท่ีิระดับ .05 ผลการวจิัยพบว่าระดับ

ของความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรเขตสายไหมอยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความ

ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรเขตสายไหมประกอบไปด้วย 3 ปัจจัยหลักด้วยกัน ซึ่งได้แก่ ประการแรก ปัจจัยส่วน

บุคคล ได้แก่ อายุ ปัจจัยประการท่ีสอง ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะของงานท่ีปฎิบัติ ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยย่อยหลาย

ประการซึ่งได้แก่ ความมีอิสระในการท างาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลักษณ์ของงาน งานท่ีเปิดโอกาส

ให้ปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่นและผลป้อนกลับข้อมูลของงาน ปัจจัยประการสุดท้าย ได้แก่ ปัจจัยด้านประสบการณ์ท่ีได้รับ

จากการปฎิบัติงานซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยย่อย ได้แก่ ความส าคัญของตนต่อองค์การ ความพึ่งพิงได้ขององค์การ 

ระบบการพจิารณาความดีความชอบ ความรู้สึกวา่หน่วยงานมีช่ือเสียงและทัศนคติต่อเพื่อนรร่วมงานและองค์การ 

3. บุคลากรของ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมอยู่ระดับปานกลาง พบว่า บุคลากรของ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรมอยู่ระดับปานกลาง ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  ซึ่งผลงานวิจัยในคร้ังนี้สอดคล้องกับงาน 

เกศรี คีรีเสถียร (2543) ได้ท าการศึกษาเร่ืองความผูกพันตอ่องค์การของพนักงาน: กรณีศึกษาบริษัทในเครือเกษร [4] 

การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกับ ลักษณะส่วน

บุคคล ลักษณะของงาน ประสบการณ์จากการท างาน และเพ่ือหาตัวแปรพยากรณค์วามผูกพันตอ่องค์การเครื่องมือท่ี

ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะของงาน ประสบการณ์จากการท างาน และ 

ความผูกพันต่อองค์การ โดยรวบรวมข้อมูลใช้สถิติของพื้นฐาน สถิติทดสอบ ที ( t-test) สัมประสิทธ์ิสหพันธ์และการ

ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise) ผลการวจิัยพบวา่ ลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะของงาน และประสบการณจ์าก

การท างานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ โดยมีค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ 0.739 (R=0.739) โดยมีตัวแปรท่ี

สามารถพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การท่ีส าคัญ คือลักษณะงานท่ีท้าทาย การมีส่วนร่วมงานการบริหาร ความ

น่าเชื่อถือขององค์การ ระบบพิจารณาความดีความชอบความมีชื่อเสียงของหน่วยงาน และความสัมพันธ์กับเพื่อน

ร่วมงาน ซึ่งตัวแปรพยากรณ์ท้ัง 6 ตัวนี้ สามารถอธิบายความแปรผันของความผูกพันต่อองคก์ารได้ร้อยละ 54.60 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศกึษาคร้ังน้ีมขี้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการการพัฒนาบุคลากรของ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมควรท าให้เกิดความเข้าใจ

ภารกิจ หน้าท่ีขององค์การ และสามารถปฏิบัติงานให้เกิดสอดคล้องต่อภารกิจ ความรักความผูกต่อองค์การ และมี

จิตส านกึที่ดีในการปฏบัิตหินา้ที่ท่ีได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีในฐานะท่ีเป็นพนักงานในองค์การ และการพัฒนางานโดย

ใชค้วามคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ก่อให้เกิดผลส าเร็จในการท างานทัง้ตอ่ตนเองหนว่ยงาน   
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ข้อเสนอแนะในการศกึษาครั้งต่อไป 

 การออกแบบค าถามในแบบสอบถามควรให้มีความกระชับ และมีจ านวนข้อท่ีไม่มากจนเกินไป โดยต้องให้

ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว ้เพื่อท่ีในการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอยา่งจะได้เต็มใจและไม่ปฏเิสธใน

การให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม เพราะถ้าค าถามท่ีมีจ านวนข้อเยอะเกินไปจะท าให้แบบสอบถามมีความหนา

และมีจ านวนหลายหน้า ซึ่งจะยากในการขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง รวมท้ังข้อค าถามท่ีกระชับและเข้าใจง่ายนั้นจะ

ชว่ยให้การประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มูลมคีวามง่ายขึน้ และไมซ่ับซ้อน 
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การออกแบบของท่ีระลกึ ประเภทตุ๊กตาผ้า จากอัตลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก 

The design of doll souvenirs from the identity of Phitsanulok province 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อออกแบบของท่ีระลึกประเภทตุ๊กตาผ้าจากอัตลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก 

และ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกประเภทตุ๊กตาผ้าจากอัต

ลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยและการพัฒนาโดยการเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์

และแจกแบบสอบถาม แบ่งขั้นตอนการด าเนนิการวจิัยเป็น 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับของ

ท่ีระลึกเดิมประเภทตุ๊กตาของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก จาก

การศกึษาผลิตภัณฑ์เดิมท่ีมีอยู่ในตลาด พบว่า ผลิตภัณฑ์เดิมท่ีมอียูน่ั้นยังขาดเร่ืองของความแปลกใหม ่ตัวผลิตภัณฑ์

จะมีรูปแบบท่ีท่ัวไป และมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นค่อนข้างน้อย ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบของท่ีระลึกประเภทตุ๊กตาผ้า 

ผู้วิจัยได้แรงบันดาลใจมาจาก ในสมัยก่อนเมืองพิษณุโลกมีนักรบท่ีเก่งกล้า สามารถปกป้องบ้านเมืองให้เป็นเอกราช

และอยูเ่ย็นเป็นสุขคือ สมเด็จพระนเรศวร จึงน าสัตว์ท่ีช่วยในการรบของสมเด็จพระนเรศวร คือ ไก่ชนพันธ์ุเหลืองหาง

ขาว และ ช้างศึก มาใช้ในการออกแบบ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เลือก สุนัขพันธ์ุบางแก้ว ซึ่งเป็นสุนัขสายพันธ์ุไทยมีต้น

ก าเนดิจากอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก มีความสวยงามคล้ายกับสุนัขพันธ์ุต่างประเทศ มีขนยาว สวยงาม หาง

เป็นพวง รูปร่างขนาดปานกลาง มีความจงรักภักดี ซ  ่ือสัตย์ รักเจ้าของ อันเป็นท่ีนยิมต่อผู้ท่ีชื่นชอบเลีย้งสุนัข น ามาใช้

ในการออกแบบเช่นเดียวกัน สัตว์ท้ัง 3 ชนิดนี้เป็นท่ีเป็นท่ีรู้จักท้ังผู้ท่ีอาศัยในจังหวัดพิษณุโลกและผู้ท่ีอาศัยอยู่

ตา่งจังหวัด โดยมีแนวคิดในการออกแบบคือ เน้นความแปลกใหม่ แสดงเอกลักษณ์ของสัตวแ์ต่ละประเภทอย่างชัดเจน 

สื่อมาในลักษณะของความนา่รัก มีตน้ทุนการผลิตท่ีไม่แพง และเหมาะสมกับทุกกลุ่มอายุ ผู้วจิัยจัดรวมผลิตภัณฑ์ของ

ท่ีระลึกนี้ให้อยู่เป็นชุดมีชื่อว่า “นักรบเมืองสองแคว” ส่วนขั้นตอนท่ี 3 คือ การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค

กลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกประเภทตุ๊กตาผ้า โดยแบ่งกลุ่มการประเมินเป็น 2 กลุ่มคือ ผู้บริโภค และ

ผู้ประกอบการร้านคา้ของท่ีระลึกท่ีอยูใ่นจังหวัดพิษณุโลก 

 ผลการศึกษาความพงึพอใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายพบวา่ ด้านความสวยงามมคีวามเหมาะสมท่ีสุด คือมี

ค่าเฉลี่ย  (x̄ = 4.11, S.D. = 0.10) อยู่ในระดับมาก, ด้านรูปทรงมีค่าเฉลี่ย  (x̄ = 4.00, S.D. = 0.11) อยู่ในระดับมาก, 

ด้านวัสดุและกรรมวิธีการผลิตมีค่าเฉลี่ย (x̄  = 3.96, S.D. = 0.03) อยู่ในระดับมาก สุดท้าย ด้านลักษณะเฉพาะถิ่นมี

ค่าเฉลี่ย  (x̄ = 3.86, S.D. = 0.08) อยู่ในระดับมาก และผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการร้านค้าของท่ี

ระลึก พบว่า ด้านรูปทรงมคีวามเหมาะสมท่ีสุด คือมีค่าเฉลี่ย  (x̄ = 4.19, S.D. = 0.18) อยูใ่นระดับมาก, ด้านลักษณะ

เฉพาะถิ่นมคี่าเฉลี่ย  (x̄ = 4.00, S.D. = 0.50) อยู่ในระดับมาก, ด้านความสวยงามมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 3.74, S.D. = 0.41) 

อยู่ในระดับมาก และด้านวัสดุและกรรมวธีิการผลิตมคี่าเฉลี่ย  (x̄  = 3.39, S.D. = 0.14) อยูใ่นระดับปานกลาง ดังนั้น 

                                                 
1 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวดั พิษณุโลก 65000 
1 Industrial Product Design Faculty of Industrial Technology Pibulsongkram Rajabhat University Phitsanulok Province 65000 

* Corresponding author e-mail: archio_jung@hotmail.com 
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สามารถสรุปได้ว่า ผลของการวิจัยเป็นท่ีน่าพอใจ และสามารถน ารูปแบบของผลิตภัณฑ์ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้กับ

ผลิตภัณฑข์องท่ีระลึกอื่น ๆ ได้อย่างหลากหลายตอ่ไป 
 

ค าส าคัญ:  ผลิตภัณฑข์องท่ีระลึก, 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 (x̄ = 4.11, S.D. = 0.10) 

was at the high level, shape is mean (x̄ = 4.00, SD = 0.11) was at the high level, the material and processing 

were mean (x̄ = 3.96, SD = 0.03) at a high level. The mean scores (x̄  = 3.86, S.D. = 0.08) were high. Finally, 

the endemic characteristics were (x̄ = 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 (x̄  = 4.00, SD = 

0.50) at the high level, the endemic characteristics is mean (x̄  = 3.74, SD = 0.41) at a high level and materials 

and processes is mean (x̄   = 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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บทน า 

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมท่ีมีการคบหาสมาคมกันในกิจการใดกิจการหนึ่งจนท าให้เกิดความผูกพันชอบพอขึ้นใน

ความรู้สึก และเป็นพื้นฐานท าให้เกิดความอยากจะพบปะสัมพันธ์กัน หรือเกิดความผูกพันกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย ์

หรือมนุษย์กันสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ี เหตุการณ์ วัตถุ ฯลฯ อันน าไปสู่ความทรงจ าและการระลึกถึง เมื่อเวลาผ่าน

ไปความทรงจ าในสิ่งท่ีได้ปะทะสัมพันธ์เหล่านัน้อาจลมืเลือนไปในท่ีสุด ดังนั้น มนุษยจ์ึงพยายามหาวิธีกระตุน้ความทรงจ า

ในเร่ืองราวท่ีได้เกี่ยวข้องอยู่เสมอ สื่อหรือสิ่งท่ีสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการกระตุ้นเตือนหรือเน้นย้ าความทรงจ านี้ 

เรียกว่า “ของท่ีระลึก” ซึ่งของท่ีระลึกเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และศิลปะ เพราะเป็นสิ่งท่ีแสดงถึง ผลรวมของ

ลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น ซึ่งท าให้สิ่งนั้นเป็นท่ีรู้จักจดจ าได้ เป็นการใชค้วามสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ 

(ประเสิรฐ ศลีรัตนา, 2544 หนา้ 1-2) 

จังหวัดพษิณุโลกในอดีตเป็นเมืองท่ีมคีวามส าคัญของประวัตศิาสตร์ชาตไิทยในฐานะเป็นเมืองราชธานี เมืองพระ

มหาอุปราช เมืองประเทศราช และเมืองเอก ในปัจจุบัน พิษณุโลกนั้นก็ยังเป็นจังหวัดท่ีเป็นเมืองหลักและเป็นศูนย์กลาง

ความเจริญในทุก ๆ ด้านของภาคเหนือตอนล่าง ท้ังด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา

ศลิปวัฒนธรรม การคมนาคม การสื่อสาร การโทรคมนาคม การทหาร และการท่องเท่ียว นอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกยัง

เป็นจุดเชื่อมต่อไปยังประเทศตา่ง ๆ ในคาบสมุทรอนิโดจีนตอนบน ซึ่งก่อให้เกิดการระดมสรรพก าลังและศักยภาพในทุก ๆ 

ด้านเพื่อการพัฒนาน าไปสู่ความเจริญท้ังในระดับภูมิภาคและระดับสากล (จิรวัฒน์ พิระสันต์, 2547 หน้า 3) จากเหตุผล

ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าจังหวัดพิษณุโลกนั้นมีศักยภาพในด้านต่าง ๆ อย่างมากมาย รวมถึงด้านท่องเท่ียว ปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกในจังหวัดพิษณุโลกนัน้มีความหลากหลาย อาทิเชน่ ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป, หมี่ซั่ว, ผ้าทอพื้นเมอืง 

และเรือนไทยจ าลอง ซึ่งยังไมม่ผีลิตภัณฑ์ท่ีแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอยา่งชัดเจน  

ดังนี้ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญท่ีพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกจังหวัดพิษณุโลก ท่ีแสดงความเป็น

เอกลักษณ์ของจังหวัด โดยผลิตเป็นตุก๊ตาผ้า เนื่องจากยังไมม่ผีลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกประเภทนี้ อันจะสร้างความแปลกใหม ่

มเีอกลักษณ์เฉพาะตัว และสามารถเป็นแนวทางให้กับผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกอื่น ๆ  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อออกแบบของท่ีระลึก ประเภทตุก๊ตาผ้า จากอัตลักษณ์จงัหวัดพิษณุโลก 

 2. เพื่อประเมินความพงึพอใจผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อผลิตภัณฑข์องท่ีระลึก ประเภทตุก๊ตาผ้า จากอัต

ลักษณจ์ังหวัดพษิณุโลก 
 

กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 ผู้วิจัยใชก้รอบแนวคิดเพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ดังนี ้

 1. เพื่อการออกแบบของที่ระลึก ประเภทตุ๊กตาผ้า จากอัตลักษณ์จังหวดัพษิณโุลก 

 ใชก้รอบแนวคิดของ อุดมศักดิ์ สารบุิตร (2545 : 182) และประเสริฐ ศิลรัตนา (2544 : 1-2) 

 1.1 ความสวยงาม 

 1.2 รูปทรง 

 1.3 ลักษณะเฉพาะถิ่น 

 1.4 วัสดุและกรรมวธีิการผลิต 
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2. เพื่อประเมนิความพงึพอใจผู้บรโิภคกลุ่มเปา้หมายที่มตี่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ประเภทตุ๊กตาผา้

จากอัตลักษณ์จังหวดัพษิณโุลก 

 ใชก้รอบแนวคิดของ อุดมศักดิ์ สารบุิตร (2545 : 182) และประเสริฐ ศิลรัตนา (2544 : 1-2) 

 2.1 ความสวยงาม 

 2.2 รูปทรง 

 2.3 ลักษณะเฉพาะถิ่น 

 2.4 วัสดุและกรรมวธีิการผลิต 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ผู้วิจัย มุง่เนน้การศึกษา 2 ด้าน ดังนี ้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก ประเภทตุ๊กตาผ้า จากอัตลัษณ์

จังหวัดพิษณุโลก และข้อมูลเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกสะท้อนอัต

ลักษณข์องจังหวัด  

2. ขอบเขตด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยเลือกการน าสัตว์ ท่ีช่วยในการออกรบของนักรบท่ีเก่งกล้าใน

ประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลก คือ ไก่ชนพันธ์เหลืองหางขาว และช้างศึกของสมเด็จพระนเรศวร และสัตว์ท่ีมี

ชื่อเสียงของจังหวัดคือ สุนัขพันธ์บางแก้ว ซึ่งสัตว์ท้ัง 3 ชนิดนี้เป็นท่ีเป็นท่ีรู้จักของคนในจังหวัดพิษณุโลกและคน

ตา่งจังหวัดเชน่เดียวกัน 
 

วิธีด าเนินการวจิัย 
วธีิด าเนนิการวิจัยผู้วจิัยได้ศกึษารวบรวมขอ้มูลและแบ่งขัน้ตอนการด าเนนิการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบของที่ระลึก ประเภทตุ๊กตาผ้า จากอัตลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร  ได้แก่ การออกแบบของท่ีระลึก จากอัตลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก 

 กลุ่มตัวอยา่ง   ได้แก่  รูปแบบผลิตภัณฑ ์ช้าง สุนัขพันธ์บางแก้ว ไก่ชนเหลอืงหางขาว จ านวน 3 รูปแบบ 

ตัวแปรที่ท าการศึกษา 

 ตัวแปรตน้  ได้แก่ การออกแบบของท่ีระลึก ประเภทตุก๊ตาผ้า 

 ตัวแปรตาม   ได้แก่ รูปแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกในด้านความสวยงาม รูปทรง ลักษณะเฉพาะถิ่น วัสดุ

และกรรมวธีิ 

เครื่องมอืที่ใช้ในโครงการพิเศษ 

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทราบถึงผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก ประเภท

ตุ๊กตาผ้าจังหวัดพิษณุโลก ตามความต้องการและการออกแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก โดยใช้กรอบแนวคิดของ 

จิรวัฒน์ พิระสันต์ (2547 : 3) ในด้านวัตถุประสงค์แหลง่ก าเนดิวัตถุดิบท่ีน ามาใช้ในการสร้างสรรค์งานศลิปหัตถกรรม

ลักษณะรูปทรงและรายละเอยีด  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 มขีั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง รูปแบบผลิตภัณฑ์เดิม และ

ผู้เชี่ยวชาญดา้นตุก๊ตาผ้า มาใชเ้ป็นขอ้มูลเบือ้งต้นในการออกแบบ  

 2. การออกแบบภาพร่างผลิตภัณฑ์  

 3. น าแบบร่างผลิตภัณฑ์สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ เพื่อประเมินและขอค าแนะน าเพื่อการ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์

 4. สรุปแบบร่างผลิตภัณฑ ์จากค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลของการออกแบบ 

 5. สร้างตน้แบบผลิตภัณฑ ์ 
 

ขั้นตอนที่ 2 เพื่อประเมินความพึงพอใจผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่มตี่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ประเภท

ตุ๊กตาผ้าจากอัตลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากร  ได้แก่ นักท่องเท่ียวและผู้ประกอบการร้านค้าของท่ีระลึกในเขตวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

วรมหาวหิาร 

 กลุ่มตัวอยา่ง  ได้แก่ นักทอ่งเท่ียว จ านวน 100 คน ผู้ประกอบการของท่ีระลึก จ านวน 3 ท่าน 

ตัวแปรที่ท าการศึกษา 

 ตัวแปรตน้   ได้แก่  ผลิตภัณฑข์องท่ีระลึก ประเภทตุก๊ตาผ้า จากอัตลักษณจ์ังหวัดพษิณุโลก 

 ตัวแปรตาม   ได้แก่  ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ ในด้าน ความสวยงาม รูปทรง ลักษณะเฉพาะถิ่น 

วัสดุและกรรมวธีิการผลิต 

เครื่องมอืที่ใช้ในโครงการพิเศษ   

 ผู้วิจัยใชแ้บบสอบถามที่เกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีต่อการผลิตภัณฑ ์โดยลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ 

5 ระดับ ใช้กรอบแนวคิดของ อุดมศักดิ์ สาริบุตร (2545 : 182) และ ประเสริฐ ศีลรัตนา (2544 : 1 - 2 ) ในด้าน 

ความสวยงามรูปทรงลักษณะเฉพาะถิ่นวัสดุและกรรมวธีิการผลิต 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลท่ีได้มาจากการตอบแบบสอบถาม ประกอบภาพถ่าย มาวิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ของระดับความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ น าเสนอในรูปแบบตารางและค าบรรยาย

ประกอบ โดยก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยน้ าหนักของคะแนนแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

     คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   แปลความ 

  4.50 – 5.00  หมายถงึ มคีวามเหมาะสมในระดับดีมาก 

  3.50 – 4.49   หมายถงึ มคีวามเหมาะสมในระดับดี 

  2.50 – 3.49   หมายถงึ มคีวามเหมาะสมในระดับปานกลาง 

  1.50 – 2.49  หมายถงึ มคีวามเหมาะสมในระดับนอ้ย 

  1.00 – 1.49  หมายถงึ มคีวามเหมาะสมในระดับนอ้ยท่ีสุด 

 ผู้วิจัยก าหนดระดับความพึงพอใจในระดับมาก (3.50) ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ความพึงพอใจการท า

วจิัยในครัง้นี ้
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ผลการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบของที่ระลึก ประเภทตุ๊กตาผ้า จากอัตลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก 

1. การศึกษารูปแบบผลิตภัณฑข์องท่ีระลึกประเภทตุก๊ตาผ้าเดิมท่ีมีจัดจ าหน่ายอยู ่โดยการส ารวจและ 

สอบถามผู้ประกอบการบริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวหิาร สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1.1 ผลิตภัณฑเ์ดิมขาดความแปลกใหม่ 

1.2 การบ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะถิน่น้อย 

1.3 กรรมวธีิในการผลิตขาดความประณีต 
 

 

           
 

ภาพที่ 1 ตัวอยา่งผลิตภัณฑเ์ดมิท่ีมีจัดจ าหน่าย 
 

2. การออกแบบร่างผลิตภัณฑ์ มีแรงบันดาลใจมาจากในสมัยก่อนเมืองพิษณุโลกนั้นมีนักรบท่ีเก่งกล้าและ 

มชีื่อเสียง สามารถปกป้องบ้านเมืองให้เป็นเอกราชและอยู่เย็นเป็นสุขคือ สมเด็จพระนเรศวร จึงน าสัตวท่ี์ช่วยในการรบ

ของสมเด็จพระนเรศวร คือ ไก่ชนพันธ์ุเหลืองหางขาว และ ช้างศึก มาใช้ในการออกแบบ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เลือก 

สุนัขพันธ์ุบางแก้ว ซึ่งเป็นสุนัขสายพันธุไทยมีต้นก าเนิดจากอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก มีความสวยงามคล้าย

กับสุนัขพันธ์ุต่างประเทศ มีขนยาว สวยงาม หางเป็นพวง รูปร่างขนาดปานกลาง มีความจงรักภักดี ซ  ่ือสัตย์ รัก

เจ้าของ อันเป็นท่ีนิยมต่อผู้ท่ีชื่นชอบเลี้ยงสุนัข น ามาใช้ในการออกแบบเช่นเดียวกัน สัตว์ท้ัง 3 ชนิดนี้เป็นท่ีเป็นท่ีรู้จัก

ของคนในจังหวัดพิษณุโลกและคนตา่งจังหวัด  
 

                                                    
ภาพที่ 1 ลักษณะของไก่ชนพันธ์ุเหลอืงหางขาว                       ภาพที่ 2 ลักษณะของช้างศึกสมเด็จพระนเรศวร 

      ที่มา: (ไก่เหลอืงหางขาว.com, 2559)    ที่มา: (SuphamitOto,มปป.)   
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ภาพที่ 3 ลักษณะของสุนัขพันธ์ุบางแก้ว 

ที่มา: (คอกกมลชัยบางแก้ว, 2560) 
 

แนวคิดในการออกแบบคือ เน้นความแปลกใหม่ แสดงเอกลักษณ์ของสัตว์แต่ละประเภทอย่างชัดเจน สื่อมา

ในลักษณะของความนา่รัก มตี้นทุนการผลิตท่ีไม่แพง และเหมาะสมกับทุกกลุ่มอายุ จัดรวมผลิตภัณฑ์ให้อยู่เป็นชุดช่ือ

วา่ “นักรบเมอืงสองแคว” ผู้วิจัยได้ออกแบบร่างจ านวน 3 กลุ่มดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 4 แบบร่างผลิตภัณฑ์กลุม่ท่ี A 

 

 
 

ภาพที่ 5 แบบร่างผลิตภัณฑก์ลุม่ท่ี B 
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ภาพที่ 6 แบบร่างผลิตภัณฑ์กลุม่ท่ี C 
 

3. น าแบบร่างผลิตภัณฑ์ สอบถามผู้เชี่ยวชาญดา้นการออกแบบ เพื่อประเมิน, ขอค าแนะน า และคัดเลอืก 

รูปแบบ สามารถสรุปข้อมูลได้ดังตารางท่ี 1  
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 

ผลการประเมนิ รูปแบบ x̄  SD 

ด้านความสวยงาม A 3.90 0.29 

B 3.85 0.22 

C 3.90 0.22 

ด้านรูปทรง A 4.12 0.19 

B 4.20 0.19 

C 4.04 0.14 

ด้านวัสดุและกรรมวธีิการผลิต A 3.96 0.10 

B 3.96 0.10 

C 3.96 0.10 

ด้านลักษณะเฉพาะถิ่น A 4.00 0.14 

B 4.05 0.20 

C 4.10 0.19 

  

 จากตารางท่ี 1 สามารถสรุปได้ว่า  

 รูปแบบ A มคี่าเฉลี่ย (x̄ = 3.99, S.D. = 0.18)  อยู่ในระดับดี  

 รูปแบบ B มคี่าเฉลี่ย (x̄ = 4.01, S.D. = 0.17)  อยู่ในระดับดี  

 รูปแบบ C มคี่าเฉลี่ย (x̄  = 4.00, S.D. = 0.26) อยู่ในระดับดี  

 จึงได้น ารูปแบบ B มาผลิตเป็นผลงานตน้แบบท่ีสมบูรณ์ ดังภาพท่ี 5  
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ภาพที่ 7 ผลิตภัณฑข์องท่ีระลึก “ชุดนักรบเมอืงสองแคว” 
 

ขั้นตอนที่ 2 เพื่อประเมินความพึงพอใจผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่มตี่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ประเภท

ตุ๊กตาผ้าจากอัตลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นการการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อ

ผลิตภัณฑ ์โดยแบ่งกลุม่การประเมินเป็น 2 กลุ่มคอื  

1. ความพงึพอใจของผู้บริโภค สามารถสรุปข้อมูลได้ดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ 

 

รายละเอียด 

ระดับความคิดเหน็ 

x̄  S.D. ระดับ 

1. ด้านความสวยงาม 

1.1 มสีีสันและลวดลายท่ีสวยงาม 

1.2 มคีวามนา่สนใจและสะดุดตา 

1.3 มเีอกลักษณ์ท่ีไม่เหมอืนใคร 

1.4 ของท่ีระลึกเข้ากับยุคสมัยใหม่ 

 

4.21 

4.11 

4.17 

3.97 

 

.74 

.73 

.69 

.73 

 

ด ี

ด ี

ด ี

ด ี

2. ด้านรูปทรง 

2.1 มรูีปทรงท่ีแปลกใหม่ 

2.2 มขีนาดท่ีเหมาะสมกับการเป็นของท่ีระลึก 

2.3 สามารถหยิบจับได้สะดวก 

2.4 รูปทรงมคีวามมีปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค 

2.5 รูปทรงสามารถตอบรับกับกลุ่มเป้าหมายได้ดี 

 

3.99 

4.20 

3.95 

4.18 

4.03 

 

.74 

.73 

.78 

.70 

.74 

 

ด ี

ด ี

ด ี

ด ี

ด ี

3. วัสดุและกรรมวธีิการผลิต 

3.1 ใชว้ัสดุประเภทผ้าท่ีเหมาะสม สามารถท าความสะอาดได้งา่ย 

3.2 วัสดุมีความปลอดภัยคงทนถาวร 

3.3 ผลิตภัณฑท่ี์ออกแบบใหมส่ามารถผลิตได้งา่ย 

 

3.93 

3.93 

3.98 

 

.76 

.75 

.77 

 

ด ี

ด ี

ด ี
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รายละเอียด 

ระดับความคิดเหน็ 

x̄  S.D. ระดับ 

3.4 สามารถผลิตไดค้รัง้ละมาก ๆ 

3.5 วัสดุและอุปกรณม์รีาคาท่ีเหมาะสม 

4.00 

3.98 

.71 

.77 

ด ี

ด ี

4. ลักษณะเฉพาะถิ่น 

4.1 สามารถบ่งบอก อัตลักษณข์องจังหวัดพษิณุโลกได ้

4.2 ของท่ีระลึกสามารถเป็นท่ีรู้จักของนักทอ่งเท่ียว 

4.3 ของท่ีระลึกมีความเป็นอัตลักษณท่ี์เด่นชัด 

4.4 ของท่ีระลึก มีลวดลาย เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 

 

3.90 

3.73 

3.91 

3.90 

 

.76 

.73 

.74 

.81 

 

ด ี

ด ี

ด ี

ด ี

  

 จากตารางท่ี 2 สามารถสรุปความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก ประเภทตุ๊กตาผ้า

จากอัตลักษณจ์ังหวัดพษิณุโลก ได้ดังนี้  

 ด้านความสวยงาม มคี่าเฉลี่ย (x̄ = 4.11, S.D. = 0.72)   อยู่ในระดับดี 

 ด้านรูปทรง มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.07, S.D. = 0.73)   อยู่ในระดับดี 

 ด้านวัสดุและกรรมวธีิ มีคา่เฉลีย่ (x̄ = 3.96, S.D. = 0.75)  อยู่ในระดับดี 

 ด้านลักษณะเฉพาะถิ่น มคี่าเฉลีย่ (x̄  = 3.86, S.D. = 0.76)  อยู่ในระดับดี 

2. ความพงึพอใจของผู้ประกอบการร้านคา้ของท่ีระลึก สามารถสรุปข้อมูลได้ดังตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3 ผลประเมินความพงึพอใจของผู้ประกอบการร้านคา้ของท่ีระลึกท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ 

 

รายละเอียด 

ระดับความคิดเหน็ 

x̄  S.D. ระดับ 

1.ด้านความสวยงาม 

1.1 มสีีสันและลวดลายท่ีสวยงาม 

1.2 มคีวามนา่สนใจและสะดุดตา 

1.3 มเีอกลักษณ์ท่ีไม่เหมอืนใคร 

1.4 ของท่ีระลึกเข้ากับยุคสมัยใหม่ 

 

3.33 

3.66 

4.33 

3.66 

 

1.15 

.57 

.57 

.57 

 

ปานกลาง 

ด ี

ด ี

ด ี

2.ด้านรูปทรง 

2.1 มรูีปทรงท่ีแปลกใหม่ 

2.2 มขีนาดท่ีเหมาะสมกับการเป็นของท่ีระลึก 

2.3 สามารถหยิบจับได้สะดวก 

2.4 รูปทรงมคีวามมีปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค 

2.5 รูปทรงสามารถตอบรับกับกลุ่มเป้าหมายได้ดี 

 

4 

4.33 

4 

4.33 

4.33 

 

.00 

.57 

.00 

.57 

.57 

 

ด ี

ด ี

ด ี

ด ี

ด ี

3. วัสดุและกรรมวธิีการผลิต 

3.1 ใชว้ัสดุประเภทผ้าท่ีเหมาะสม สามารถท าความสะอาดได้งา่ย 

3.2 วัสดุมีความปลอดภัยคงทนถาวร 

 

3.50 

3.33 

 

1.15 

.57 

 

ด ี

ปานกลาง 
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รายละเอียด 

ระดับความคิดเหน็ 

x̄  S.D. ระดับ 

3.3 ผลิตภัณฑท่ี์ออกแบบใหมส่ามารถผลิตได้งา่ย 

3.4 สามารถผลิตไดค้รัง้ละมากๆ 

3.5 วัสดุและอุปกรณม์รีาคาท่ีเ หมาะสม 

3.66 

3.45 

3.55 

.57 

1.15 

.57 

ด ี

ปานกลาง 

ด ี

4.ลักษณะเฉพาะถิ่น 

4.1 สามารถบ่งบอก อัตลักษณข์องจังหวัดพษิณุโลกได ้

4.2 ของท่ีระลึกสามารถเป็นท่ีรู้จักของนักทอ่งเท่ียว 

4.3 ของท่ีระลึกมีความเป็นอัตลักษณท่ี์เด่นชัด 

4.4 ของท่ีระลึกมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 

 

4.66 

4.33 

3.66 

3.66 

 

.57 

.57 

.57 

.57 

 

ด ี

ด ี

ด ี

ด ี

 

 จากตารางท่ี 3 สามารถสรุปความพงึพอใจของผู้ประกอบการร้านคา้ของท่ีระลึกท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก 

ประเภทตุก๊ตาผ้าจากอัตลักษณจ์ังหวัดพษิณุโลก ได้ดังนี ้

 ด้านความสวยงาม มคี่าเฉลี่ย (x̄ = 3.74, S.D. = 0.71)   อยู่ในระดับดี 

 ด้านรูปทรง มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.19, S.D. = 0.34)   อยู่ในระดับดี 

 ด้านวัสดุและกรรมวธีิ มีคา่เฉลีย่ (x̄ = 3.50, S.D. = 0.80)  อยู่ในระดับดี 

 ด้านลักษณะเฉพาะถิ่น มคี่าเฉลีย่ (x̄ = 4.07, S.D. = 0.57)  อยู่ในระดับด ี
 

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

อภปิรายผล 

การออกแบบของท่ีระลึก ประเภทตุ๊กตาผ้า จากอัตลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก เมื่อน าผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ พบว่า 

ความพงึพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ ด้านความสวยงาม อันได้แก่ มเีอกลักษณ์ท่ีไม่เหมือนใครและมสีีสันลวดลายท่ี

สวยงาม ด้านรูปทรงของผลิตภัณฑ์มีขนาดท่ีเหมาะสมกับการเป็นของท่ีระลึก, มีรูปทรงมีความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค 

และสามารถหยิบจับได้สะดวก ด้านวัสดุและกรรมวิธีการผลิตนั้นสามารถผลิตได้คร้ังละมากและมีวัสดุอุปกรณ์ในราคาท่ี

เหมาะสม สุดท้ายด้านลักษณะเฉพาะถิ่น ผลิตภัณฑ์มีความเด่นชัด สามารถบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลกได้ 

ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของอุดมศักดิ์ สาริบุตร (2545 : 182) และ ประเสริฐ ศีลรัตนา (2544 : 1 - 2) ท่ีกล่าวถึง หลักการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์และของท่ีระลึกวา่ ควรค านงึถึงวัสดุและวธีิการผลิต, รูปทรง, ความสวยงาม และลักษณะเฉพาะถิ่น  
 

ข้อเสนอแนะ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกนั้น ควรมีการศึกษาแนวทางในการประยุกต์ผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกท่ีมีอยู่ใน

จังหวัด  หรือในท้องถิ่น พื้นท่ีใกล้เคียงกัน น ามาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ท้ังด้านวัสดุ กรรมวิธีการผลิต วัตถุดิบ 

เพื่อเป็นการสนับสนุน เกื้อกูลกันภายในจังหวัด อีกท้ังยังสามารถเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ได้ และการออกแบบ

ควรสอดแทรกศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ นอกจากนี้ควรค านึงถึงวัสดุ

และกรรมวิธีในการผลิตด้วยว่า เมื่อออกแบบมาแล้วนั้นสามารถท่ีจะผลิตได้จริง เพราะถึงออกแบบมาสวยแต่ผลิตไม่ได้ 

หรือท าได้ยากแล้ว แบบท่ีคดิก็จะเป็นแค่แนวทางในการออกแบบเท่านั้น 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์อตัลักษณ์ลายผ้าปักของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง บา้นตูบค้อ ต าบลกก

สะท้อน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

The advance development of the Hmong identity embroidery product of 

tupkho is fabric 

อิสรยิาภรณ์  ชัยกุหลาบ1* ธัญลักษณ์ ศุภพลธร2 และศรัณยพัชร์ จิตพิไล3 

Itsariyaphon Chaikulap1*, Tunyaluk Supaphonthorn2, Saranyaphach Jitpilai3 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ลายผ้าปักของกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง บ้านตูบค้อ ต าบล

กกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 2) เพื่อออกแบบลวดลายและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลายผ้าปักม้งของกลุ่มชาติ

พันธ์ม้ง บ้านตูบค้อ ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวจิัย จ านวน 

33 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ชาวบ้านและผู้ปฏบัิติการ จ านวน 25 คน นักศึกษา 3 คน เครื่องมือท่ี

ใช้คือแบบส ารวจ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มและการประชุมเชิงปฏิบัติการ น าข้อมูลท่ีได้มา

ตรวจสอบโดยใช้เทคนิคแบบสามเส้า และวเิคราะห์ข้อมูลน าเสนอข้อมูลโดยวิธีพรรณาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า  1) 

อัตลักษณ์ลายผ้าปักของกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง บ้านตูบค้อ ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  มกีารใช้สีสันตัด

กับผ้าสีพื้นท่ีนิยมใช้สีด าและแดง ลวดลายผ้าปักมีท้ังท่ีเป็นอักษรม้งโบราณและลักษณะเป็นเส้นอิสระ รูปทรง

เรขาคณิต และการสกัดตัดทอนจากธรรมชาต ิเช่น หัวใจ ดอกไม ้และภูเขาเป็นต้น ไมม่ีรูปภาพวิถีชวีิตรูปแบบและใช้

เทคนิคการปักผ้าม้งใช้แบบการปักไขว้ แบบคอสติสและแบบปักทึบ 2) การออกแบบลวดลายใช้รูปทรงเรขาคณิต 

อสิระและธรรมชาติมาออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น 2 ประเภท คือ ปอกหมอนอิงและผ้ารองจานบนโต๊ะอาหาร ได้

ลวดลาย 3 รูปแบบ ได้แก่ ลวดลายดอกม้ ลวดลายเรขาคณิตและลวดลายอิสระ 
 

ค าส าคัญ:  การพัฒนาผลิตภัณฑ์, อัตลักษณ,์ ลายผ้าปัก, ชาติพันธ์ุม้ง 
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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 
 

บทน า 

ในประเทศไทยมีชนเผ่าหลายกลุ่มท่ีอาศัยอยู่ตามภูเขาสูงหรือท่ีราบเชิงเขาในเขตพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 

ได้แก่ จังหวัดแมฮ่่องสอน จังหวัดเชยีงราย จังหวัดเชยีงใหม่ จังหวัดแพร่ จังหวัดล าปาง จังหวัดพะเยาและจังหวัดนา่น 

โดยท่ัวไปชาวเขาเผ่าต่าง ๆ แสดงให้เห็นความโดดเด่นจากลักษณะทางวัฒนธรรม เช่น เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดับ 

ผลิตภัณฑ์ใช้สอย การละเล่น ฯลฯ ซึ่งแต่ละประเภทได้แสดงเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่าได้อย่างชัดเจน ประกอบด้วย 

ชาวเขาเผ่าแม้ว (ม้ง) ชาวเขาเผ่าเย้า (เมี่ยน) ชาวเขาเผ่าลาหู่ (มูเซอ) ชาวเขาเผ่าลีซอ ชาวเขาเผ่าอาข่า (อีก้อ) ชาวเขา

เผ่าปาดอง (กะเหรียงคอยาว) (ขจัดภัย บุรุษพัฒน์, 2538 : 10) เช่นเดียวกับหมู่บ้านชาวเขาเผ่ามง้ ตั้งอยู่ท่ี บ้านตูบค้อ 

ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ตดิจังหวัดพษิณุโลก ถือเป็นหมู่บ้านชาวม้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในจังหวัดเลย ท้ังน้ี

มกีารกระจายและรวมตัวกันเป็นกลุ่มในหลายจังหวัดรวมถึงจังหวัดเลยเชน่เดียวกัน ชาวมง้ในหลายแห่งมกีารส่งเสริม

และน าไปสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี อาทิเช่น ชาวม้งเผ่าเข็กน้อย ต าบลเข็กน้อย อ าเภอ

เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มกีารฟื้นฟูและเปิดให้ชมการจ าลองวิถีชวีิตชาวมง ชมการแสดงทางวัฒนธรรม อาทิวิถีชีวิต 

12 เดือนของชาวเขาเผามง ร าแคน ระบ ากระดัง ระบ าขลุย เดินแบบชุดมง และเลือกซื้อผลิตภัณฑของชาวมง อาทิ ผ

าปกลายพืชผักการเกษตร ซึ่งหากเปรียบเทียบกับม้ง บา้นตูบค้อ ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ท่ีมีวิถี

ชวีติใกล้เคียงกันแตต่า่งกันซึ่งการสนับสนุนเสมอืนถูกปลอ่ยท้ิงอย่างอา้งว้างขาดหนว่ยงานดูแล 

ส าหรับวิถีการปักผ้านับเป็นการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของม้งบ้านตูบค้อ มีลักษณะสีสันสวยงามมีความ

ปราณีตละเอียดในฝีมือการปักเย็บ ถือเป็นอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็นลวดลายท่ีแตกต่างกันไป 

หากแต่ว่ายังขาดการประยุกต์ให้เข้ากับสมัยนิยมและความต้องการของตลาดเพื่อการส่งออกท้ังในและต่างประเทศ

นั่นเอง รูปแบบและสีสันจากการปักผ้ามคีวามโดดเด่นและให้ความส าคัญกับการสวมใส่ในเทศกาลปีใหม่ งานแตง่งาน 

หรือวันส าคัญต่าง ๆ มีชื่อเรียกตามลวดลายท่ีแตกต่างกันออกไปมีการพัฒนาจากเส้นด้ายท่ีย้อมเองจากธรรมชาติ สู่

การใช้เส้นด้ายส าเร็จรูปเพื่อเพิ่มความรวดเร็วให้กับการสร้างสินค้านั่นเอง ในการออกแบบของท่ีระลึกเพื่อสง่เสริมและ
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สนับสนุนการท่องท่ียวนัน้มหีลายประเภทขึน้อยู่กับว่าผู้ผลิตตอ้งการสื่อถึงเร่ืองใด ทัง้นี้อาจเป็นการถ่ายทอดวิถีชวีติลง

บนผลิตภัณฑ์ หรือการแปรรูปสินค้าการประยุกตใ์ห้เหมาะสมกับการใชส้อย ทั้งนี้การออกแบบของท่ีระลึกนัน้อาจเป็น

การแสดงสัญลักษณ์แทนบุคคลหรือเหตุการณ์เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในอดีตเพื่อกระตุ้นเตือนหรือให้นึกถึงอยู่เสมอ

แม้กระท่ังการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ จากการส ารวจพื้นท่ีและลงชุมชนพบว่า ผ้าปักของชาติพันธ์ม้ง บ้านตูบค้อ 

ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ยังไม่ได้ รับการพัฒนาและมีรูปแบบดั้งเดิมลักษณะเป็นผืนและใช้

เวลานานในการปักเมื่อน าไปขายจึงมมีูลค่าท่ีสูง ท้ังนี้เพราะคนในชุมชนขาดความรู้และการประยุกต์เพื่อท าเป็นสินค้า

หรือของท่ีระลึกนั่นเอง หากได้รับการสนับสนุนหรือการส่งเสริมการให้ความรู้จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แ ก่

ครอบครัวและชุมชนต่อไป เชน่เดียวกับความตอ้งการของชุมชนเองท่ีต้องการจะแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่การ

เป็นของท่ีระลึกท่ีสามารถสร้างเศรษฐกิจและรายได้ให้กับชุมชนท้ังในชว่งฤดูกาลของการท่องเท่ียวและนอกเวลาของ

การท่องเท่ียวอันจะช่วยท าให้คุณภาพชีวิตของชาวบ้านดีขึ้นเป็นไปตามนโยบายท้ังการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ

น าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้สู่การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการจ าหน่ายให้กับนักท่องเท่ียวด้วย

และยังช่วยสร้างรายได้ให้กับทางจังหวัดเลยเพิ่มขึ้น 

จากความส าคัญดังกล่าวขา้งตน้ท าให้ผูว้จิัยมคีวามสนใจที่จะศึกษาการใชอ้ัตลักษณท์างวัฒนธรรมการปักผ้า

ของกลุ่มชาติพันธ์ม้ง บ้านตูบค้อ ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ส าหรับการออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกเพื่อการท่องเท่ียว เพื่อน าเป็นข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางการออกแบบสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์โดยใช้อัตลักษณ์ในชุมชนส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ของฝากและของท่ีระลึกจากผ้าปักกลุ่มชาติ

พันธ์ม้ง บ้านตูบค้อ ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ให้มีความเหมาะสมสวยงามมากขึ้น สร้างรายได้และ

เผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนสบืตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศกึษาอัตลักษณ์ลายผ้าปักของกลุ่มชาตพิันธ์ม้ง บ้านตูบค้อ ต าบลกกสะทอนอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

2. เพื่อออกแบบลวดลายและพัฒนาผลิตภัณฑจ์ากลายผ้าปักม้งของกลุ่มชาติพันธ์ม้ง บ้านตูบค้อ ต าบลกก    

สะทอนอ าเภอ ด่านซ้าย จังหวัดเลย 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

งานภูมิปัญญาด้านผ้าปักของชนเผ่าม้งมีการสืบทอดในครอบครัวและชุมชนเป็นภูมิปัญญาท่ีติดไปกับการ

อพยพจนเป็นอัตลักษณป์ระจ าเผ่าอยา่งชัดเจน โดยจ าแนกลายได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผ้าปักมง้โบราณที่มีท่ีมาจาก

ธรรมชาติ และอักษรมง้โบราณ 2) กลุ่มลายสมัยใหมท่ี่มีท่ีมาจากธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมในด้านกระบวนการผลิตมี

การปักหลายวิธี คือ การปักด้ายหรือไหม การปะสอยและวิธีการแบบผสม ส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าปักม้งใช ้   

กลยุทธ์การออกแบบร่วมสมัยในงานวิจัยนี้ออกแบบปลอกหมอนลายผ้าปักม้งก้นหอย โคมไฟตั้งพื้นลายผ้าปักม้ง      

การออกแบบสร้างสรรค์งานสื่อประสมส าหรับตกแต่งแขวนผนังจากผ้าปักม้ง (ทองเจือ เขียดทอง, 2555 หน้า 55-

56) ส่วนสุธิษา ศรพรหมและคณะ (2559 หน้า 122) ศึกษาเร่ือง การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าปักอัต

ลักษณ์ชาติพันธ์ุม้ง พบวา่ อัตลักษณ์ด้านการปักผ้า ของชาติพันธ์ุเป็นการจ ากัดความตามนามธรรมในกลุ่มชาติพันธ์ุ

มง้เพศหญิงเท่านั้น คือ “หญิงอาภัพ” เนื่องจากการด ารงชีวติของหญิงสาวชาตพิันธ์ุม้ง ผู้หญิงจะตอ้งเป็นคนท่ีท างาน

ในทุก ๆ ด้าน ท้ังงานภายในบ้านการท าไร่และรวมไปถึงการดูแลครอบครัวโดยเฉพาะการทอผ้าปักผ้าซึ่งเป็นการ

แสดงออกหน้าตาทางสังคมของกลุ่มชาติพันธ์ุม้งในงานเทศการส าคัญ เช่นงานปีใหม่ม้งอีกด้วย ในการออกแบบ

ลวดลายบนผ้านั้นกลุ่มชาติพันธ์ุม้งบ้านตูบค้อ ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยน้ัน ใชห้ลักการทางศิลปะ
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เร่ืองสี การจัดวาง การซ้ า ช่องว่างและขนาดสัดสว่นเป็นหลัก ผู้วิจัยถอดลายโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์กราฟิกเพื่อ

รวบรวมลวดลายและให้สะดวกแก่การออกแบบดังนั้นการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อช่วยในการออกแบบจึงจ าเป็น

และท าให้ลวดลายมีมาตรฐานสามารถเปลี่ยนสีและขนาดได้ง่าย สอดคล้องกับปิยะนุช ไสยกิจและคณะ (2558 หน้า 

161) ศึกษาเร่ือง ลวดลายกราฟิกบนผ้าไหมมัดหมี่อ าเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ พบว่า การ

ออกแบบภาพลักษณ์ของหนังสือด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกมีบุคลิกภาพเหมาะสม ใช้โทนสีแบบ ART 

NOUVEAU และตั้งชื่อหนังสือได้ตรงประเด็นกับงานวิจัย อย่างไรก็ตามการสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบนั้น

สามารถสร้างขึ้นได้ในหลายรูปแบบรวมท้ังการประยุกต์ใช้และน าลวดลายจากงานด้านสถาปัตยกรรมมาช่วยให้เกิด

ความคิดสร้างสรรค์ เช่น สมสกุล จีระศิลป์ (2555 หน้า 133-134) พบว่า มีการวิเคราะห์ลวดลายท่ีปรากฏบน

สถาปัตยกรรมและสามารถแบง่เป็นหมวดหมู่ได้ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มลวดลายธรรมชาติเชน่ลวดลายดอกไม ้ลายคลื่น เป็น

ตน้ กลุ่มลวดลายแบบเรขาคณิต กลุ่มลวดลายจากการประดิษฐ์ เป็นการสร้างลวดลายตามจินตนาการของผู้ออกแบบ

ท่ีใชห้ลักการของการเวน้ชอ่งวา่ง เชน่ลาย หยนิหยาง ลายประแจจีน เป็นตน้ และกลุ่มลวดลายจากอักษร คือ การน า

อักษรมาประดิษฐ์เกิดเป็นลวดลายในการตกแต่งอาคารส่วนใหญ่เป็นอักษรจีนท่ีสื่อความหมายเป็นมงคลส าหรับ

เจ้าของบ้าน ในงานวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยมีประเด็นท่ีน่าค้นพบ 4 ประเด็น คือ 1 มีการสร้างลวดลายโดยใช้ภูมิปัญญาและ

การสืบทอดจากบรรพบุรุษ 2 การลอกเลียนแบบลวดลายท่ีเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ เรขาคณิตและอิสระ 3 ใช้

หลักการขององค์ประกอบศิลป์เพื่อช่วยในการจัดรูปแบบ เมื่อน ามารวมกันจึงเกิดเป็นอัตลักษณ์ของลวดลายผ้าปัก

ของมง้นั่นเอง หากมีหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องเล็งเห็นความส าคัญและพัฒนาฝีมือแรงงานสามารถสร้างอาชพีและตอ่ยอด

การน าผ้าปักของม้ง บ้านตูบค้อ ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไปพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ

สินค้าของท่ีระลึกหรือของใช้ในชีวติประจ าวัน สร้างให้เกิดเป็นชุมชนแหล่งท่องเท่ียวก็จะท าให้เกิดรายได้สู่ชุมชนอย่าง

ยั่งยืนและหนว่ยงานการศกึษาควรส่งเสริมให้เกิดรายวิชาภูมปัิญญาไทยเพื่อให้เกิดความเข้าใจเมื่อน าศิลปะวัฒนธรรม 

ประเพณีในชุมชนไปออกแบบ สอดคล้องกับ (Sergey Mikhailovich Budkeevและคณะ 2016 p. 3402) ศึกษาเร่ือง 

การสร้างสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษานักออกแบบโดยใช้ศิลปะพื้นบ้านและงานฝีมือ พบว่า ความสามารถของนัก

ออกแบบสามารถเกิดขึ้นได้โดยการมหีลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับประเพณีพื้นบ้านแบบบูรณาการ จะท าให้นักออกแบบ

มคีวามคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึน้ 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

พื้นที่วิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ศึกษาพื้นท่ีแบบเจาะจงท่ีมีกลุ่มชาติพันธ์ุม้งอยู่อาศัยมากท่ีสุดในจังหวัดเลย บ้านตูบค้อ 

ต าบลกกสะทอน อ าเภอดา่นซ้าย จังหวัดเลย  

 วิธีการวิจัย 

 ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 

30 คน ประกอบด้วย ผู้ รู้จ านวน 5 คน ชาวบ้านและผู้ปฏิบัติการ จ านวน 25 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย

ประกอบด้วย แบบส ารวจ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ ์การสนทนากลุ่ม และการประชุมเชิงปฏบัิตกิาร น าข้อมูลท่ีได้มา

ตรวจสอบโดยใช้เทคนิคแบบสามเส้า และวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอข้อมูลโดยวิธีพรรณาวิเคราะห์ โดยมีวิธีการ

ด าเนนิการวิจัยดังนี ้

 1. การตรวจสอบสถานการณ์ท่ัวไปของกลุ่มม้ง นักวจิัยค้นหาเอกสาร ต ารา วิจัยและเว็บไซต์ส าหรับข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้องในการพัฒนากรอบแนวคิดการร่างครั้งแรก นักวิจัยส ารวจสถานการณ์ท่ัวไปของผลิตภัณฑ์ผ้าปักม้งบ้านตูบ
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ค้อ ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย การผลิตกระบวนการและการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ นักวิจัยได้

กรอบแนวคิดการเร่ิมต้นครอบคลุมพื้นท่ี ได้ด าเนินการสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มปักผ้ า นักวิจัย เลือกตาม

วัตถุประสงค์ 

 2. แบบฟอร์มสัมภาษณ์เชิงลึก นักวิจัยด าเนินการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงใน

งานวจิัย พร้อมกับวจิัยและสัมภาษณผ์ู้เชี่ยวชาญท่ีจะใชใ้นการสร้างค าถามส าหรับข้อมูลบนกระบวนการปักผ้า 

 3. การสังเกตแบบมสี่วนร่วมและไมม่ีส่วนร่วม ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเบือ้งตน้เพื่อจับข้อมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับ

สถานการณ์ท่ัวไป แนวคดิการออกแบบ กระบวนการผลิต โดยใชก้ารสัมภาษณอ์ย่างไม่เป็นทางการ 

 4. ประชากรและกลุ่มตัวอยา่งท่ีใชใ้นการศกึษาคร้ังนี้ประกอบด้วย 2 กลุ่มคือ กลุ่มปักผ้ามง้ต าบลกกสะทอน 

อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ 

 5. การเก็บข้อมูลเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามผู้วิจัยด าเนินการฝึกภาคสนามในชุมชน การเก็บ

รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เร่ิมด้วยการแนะน าตัวเองและอธิบายวัตถุประสงค์การวิจัยและให้ความร่วมมือในการ

สัมภาษณ์ การสนทนาตามข้อมูลความเต็มใจท่ีจะตอบสนอง การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดย

บางส่วนท่ีได้รับอนุญาตเพื่อความเข้าใจเดียวกันของผู้วิจัยและผู้ถูกสัมภาษณ ์ 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เคร่ืองมือแบบส ารวจ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ การสนทนา

กลุ่ม และการประชุมเชิงปฏิบัติการ น าข้อมูลท่ีได้มาตรวจสอบใช้เทคนิคแบบสามเส้าและวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอ

ข้อมูลโดยวธีิพรรณาวิเคราะห ์ 

 

   
ภาพที่ 1-3 ลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูล 

     

 
ภาพที่ 4-9 ลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูล 
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ผลการศึกษา 

 การด าเนินการวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ลายผ้าปักของกลุ่มชาติพันธ์ม้ง บ้านตูบค้อ ต าบล

กกสะทอน อ าเภอดา่นซ้าย จังหวัดเลย สรุปผลการวจิัย ดังนี ้ 

 1. อัตลักษณล์ายผ้าปักมง้  

   จากการศึกษาด้านอัตลักษณ์ลายผ้าปักของกลุ่มชาติพันธ์ม้ง บ้านตูบค้อ ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย 

จังหวัดเลย พบว่า เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาการปักผ้ามาจากบรรพบุรุษลวดลายท่ีได้ 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) การสร้างลวดลายในการปักผ้านัน้ผู้หญิงจะได้รับการสบืทอดลวดลาย

จากคนในครอบครัว เกิดการซึมซับและจดจ าทางรูปแบบศิลปะท าให้เกิดเป็นลวดลายท่ีสร้างสรรสวยงาม การน าผ้า

ปักไปใช้งานนั้นส่วนใหญ่นิยมปักไว้เพื่อใช่เย็บติดกับเสื้อผ้าเคร่ืองใช้ของคนในครอบครัวประเภทเคร่ืองนุ่งห่ม เสื้อ 

กระโปรง หมวก แปลอุ้มเด็ก อีกท้ังมีความส าคัญกับการใช้ประกอบพิธีประจ าเผ่า เช่น พิธีแต่งงานและงานศพ 

โดยเฉพาะพิธีปีใหม่ม้งถือเป็นวันท่ีมีความส าคัญและสามารถเห็นความงดงามของเสื้อผ้าท่ีเกิดจากการปักเหล่านั้น 

และจากการศึกษาพบว่ารูปแบบของการปักผ้า ใช้ไหมหรือด้ายท่ีท าจากวิทยาศาสตร์ไม่มไีหมธรรมชาติเนื่องจากไม่มี

เคร่ืองทอและสะดวกกวา่ โดยมีหลายรูปแบบ ดังนี้ 1) วิธีการปักไขว้ 2) การปักแบบเคร่ืองหมายกากบาท 3) การปัก

แบบเดินเส้น 4) การปักทึบ ท้ังหมดนี้ถือเป็นการปักโดยการใช้ไหม (Embroidery) และรูปแบบการปักแบบผสมผสาน 

(Mixed) คือ 1) การปะติดของผ้าหลายช้ิน 2) การน าผ้าบาตกิมาประกอบตกแต่ง 

 

ภาพการเปรียบเทียบผ้าปักม้งกับลายผ้าจากโปรแกรมกราฟิก 

 

    
 

ภาพที่ 10 ลายผ้าม้งท่ีมีลักษณะเป็นรูปดอกไม้ 
 

    
 

ภาพที่ 11 ลายผ้าม้งท่ีมีลักษณะเป็นรูปอสิระ 
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ภาพที่ 12 ลายผ้าม้งท่ีมีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต 

 

    
 

ภาพที่ 13 ลายผ้าม้งท่ีมีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต 

 

    
 

ภาพที่ 14 ลายผ้าม้งท่ีมีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิตและรูปอสิระ 

 

  2. การออกแบบลวดลายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

     2.1 การออกแบบลวดลาย 

          การออกแบบลายผ้าปักม้งเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในงานวิจัยนี้ใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการออกแบบ

กราฟิกส าหรับพัฒนา ซึ่งในการออกแบบงานศิลปะจ าเป็นอย่างยิ่งตอ้งใชห้ลักการทางสุนทรียศาสตร์ เพื่อเป็นพืน้ฐาน

ของการเกิดความงามในการสร้างสรรค์และพัฒนา เช่นเดียวกับการออกแบบลวดลายของผ้าปักมง้นัน้ ผู้วิจัยใชท้ฤษฎี

และหลักการออกแบบศลิปะของ วิรุณ ตั้งเจริญ (2527) ดังนี้ 1) ขนาดสัดส่วน โดยการก าหนดขนาดของลวดลายให้มี

ขนาดเล็กใหญ่ไล่ระดับเพื่อให้เกิดมิติบนผืนผ้า ท าให้ดูน่าสนใจมากกว่าให้มีขนาดเดียวกัน 2) สีท่ีใช้ในการออกแบบ

ลวดลายใช้สีสันให้เกิดความสวยงามสดใสตามรูปแบบผ้าปักม้งใช้สีตรงข้ามเพื่อให้ดูมีความสดใสสวยงาม 3) จังหวะ 

ควรมีการเว้นช่องว่างระยะความห่างของลวดลายให้เสมอกันในลักษณะของรูปแบบกราฟิกอย่างกลมกลืนและ
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สวยงามมคีวามทันสมัยแต่ยังคงซึ่งไวเ้อกลักษณ์ของมง้ 4) การจัดวางพื้นท่ีว่าง ออกแบบให้มพีื้นท่ีวา่งเพ่ือสร้างงานให้

เกิดความนา่สนใจไมใ่ห้งานและลวดลายเยอะเกนิไป 

2.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ในการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นเป็นการมุ่งค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชนดังนั้นส าหรับการพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ ์

การออกแบบลวดลายผ้าปักของกลุ่มชาติพันธ์ม้ง ต าบลตูบค้อ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย คร้ังนี้ ผู้วิจัยท าการ

ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ใช้แนวทางกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนของอรัญ วานิชกร (2559) คือ 1) การสร้าง

แรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) การร่างภาพเพื่อศึกษาสัญญะรูปทรง 3) การตัดทอนรายละเอียด พื้นผิว 

ลวดลายของรูปทรง 4) การถ่ายทอดสัญญะรูปทรงเพื่อคลี่คลายรูปทรง 5) การออกแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์ 6) การ

ออกแบบและ 7) การผลิตต้นแบบ จากนั้นผู้วิจัยจึงน าแนวคิดมาออกแบบผลิตภัณฑ์ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 1) ปอก

หมอนอิง 2) ชุดแต่งบนโต๊ะอาหาร แยกประเภทการออกแบบลวดลายเป็น 3 รูปแบบได้แก่ ลวดลายดอกไม ้ลวดลาย

เรขาคณิตและลวดลายอิสระ 
 

ภาพแสดงชุดปอกหมอนอิงและผา้รองจานจากกราฟิกผ้าปักม้ง 
 

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 ปอกหมอนองิลวดลายเรขาคณิต 1 (ซ้าย)   ภาพที่ 20 ปอกหมอนองิลวดลายเรขาคณิต 2 (ขวา)   
 

                                  

 

  

 

 

ภาพที่ 21 ผ้ารองจานลวดลายเรขาคณิต 1 (ซ้าย)    ภาพที่ 22 ผ้ารองจานลวดลายเรขาคณิต 2 (ขวา)   

 

3) ลวดลายอิสระ 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 23 ปอกหมอนอิงลวดลายอิสระ 1 (ซ้าย)   ภาพที ่24 ปอกหมอนอิงลวดลายอิสระ 2 (ขวา)   
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 25 ผ้ารองจานลวดลายอิสระ 1 (ซ้าย)   ภาพที่ 26 ผ้ารองจานลวดลายอิสระ 2 (ขวา)         
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สรุปผล 
 จากการศึกษาวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ลายผ้าปักของกลุ่มชาติพันธ์ม้ง ต าบลตูบค้อ อ าเภอด่าน

ซ้าย จังหวัดเลย ผู้วจิัยได้รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและการลงพื้นท่ีภาคสนาม สรุปข้อมูลเพื่อน าไปออกแบบ ส าหรับ

กลุ่มชาติพันธ์ุม้ง ที่อาศัยอยู่อ าเภอด่านซ้ายแห่งนี้ถือเป็นกลุ่มท่ีอาศัยมากท่ีสุดในจังหวัดเลย มีการสืบทอดการปักผ้า

มาจากบรรพบุรุษ โดยผู้หญิงจะเป็นคนท าหน้าท่ีปักผ้าเป็นหลัก ปัจจุบันยังไม่มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก

ยังคงซึ่งไว้การปักแบบดั้งเดิม มีวิธีการปักแบบวิธีการปักไขว้ การปักแบบเคร่ืองหมายกากบาท การปักแบบเดินเส้น

และการปักทึบ ท้ังหมดนี้ถือเป็นการปักโดยการใช้ไหม (Embroidery) และรูปแบบการปักแบบผสมผสาน (Mixed) คือ 

1) การปะติดของผ้าหลายชิ้น 2) การน าผ้าบาติกมาประกอบตกแต่ง ลักษณะของเส้นด้ายท่ีใช้ในการปักเป็นด้ายแบบ

ส าเร็จ เนื่องจากไมม่กีารทอดว้ยชุมชนเอง  

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลายผ้าม้งคร้ังนี้เป็นการพัฒนาให้มีลวดลายใหม่แต่อยู่บนพื้นฐานของลายผ้า

แบบเดิมโดยแบ่งประเภทการการออกแบบตามลวดลายของผ้าปักม้งออกและแบ่งชนิดของผลิตภัณฑ์ได้ 2 ประเภท 

คือ 1) ปอกหมอนอิง 2) ชุดแต่งบนโต๊ะอาหาร และแยกประเภทการออกแบบลวดลายเป็น 3 รูปแบบได้แก่ ลวดลาย

ดอกไม้ ลวดลายเรขาคณิตและลวดลายอสิระ ท้ังนี้ เนื่องจากวัสดุท่ีใช้ในการปักผ้าคือผ้าฝ้ายหรือผ้าดิบ และเส้นด้าย

ส าเร็จรูป ดังนั้น การออกแบบควรใชว้ัสดุท่ีชุมชนมคีวามคุ้นเคย ส่วนแนวทางการพัฒนาควรเลอืกใชว้ัสดุอื่นและมีการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสรา้งสรรค์อยา่งยั่งยืน แต่ยังคงอนุรักษณ์ความเป็นอัตลักษณ์ของผ้า

ปักม้งไว้ เพียงแต่ส่งเสริมกระบวนการคิดให้เกิดการประยุกต์แบบสร้างสรรค์ก็จะสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น    

อัตลักษณข์องม้งได้ 

อธิปรายผล 

1. อัตลักษณล์ายผ้าปักมง้ กลุ่มชาติพันธ์ุม้ง บ้านตูบค้อ ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยมี 

บริบทการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติติดกับสถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญ การปักผ้าจึงท าให้พบลวดลายท่ีเกิดจากการ

ลอกเลียนแบบ เช่นเดียวกับ อริสโตเติล (Aristotle) กล่าวว่าศิลปะเป็นการเลียนแบบสิ่งท่ีอยู่ในโลกผัสสะ เป็นการ

เลียนแบบสิ่งสากล ท้ังนี้ศิลปินไม่ได้ใชเ้พยีงประสาทสัมผัสและความสามารถลอกเลียนแบบเท่านั้นแต่ใช้ปัญญาในการ

เข้าถึงความจริงท่ีลอกเลียนแบบด้วย หากจะเปรียบศิลปินของม้งในท่ีนี่อาจหมายถึงผู้หญิงท่ีมีความคิดสร้างสรรค์

สามารถสกัดตัดทอนสิ่งท่ีตามองเห็นให้ออกมาบนผืนผ้าด้วยการใช้เทคนิคการปักให้อยู่บนพื้นฐานและสอดคล้องกับ

การน าไปใชง้านได้จริง ในรูปแบบใหมด่ังท่ี เซนตอ์อกุสติน (St.Augustin) นักปรัชญาในยุคกลาง คริสต์ศตวรรษท่ี 4-12 

กล่าววา่ ศลิปะคือการคิดขึน้ใหม่หรือจินตนาการรูปทรงท่ีมีความงามสมบูรณ์ต้องเป็นรูปทรงท่ีอยู่ภายใต้สัดส่วนและ

ความกลมกลืนกันทางคณิตศาสตร์ ความคิดท่ีเป็นกุญแจส าคัญประกอบไปด้วย เอกภาพ จ านวน ความเท่ากัน 

สัดส่วน และระเบียบการตัดสินความงามจึงมีลักษณะแบบวัตถุวสิัย โดยใช้เกณฑ์เหล่านี้ในการพิจารณา ส าหรับการ

ปักผ้าม้งเกิดจากกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางการมองเห็นสิ่งท่ีอยู่รอบตัว จึงท าให้เกิดเป็นลวดลายธรรมชาติ เช่น 

ดอกไม้ ภูเขา ตาไก่ เป็นต้น นอกเหนือจากนั้นยังมีการออกแบบลวดลายท่ีเกิดจากรูปเรขาคณิตสอดคล้องกับทฤษฎี

หลักองค์ประกอบศิลป์น ามาใช้ในการออกแบบให้เกิดเป็นลวดลายสวยงาม ส่วนวิธีการปักแบบดั้งเดิมของม้งนั้นแต่

เดิมใช้วิธีการปักทึบ ปักจุด และปักแบบโซ่ จากนั้นจึงน ามาตัดเย็บให้เข้ากับเสื้อผ้าและเคร่ืองนุ่งห่ม เช่น เสื้อคลุม 

หมวก ประเป๋า แปลเด็ก เป็นต้น ส าหรับงานวิจัยนี้ พบว่า ลวดลายผ้าปักม้งแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ ลวดลาย

ดอกไม้ ลวดลายเรขาคณิตและลวดลายอิสระ จากนั้นจึงได้ประยุกต์การสร้างลวดลายด้วยวิธีการปักแบบขมวดด้าย

และการมัดย้อม เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นม้งในลวดลายผ้าปัก

นั่นเอง เช่นเดียวกับสุธิษา ศรพรหมและคณะ (2559) ศึกษาเร่ือง การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าปัก อัต
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ลักษณ์ชาติพันธ์ุม้ง พบวา่  อัตลักษณ์ของผ้าปักกลุ่มชาติพันธ์ุม้งท่ีสามารถแสดงถึงอัตลักษณ์คอื เนื้อผ้าใยกัญชง การ

เขียนเทียน และลายปักที่ทอเพื่อใชก้ันเองในชุมชนและถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง  

2. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากการประยุกต์นั้นย่อมมีกระบวนการได้มาซึ่งความเป็น  

อัตลักษณ์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธ์ุมีความส าคัญเชิงบวกและแก้ไขปัญหาผลกระทบทางลบท่ี

เกิดขึ้นในสังคมและการถ่ายทอดเร่ืองราว เช่น การสืบทอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับการปักผ้าของม้ง ซึ่งมีกระบวนการ

ตั้งแต่การสร้างแรงบันดาลใจจากบริบทพื้นท่ีถ่ายทอดออกมาเป็นลายเส้นและลวดลาย รูปลักษณ์ สีสันสวยงาม 

แสดงออกถึงอารมณ์ น าไปสู่การสร้างลวดลายให้เกิดเป็นเร่ืองราวบนผืนผ้า ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้ ออกแบบลวดลาย

จากผ้าปักม้งและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ ์คือ หมอนองิและผ้ารองจานจ านวน 3 รูปแบบ โดยการใชว้ธีิขมวดด้ายและมัด

ยอ้ม ท าให้เกิดเทคนิคและลวดลายสวยงามนา่สนใจแต่คงไวซ้ึ่งอัตลักษณ์ของม้ง อีกทั้งผลิตได้จ านวนมากกว่ารวดเร็ว

และราคาไม่แพงเท่ากับการปักแบบเดิม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้ต่อไป เมื่อ

พจิารณาผลิตภัณฑผ์้าปักม้งสว่นใหญ่นิยมน ามาเป็นเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งหม่ มเีพยีงการออกแบบและการตัดเย็บให้เข้า

กับยุคสมัยและคนท่ัวไปสามารถใส่ได้ แต่ยังขาดผลิตภัณฑ์ด้านอื่นท่ีน าไปใช้ประโยชน์ได้ สอดคล้องกับเสาวนีย์ เถา

กิตติกุล (2556  หน้า 102) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาชุดกระโปรงติดกันท่ีตกแต่งด้วยผ้าปักม้งส าหรับวัยรุ่น พบว่า 

นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจและเคยซื้อใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าปักชาวเขาม้ง ส่วนใหญ่เป็นของท่ีระลึก เหตุผลท่ีเลือก

ซื้อกระโปรงติดกันเพราะสวยงามดูแลรักษาง่ายแต่มปัีญหาคือด้ายเป็นขุย ส่วนอรุณวรรณ ตั้งจันทรและคณะ (2553 

หนา้ 100-101) ศกึษาเร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑข์องฝากของท่ีระลึกจากผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง ต าบลเข็กน้อย อ าเภอ

เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วจึงออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดแต่งโต๊ะอาหารออกแบบให้

ค านึงถึงลวดลายผ้าปักม้งท่ีเหมาะสมกับกลุม่เป้าหมายเพศหญิง จึงได้น าลายดอกไมม้าใชใ้นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

ผ้ารองจานและผ้ารองแก้ว ผ้าท่ีน ามาใช้เป็นพื้นหลักให้ใช้ได้สะดวกท าความสะอาดและดูแลรักษาง่าย อีกท้ังสร้าง

ความสวยงามเรียบง่าย ภายใตค้วามคิด ม้ง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์การปักผ้าของชนเผ่า วัฒนธรรม

ความเป็นชนเผ่ามง้ในรูปแบบท่ีเรียบง่ายและเป็นของท่ีระลึกและคิดถึงหมูบ้่านชาวเขาเผ่ามง้ ต าบลเข็กน้อย อ าเภอเขา

ค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์ ในการศึกษา 2 ประการคือ เพื่อศึกษารูปแบบการจัดท าบัญชีเพื่อการวางแผนและ 

การควบคุมส าหรับวิสาหกิจชุมชน และเพื่อพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนในการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการ

วางแผนและควบคุม โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือวิสาหกิจชุมชนท่ีอยู่ใน อ าเภอดอกค าใต้ ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบในการ

จัดท าบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุมท่ีเหมาะสมส าหรับวิสาหกิจสามารถแบ่งได้ 2 แบบ คือ รูปแบบท่ีเหมาะส าหรับ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีมีความถี่ของการเกิดรายการต่ า เช่น กลุ่มวิสาหกิจที่ท าการผลิตพืช ผลิตสัตว์ เป็นต้น รูปแบบท่ี

เหมาะส าหรับกลุ่มวิสาหกิจที่มีรายการเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกวัน อยู่ในรูปการผลิตแบบอุตสาหกรรม เช่น กลุ่ม แปรรูป

อาหาร เคร่ืองหนัง ดอกไม้ประดิษฐ์ น้ าดื่ม เป็นต้น ในด้านการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจในการใช้ข้อมูลทางการบัญชี

เพื่อการวางแผนและควบคุมในแต่ละด้าน พบว่าจากการจัดท าบัญชีภายใต้รูปแบบท่ีเหมาะสมวิสาหกิจสามารถน าข้อมูล

ไปใช้ในการตัดสินใจระยะสั้น การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดท างบประมาณ การบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นในด้านการ

ก าหนดราคา พบว่าวิสาหกิจไม่สามารถน าข้อมูลในการจัดท าบัญชีไปช่วยในการก าหนดราคาขายได้ เนื่องจากสินค้าของ

กลุ่มวสิาหกิจชุมชนนัน้ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าท่ีมีราคาตลาดจึงไมส่ามารถก าหนดราคาขายเพิ่มขึน้ได้ 
 

ค าส าคัญ:  การบัญช,ี การวางแผนและการควบคุม, วสิาหกจิชุมชนอ าเภอดอกค าใต ้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 
 

บทน า 

วัตถุประสงค์ของการจัดตัง้วสิาหกิจชุมชนคือ การให้ประชาชนในชุมชนมกีารรวมตัวกันประกอบกิจการด้านการ

ผลิตสินค้าและบริการ เป็นการสร้างรายได้และการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหวา่งชุมชน ตามนโยบายขจัด

ความยากจนของประเทศ (ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร) วัชรี   

ฮั่นวิวฒัน์ (2555) ศึกษาพบว่าวิสาหกิจชุมชนหลายแห่งประสบปัญหาในด้านการจัดท าบัญชี อันเนื่องมาจากแบบบันทึกท่ี

ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐมจี านวนมาก รูปแบบการบันทึกยากตอ่ความเข้าใจ  

สุนทรีย์ ตั้งศรีวงศ์และคณะ (2557) ศึกษาพบว่าการจดบันทึกบัญชีเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการน าข้อมูลมาวิเคราะห์

หรือมาประยุกต์ใช้นัน้ ไมไ่ด้ก่อให้เกิดประโยชน์อยา่งไรต่อองค์กร ในทางตรงกันข้ามกลับเป็นการเพิ่มภาระโดยใช่เหตุหรือ

วิสาหกิจชุมชนบางแห่งใช้เพียงแต่การจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายซึ่งท าให้ไม่สามารถทราบถึงต้นทุนและก าไรใน 

การด าเนินงานท่ีแท้จริงได้ จากเหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลเสียต่อวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างมากท้ังในเร่ืองของการรับรู้ถึง

ผลการด าเนินงานท่ีแท้จริงในปัจจุบัน และการวางแผนส าหรับอนาคต อันจะส่งผลต่อการเติบโตและความยั่งยืนของ

วิสาหกิจชุมชนต่อไปจึงเป็นท่ีมาของปัญหางานวิจัยเพื่อท่ีจะศึกษาหารูปแบบและพัฒนาการจัดท าบัญชีในการใช้ข้อมูล

ทางการบัญชเีพื่อการวางแผนและควบคุม 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดท าบัญชเีพื่อการวางแผนและการควบคุมส าหรับวสิาหกิจชุมชน 

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนในการใชข้้อมูลทางการบัญชเีพื่อการวางแผนและควบคุม 
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ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตดา้นพื้นที ่

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ก าหนดพืน้ท่ีในการศึกษาคือ อ าเภอดอกค าใต ้จังหวัดพะเยา 

ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี วิสาหกิจชมุชนในอ าเภอดอกค าใตจ้ านวน 70 แห่ง(สุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจง) 

ขอบเขตดา้นเนื้อหา 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นประเด็นในการศึกษาในเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดท าบัญชีเพื่อ  

การวางแผนและควบคุมส าหรับวสิาหกิจชุมชน  

ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาตัง้แตว่ันท่ี 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการและเคร่ืองมือในการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีมวีธีิการและใชเ้ครื่องมือในการด าเนินโครงการวจิัยดังต่อไปนี้ 

1. แบบสอบถาม 

2. การสัมภาษณเ์ชงิลึก 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
ขั้นตอนท่ี 1 สุ่มหากลุ่มตัวอยา่งวิสาหกิจชุมชน ในอ าเภอดอกค าใต ้ตามรายชื่อท่ีได้มกีารขึน้ทะเบียนไว้ 

ขั้นตอนท่ี 2 ส ารวจคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีจะเข้ารวมการวิจัยตามความสมัครใจ  โดยมีแบบสอบถามและ

ทดลองรูปแบบการจดบันทึกรายการทางการบัญชี(ต้นแบบ)ให้กลุ่มตัวอย่างได้จัดท า รวมถึงได้เข้าไปช่วยเหลือและ

อธิบายเพิ่มความรู้ด้านการบันทึกบัญชีให้แก่กลุ่มวสิาหกิจในการจดบันทึกตามรูปแบบท่ีจัดท าขึน้ หลังจากนัน้ตดิตาม

ผลการปฏบัิตงิาน อยา่งเป็นระยะ ๆ  

 

ข้อมูลท่ีต้องการส าหรับ

การวางแผนและควบคุม 

 

รูปแบบข้อมูลท่ีต้องการส าหรับการ

วางแผนและควบคุมวสิาหกจิชุมชน 

 

 
การน าไปใช ้

 

ศักยภาพการใชข้้อมูล

ทางการบัญชเีพื่อการ

วางแผนและควบคุม 
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ขั้นตอนท่ี 3 ร่วมกันจัดท าการปรับปรุง รูปแบบการจดบันทึกรายการทางการบัญชตีามความเหมาะสมและ

ความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมถึงสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผนและควบคุม

ทางด้านต่าง ๆ เพื่อประเมินศักยภาพของวสิาหกิจชุมชน น าข้อมูลท่ีได้มาวเิคราะห์และประมวลผล 
 

ผลการศึกษา 

การวจิัยในครัง้นี้แบ่งการศกึษาออกเป็น 2 ส่วนได้แก่  
ส่วนท่ี 1 ศึกษารูปแบบการจัดท าบัญชีเพื่อการวางแผนและการควบคุมส าหรับวสิาหกิจชุมชน  

ส่วนท่ี 2 ผลการทดลองใชรู้ปแบบการจัดท าบัญชี เปรียบเทียบก่อนใชก้ับหลังใช้ 
 

ส่วนที่ 1 ศกึษารูปแบบการจัดท าบัญชีเพื่อการวางแผนและการควบคุมส าหรับวิสาหกจิชุมชน 

ขั้นตอนการศึกษาสว่นท่ี 1 น ารูปแบบการจดบันทึกบัญชีให้กลุ่มวสิาหกิจชุมชนได้น าไปใชใ้นการจดบันทึกโดย

มีการให้ความรู้และอธิบายความหมายชนิดของรายการต่างๆท่ีควรจะบันทึกในรูปแบบการบันทึกบัญชีท่ีเตรียมไว้

ทดลองการจดบันทึก พร้อมยกตัวอย่าง หลังจากนั้นมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ พร้อมท้ังท าการศึกษา

รูปแบบท่ีแต่ละกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนต้องการ และเหมาะสม สามารถน าไปใชใ้นแต่ละกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 

หลังจากการให้กลุ่มวิสาหกิจน ารูปแบบการจัดท าบัญชีไปใช้และได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับความ

ต้องการ สามารถน าไปใช้ในการวางแผนควบคุมและการตัดสินใจ จึงสามารถออกแบบรูปแบบตามความต้องการ

เฉพาะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยแบ่งได้  2 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี ้

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ท่ีมีรายการรายรับ-รายจ่ายไมเ่กิดขึ้นบ่อยนักได้แก่ กลุ่มวสิาหกิจ ประเภท ผลิตสัตว ์

ผลิตพืช ทอผ้า และเครื่องจักสานสาเหตุท่ีต้องปรับรูปแบบให้เหมาะสมเนื่องจาก รายรับ-รายจ่ายไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยมาก

นักจึงต้องปรับให้มีการบันทึกรับรู้รายการเป็นประจ าเดือนแทนท่ีจะบันทึกทุก ๆ วัน ในส่วนต้นทุนต่อหน่วยการผลิตของ

กลุ่มนี้จะท าการค านวณหาได้ยาก จึงไม่ได้ให้มีการจัดท า ยกตัวอยา่งกลุ่มโคขุน การท่ีจะหาต้นทุนต่อหน่วยการผลิตของ

โคแต่ละตัวนั้น กลุ่มเกษตรกรมองว่ามันละเอียดมากเกินไป เนื่องจากโคที่น ามาขุนมีอายุ ขนาด ท่ีแตกต่างกัน ลักษณะ

การกินอาหารของโคแต่ละช่วงอายุ ก็ต่างกัน วัตถุดิบท่ีน ามาให้กิน รวมถึงปริมาณการให้ก็ต่างกัน ท าให้กลุ่มเกษตรกร

มองวา่ไมม่คีวามจ าเป็นตอ้งจดบันทึกเนื่องจากท าให้เสียเวลาในการท า แค่รู้ว่ามตีน้ทุนค่าอาหารเท่าไหร่ก็พอแล้ว  

2. กลุ่มวิสาหกิจ ที่มกีารผลิตทุกๆวันอยู่ในรูปอุตสาหกรรมแต่สามารถแยกเป็นกลุ่มยอ่ยอกี 2 กลุ่มคือ 

2.1 กลุ่มแรก คือ สามารถหาต้นทุนต่อหน่วย ของวัตถุดิบ ค่าแรงในการผลิตต่อชิ้น ค่าใช้จ่ายในการ

ผลิต ต่อช้ินได้  

2.2 กลุ่มท่ีสอง คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ี สามารถหาตน้ทุนต่อหนว่ย ของวัตถุดิบได้ แตใ่นสว่นคา่แรง

จ่ายเป็นรายเดอืนไมไ่ด้จ่ายเป็นรายช้ินและค่าใช้จ่ายในการผลิตไมส่ามารถหาตอ่หน่วยได้ 
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ส่วนที่ 2 การทดลองใช้รูปแบบการจัดท าบัญชี เปรียบเทียบก่อนใช้กับหลังใช ้
 

ตารางที่ 1 การแจกแจงความถีป่ระเภทของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

 ใช ่ % ไม่ % ไมแ่นใ่จ % 

ก่อน หลัง เพิ่ม

(ลด) 

ก่อน หลัง เพิ่ม(ลด) ก่อน หลัง เพิ่ม

(ลด) 

ทราบต้นทุนสนิค้าสูงขึ้น 53 60 8.98 10 3 (8.98) 15 15 - 

ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

อัตราก าไรลดลง 

37 42 6.41 19 8 (14.10) 22 28 7.69 

ทราบถึงสาเหตุการ

เปลี่ยนแปลงของตน้ทุน 

48 53 6.41 10 5 (6.41) 20 20 - 

ทราบถึงสาเหตุการ

เปลี่ยนแปลงของก าไร 

48 53 6.41 9 2 (8.97) 21 23 2.56 

ทราบถึงต้นทุนประกอบไป

ด้วยอะไร 

55 64 11.54 4 2 (2.57) 19 12 (8.97) 

ตน้ทุนรวมถึงเงินเดอืน/

ค่าใชจ้่ายสว่นตัว 

23 30 9.09 33 36 3.89 21 11 12.98 

ทราบถึงต้นทุนต่อหนว่ย 46 50 5.19 11 11 - 21 17 (5.19) 

สามารถหาตลาดใหมไ่ด ้ 34 31 (3.89) 19 26 9.09 24 18 (3.89) 

สามารถเปลี่ยนแปลงราคา

ขายได ้

33 26 (7.79) 27 30 3.90 17 20 3.90 

สามารถจดบันทึกรายรับ-

รายจ่ายได้ตนเอง 

52 62 12.98 8 8 - 17 7 (12.98) 

 
จากตาราง 1 พบว่า หลังจากได้ใช้แบบบันทึกข้อมูลทางการบัญชี ทราบต้นทุนสินค้าสูงขึ้น เพิ่มขึ้นคิดเป็น 

ร้อยละ 8.98 ไม่ทราบต้นทุนสินค้าสูงขึ้น ลดลงคิดเป็น ร้อยละ 8.98 ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราก าไรลดลง 

เพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 6.41 ไมท่ราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราก าไรลดลง ลดลงคิดเป็น ร้อยละ 14.10 ทราบถึงสาเหตุ

การเปลี่ยนแปลงของต้นทุน เพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 6.41ไม่ทราบถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน ลดลงคิดเป็น 

ร้อยละ 6.41ทราบถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของก าไร เพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 6.41 ไม่ทราบถึงสาเหตุการ

เปลี่ยนแปลงของก าไร 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 ร้อยละ 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

หรือสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้เพิ่มขึ้นจากเดิมแต่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนท่ีไม่มาก แตจ่ะมี 2 ประเด็นท่ีมีการลดลงคือ สามารถหา

ตลาดใหม่และสามารถเปลี่ยนแปลงราคาขายได้ ท าให้เห็นว่า ด้านการตลาดและด้านราคาขายของกลุ่มวิสาหกิจนัน้ไม่

ขึน้อยูก่ับการจดบันทึกข้อมูลทางการบัญช ีกล่าวคือ การจดบันทึกข้อมูลทางการบัญช ีไมส่ามารถท าให้กลุ่มวสิาหกิจ

เพิ่มช่องทางการจัดจ าหนา่ยหรือเพิ่มลดราคาขายได้ 
 

ตารางที่ 2 ความสามารถการน าข้อมูลดา้นบัญชไีปใชด้้านต่าง ๆ ก่อนใชก้ับหลังใช้รูปแบบบันทึกข้อมูลทางการบัญชี 

 น าไปใชไ้ด ้ %เพิ่ม

(ลด) 

ไมส่ามารถน าไปใชไ้ด ้ % เพ่ิม(ลด) 

 ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

ก าหนดราคาขาย 22 17 (6.41) 55 60 6.41 

น าไปตัดสนิใจระยะสั้น 19 64 57.69 58 13 (57.69) 

ประเมินผลการปฏบัิตงิาน 26 61 44.87 51 16 (44.87) 

จัดท างบประมาณ 30 51 26.92 47 26 (26.92) 

บริหารตน้ทุน 36 55 24.35 41 22 (24.35) 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ ความสามารถการน าข้อมูลทางการบัญชไีปใชใ้นด้านการตัดสินใจระยะสั้นจากก่อนใช้

ม ี19 ราย หลังใช้มามารถน าไปใช้ได้ 64 ราย เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อนละ 57.69 ด้านการประเมินผลการปฏบัิตงิานก่อนใชม้ ี

26 ราย หลังใช้ ม ี61 ราย เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อนละ 44.87 ด้านการจัดท างบประมาณ ก่อนใชม้ ี30 ราย หลังใชม้ ี51 ราย 

เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อนละ 26.92 และด้านบริหารตน้ทุน ก่อนใชม้ ี36 ราย หลังใช้มี 55 ราย เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อนละ24.35 
 

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์เปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการใช้แบบทดสอบความสามารถการใช้ข้อมูล

ทางการบัญชใีนดา้นตา่ง ๆ  

 Pearson Chi-Square Test statistics  

 Value df Asymp.sig 

(2-tailed) 

ก าหนดราคาขาย .367 1 .545 

น าไปตัดสนิใจระยะสั้น 9.663 1 .002** 

ประเมินผลการปฏบัิตงิาน 7.156 1 .007** 

จัดท างบประมาณ 3.062 1 .080* 

บริหารตน้ทุน 7.503 1 .006** 
*แสดงถงึระดับความมีนัยส าคัญที่ .1 

* * แสดงถงึระดับความมีนัยส าคญัที ่.05 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่าหลังจากที่มกีารใช้รูปแบบการบันทึกบัญชแียกแต่ละดา้นดังนี้ 

ด้านการน าไปใช้ในการตัดสินใจระยะสั้นมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ โดยสอดคล้องกับการสัมภาษณ์กลุ่ม

ตัวอยา่งเชิงลึกว่า สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจระยะสั้นอยา่งไร ยกตัวอย่าง เช่น กลุ่มหมูขุนบอกว่าถ้าช่วงไหนท่ีราคาหมู

มรีาคาถูก ก็จะลดปริมาณหัวอาหารลดลงแล้วแทนด้วยร าและปลายข้าว หรือส่วนผสมอื่นท่ีมีราคาถูกแต่ก็แลกกับการเลีย้ง

ท่ีมีระยะเวลาท่ียาวขึ้น หรือ กลุ่มน้ าพริกตาแดง จะมีการซื้อวัตถุดิบมาเก็บไว้เพื่อท าการผลิตแค่พอใช้แค่ประมาณหนึ่ง
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เดือน เนื่องจากถ้าซื้อปริมาณมาก ๆ อาจจะได้ราคาถูกกว่าซื้อปริมาณน้อยแต่เนื่องจากวัตถุดิบหลักของการผลิตน้ าพริก 

ถ้าเก็บไวน้านจะมกีลิ่นหรือม ีมอดเข้ามาเจาะท าความเสียได้ ส่งผลตอ่คุณภาพของการผลิตสินค้าเป็นต้น 

ด้านการบริหารต้นทุนมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญโดยสอดคล้องกับการสัมภาษณ์เชิงลึกว่าสามารถ

น ามาใช้ในการบริหารต้นทุนได้อย่างไร ยกตัวอย่างกลุ่มกล้วยทอด ได้มีการบริหารต้นทุนคือปลูกกล้วยไว้ในสวนช่วยลด

ต้นทุนได้เป็นอย่างดี หรือกลุ่มโคขุน ได้รวมกลุ่มซื้อวัตถุดิบในการท าอาหารมักท าให้ลดต้นทุนการผลิตได้ หรือจะใช้

วัตถุดิบท่ีมีในท้องท่ี หรืออาจจะซื้อไว้ในปริมาณมาก ๆ ตอนช่วงท่ีมีผลผลิตทางการเกษตรออกมาจ านวนมาก เช่น 

ข้าวโพด ร า หรือมันส าปะหลัง หรือจะเป็นกลุ่มแคบหมูสามารถน าต้นทุนมาวิเคราะห์ วางแผนการผลิต จะลดต้นทุนการ

ผลิตได้อยา่งไร เชน่ ดูว่าวัตถุดิบเจ้าไหนถูก โดยจะเปรียบเทียบราคาวา่เจ้าไหนให้ราคาถูกท่ีสุดก็ตัดสินใจซื้อเจ้านัน้ 

ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์อย่างมนีัยส าคัญโดยสอดคล้องกับการสัมภาษณ์เชงิลึกพบว่า

เกษตรโคขุน ว่าการจดบันทึกบัญชี สามารถทราบได้ว่า ต้นทุนในการเลีย้งโคขุนท่ีลงทุนไป เทียบกับราคามูลค่าของโคขุน 

ท่ีส่งไปช าแระนั้นจะคุ้มทุนหรือได้ก าไรเท่าไหร่ เมื่อก่อนไม่ได้จดบันทึก คิดว่าเลี้ยงไป10 เดือน ต้องได้ตัวละไม่ต่ ากว่า 

แสน ประมาณแต่รายได้แต่ไม่รู้ว่ามีต้นทุนท่ีลงทุนไปเท่าไหร่ หลังจากที่ได้จดบันทึก คาดว่าจะสามารถรู้ว่าได้ก าไรหรือ

ขาดทุน เป็นตน้ 

ด้านการจัดท างบประมาณมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ โดยสอดคล้องกับการสัมภาษณ์เชิงลึกว่าสามารถ

น ามาใชใ้นการจัดท างบประมาณได้อยา่งไร ยกตัวอย่าง กลุ่มขนมจีน สามารถน าไปจัดท างบประมาณการ ส ารองแป้งท่ีใช้

เป็นวัตถุดิบในการผลิตซึ่งไมไ่ด้ท าขึน้มาเองแต่มกีารสั่งซื้อเข้ามา หรือน าแป้งเข้าสู่กระบวนการผลิตเท่าไหร่ แล้วได้ออกมา

เป็นเส้นขนมจีนจ านวนเท่าไหร่ เป็นตน้ 

ด้านการน าข้อมูลไปใช้ในการก าหนดราคา นั้นพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญนั้นหมายถึง การใช้

ข้อมูลด้านบัญชี ไม่สามารถที่จะไปใช้ในการก าหนดราคาได้ เนื่องมาจาก สินค้าของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นสินค้าท่ีมี

ราคาตลาดอยูแ่ล้ว จึงไม่สามารถไปก าหนดเพิ่มราคาขึน้ไปได้ เกรงว่าจะไปกระทบตอ่ยอดขาย ยกตัวอย่าง กลุ่มโคขุน ก็มี

การก าหนดราคารับซื้อเนื้อตามเกรดและราคาตลาดตอนนั้น หรือจะเป็นกลุ่มสินค้าการเกษตรต่าง ๆ ก็จะขึ้นอยู่กับราคา

ตลาด ณ ตอนนัน้ การจะไปปรับเพิ่มราคาหรือลดราคาทางกลุ่มมองวา่ไมส่ามารถท าได้  
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
การจัดท ารูปแบบบัญชีเพื่อการวางแผนและการควบคุมส าหรับวิสาหกิจชุมชน สามารถจัดท าออกมาได้ 2 

รูปแบบใหญ่ ๆ ให้เหมาะสมขึ้นอยู่กับลักษณะและความต้องการของการน าไปใช้ตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตามหลักของ

การบัญชีบริหาร ท่ีว่าด้วย ข้อมูลด้านบัญชีบริหารจะให้ความส าคัญด้านการน าไปใช้ในการด าเนินงาน วางแผนและการ

ตัดสนิใจ หลังจากได้ทดลองใชรู้ปแบบการจัดท าบัญชสี าหรับวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่สามารถน าข้อมูลทางการบัญชท่ีีได้

จดบันทึกไปใช้ในการการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนในการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุมได้ 

แต่มีด้านการก าหนดราคาท่ีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่สามารถท าได้ เนื่องมาจากสินค้าท่ีกลุ่มวิสาหกิจผลิตออกมานั้นส่วน

ใหญ่เป็นสินค้าทางการเกษตรหรือสินค้าท่ีมีการผลิตขายกันท่ัว ๆ ไป ซึ่งมรีาคาตลาดรองรับอยูแ่ล้ว 
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กรณีศกึษาโรงเรียน 2 แห่ง ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

Quality development of small sized-schools by participatory action research: 

A case study in two districts of Chachoengsao province  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพ และผลการพัฒนา

คุณภาพโรงเรียน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ. 2558-2561 ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยการวจิัยเชงิปฏบัิติการแบบมสี่วนร่วม  เลอืกพื้นท่ีวิจัยแบบเจาะจง ได้แก่ โรงเรียนราชสาส์น

วทิยา และโรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมอีนุสรณ์) จังหวัดฉะเชิงเทรา เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ 

การสังเกต ประชุมกลุ่ม ใช้แบบสอบถามความต้องการจ าเป็น และแบบประเมินคุณภาพโรงเรียน ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค 0.977 และ 0.978 ตามล าดับ วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิตเิชงิพรรณนา และวิเคราะห์คา่ PNImodified  

ผลการศกึษาพบว่า โรงเรียนกรณีศกึษา 2 แห่ง เลอืกประเด็น 1) การท าวจิัยในชัน้เรียน และ 2) การจัดท าแผนพัฒนา

คุณภาพโรงเรียน เป็นกิจกรรมแรกในการพัฒนาตามวงจรปฏบัิตกิาร ผลการพัฒนาคุณภาพสง่ผลให้โรงเรียนสามารถ

จัดท าแผน โครงการ และกิจกรรมท่ีมคีวามชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับความตอ้งการจ าเป็นตาม

บริบทของโรงเรียน และกลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ครูมีค่าเฉลี่ยสมรรถนะโดยภาพรวม และด้านการวจิัยใน

ชั้นเรียนสูงขึ้น มีงานวิจัยในชั้นเรียนรวม 15 เร่ือง นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สูงขึ้น ปรับพฤติกรรมไปในทางท่ีดี มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน และรับผิดชอบมากขึ้น รวมท้ังได้เรียนรู้จากกระบวนการ

สอนแบบใหม ่ๆ ที่มคีวามหลากหลาย 
 

ค าส าคัญ: การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน, การวจิัยเชงิปฏบัิตกิารแบบมสี่วนร่วม, 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 
 

บทน า 

การศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นกลไกหลักในการพัฒนาประเทศทุกด้าน รัฐจึงให้ความส าคัญและบัญญัติใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เกี่ยวกับการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 54 ว่า “รัฐต้องด าเนินการ

ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ

ค่าใช้จ่าย” นอกจากนี้รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบ ต่าง ๆ รวมท้ังส่งเสริมให้

มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัด

การศกึษาทุกระดับ โดยรัฐมหีนา้ท่ีด าเนนิการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้

มาตรฐานสากล (ราชกิจจานุเบกษา, 2560)  

 จากผลการพัฒนาการศึกษาในช่วงปี 2552-2559 พบว่า ไทยประสบความส าเร็จในหลายด้าน และมีอีกหลาย

ด้านยังเป็นปัญหาท่ีต้องได้รับการพัฒนาอยา่งเร่งด่วน ด้านประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ 

และการใช้จ่ายงบประมาณทางการศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง และระบบการจัดการท่ีต้องได้รับการปรับปรุงเป็น

ล าดับแรก โดยเฉพาะการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมาก เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและลด

ภาระงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการศึกษาซึ่งได้รับค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ แต่ใช้จ่ายเพื่อ

พัฒนาผู้เรียน พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาครูค่อนข้างน้อย ซึ่งต้องพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศทางการ

ศึกษาที่เชื่อมโยงกันเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษา
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ขนาดเล็ก การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ 

และปฏรูิประบบการเงินเพื่อการศกึษา (ส านักงานเลขาธิการ สภาการศกึษา, 2560)  

จากข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) พบวา่ ประเทศไทยมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ัวประเทศกวา่ 33,736 แห่ง 

มีสถานศึกษาขนาดเล็กในจ านวน 24,805 แห่ง ซึ่งบริบทของสถานศึกษาขนาดเล็กส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีนอกเขต

เมืองหรือพื้นท่ีห่างไกล นักเรียนส่วนใหญ่มีพื้นเพมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน นอกจากนี้ผู้ปกครองส่วนใหญ่มี

ค่านิยมส่งบุตรหลานไปศึกษาในอ าเภอเมืองหรือตัวจังหวัดหรือโรงเรียนขนาดใหญ่ท่ีมีความพร้อมมากกว่า ท าให้

โรงเรียนขนาดเล็กไมไ่ด้รับการส่งเสริมและพัฒนาเท่าท่ีควร จากการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ตลอดระยะเวลา  

15 ปีท่ีผ่านมา พบ 5 ปัญหาส าคัญท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสถานศกึษาขนาดเล็ก คือ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

อยู่ในระดับต่ า มีปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  2) ขาดแคลนงบประมาณ เนื่องจากได้รับงบประมาณจากรัฐบาล

จ ากัด 3) จ านวนบุคลากรครูมีไม่เพียงพอ จากปัญหาครูไม่ครบชั้นเรียน สถานศึกษาจึงจัดการเรียนรวมระหว่างชั้นเรียน  

4) ขาดระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ และ 5) สถานศึกษาขาดการน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกมาใช้

ปรับปรุงพัฒนา (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2558) ท้ังนี้มีแนวโน้มท่ีโรงเรียนขนาดเล็กจะมีจ านวนเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ซึ่ง

ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอัตราการเกิดของประชากรไทยท่ีลดต่ าลงอย่างต่อเนื่อง ท าให้นักเรียนในประเทศไทยมีจ านวน

ลดลงตามไปด้วย ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงควรมมีาตรการหรือแนวทางรับมอืกับการเพิ่มขึน้ของโรงเรียนขนาดเล็กอยา่ง

เป็นรูปธรรม เพื่อป้องกันความสูญเสียท่ีจะเกิดขึน้กับระบบการศกึษาไทยในอนาคต (อัครนัย ขวัญอยู,่ 2558)  

 การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพเท่าเทียมกับโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่จึงไมใ่ชเ่ร่ืองง่าย 

ด้วยขอ้จ ากัดด้านปัจจัยตา่ง ๆ ดังกล่าวขา้งตน้ ท้ังดา้นบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรท่ีมจี ากัด ผู้บริหารจะต้อง

ใช้ทรัพยากร และโอกาสท่ีมีอยู่ไม่มากมาพัฒนาโดยใช้ศักยภาพของผู้บริหารในการประสานร่วมมือกับบุคลากรใน

โรงเรียน ผู้เรียน และชุมชนให้มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และระดมทรัพยากรจากภายนอกมาสนับสนุน  และ

เกิดประสิทธผิล ประสิทธิภาพในการด าเนนิการ ซึ่งจ าเป็นท่ีจะตอ้งหาแนวทางพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศกึษา

โรงเรียนขนาดเล็กอยา่งจริงจัง อยา่งไรก็ตามแม้ว่าได้มีการศึกษารูปแบบการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กหลากหลาย

รูปแบบ เชน่ มีการสร้างเครือข่ายโรงเรียนและใชท้รัพยากรร่วมกันภายในเครือข่ายอยา่งมีประสิทธิภาพ หรือการควบ

รวมโรงเรียนท่ีอาจแก้ปัญหาได้เพียงบางส่วน  ในภาคตะวันออกพบว่ามีพื้นท่ีการศึกษาหลายเขตมีจ านวนโรงเรียน

ขนาดเล็ก ร้อยละ 30-40 โดยบางโรงเรียนมีนักเรียนเพียง 30 คน หรือมากกว่าเล็กน้อย ท าให้ชั้นเรียนหนึ่งมีจ านวน

นักเรียนเพียง 5-7 คน ครูคนหนึ่งต้องสอนนักเรียน 2 ชั้นเรียนหรือระดับช่วงชั้น เช่น อนุบาล 1-2 ประถมศึกษา 1-3 

และประถมศึกษา 4-6 ขณะท่ีในชั้นเรียนหนึ่ง ๆ ครูต้องรับผิดชอบการสอนท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ท้ังนี้โดย

ข้อเท็จจริงครูไม่สามารถสอนได้ดีท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงส่งผลตอ่คุณภาพการศกึษา (ศริิวัฒน์ จิระเดชประไพ, 

2557) ซึ่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มกีารด าเนนิโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

ด้วยรูปแบบตา่ง ๆ เชน่ การเรียนรวมในเครือข่าย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาเขต 2 จังหวัดฉะเชงิเทรา

ในปีการศึกษา 2555 การน าโครงการปรับตารางเรียนเปลี่ยนตารางสอน และBbl มาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีครูไม่ครบชั้นในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 1 

จังหวัดฉะเชงิเทรา ปีการศึกษา 2558 เป็นต้น อยา่งไรก็ตามการแก้ไขปัญหาโดยการใช้วธีิการใดวิธีการหนึ่งเหมอืนกัน

ท้ังหมดอาจจะไมส่ามารถตอบสนองปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีอยู่จ านวนมากในแต่ละพื้นท่ีได้ จ าเป็นตอ้งมีการ

วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาของแต่ละโรงเรียน แต่ละพื้นท่ีเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ปัญหาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนขนาดเล็กแตล่ะแห่งได้อยา่งแทจ้รงิ  
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ดังนั้นผู้วิจัยและคณะซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีบทบาท หน้าท่ีด้านหนึ่งในการ

ให้บริการวิชาการแก่สังคม ตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 “การบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

และสืบสานตามแนวพระราชด าริ” ตระหนักถึงบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนขนาดเล็กของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีต้ังอยู่ในพืน้ท่ีรอบมหาวิทยาลัย จึงเลอืกกรณีศกึษาเป็น

โรงเรียนในพื้นท่ีอ าเภอราชสาส์น และอ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชงิเทรา เป็นพื้นท่ีเป้าหมายการศกึษาวิจัย อ าเภอละ 

1 แห่ง โดยโรงเรียนท้ังสองแห่งมีเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน มีความพร้อมในการร่วมวิจัย             

เชิงปฏิบัติการ และมีผลการด าเนินงานท่ีต้องพัฒนา กรณีศึกษาโรงเรียนราชสาส์นวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 6 อ าเภอราชสาส์น จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 มีผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ ผลการประเมินตัวบ่งชี้ “ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผู้เรียน” อยู่ในระดับปรับปรุง และผลการประเมินตัวบ่งชี้ “ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น” อยู่ในระดับพอใช้ กรณีศึกษา

โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 อ าเภอ

บางคล้า จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบสาม ภาพรวมอยูใ่นระดับดี โดยผลการประเมินตัวบ่งช้ี “ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน” อยู่ในระดับพอใช ้  

จากการศกึษาเอกสาร และทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พบมีหลากหลาย

แนวทาง เช่น จีระ พระสุพรรณ (2554) สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีประสิทธิผล  

3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม จรุญ จับบัง (2554) ใช้ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาด

เล็ก พ.ศ.2551-2553 เป็นกรอบแนวคิดในการสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศกึษาโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัด

ปทุมธานี ด้วยกระบวนการวิจัยเชงิปฏิบัตกิารแบบมีส่วนร่วม 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบวางแผน

และการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา ยุทธศาสตร์

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียน และยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการ 

ศึกษา รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา และนิ่มอนงค์ งามประภาสม (2556)  น าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

6 หมวด ประกอบด้วย การน าองค์กร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล และการจัดการกระบวนการ มาใช้

เป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กบนพื้นท่ีสูงในเขตภาคเหนือตอนบน  

พบว่าแนวทางและยุทธศาสตร์มีความเหมาะสมในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2558) น าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ. 2558-

2561 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสทางการศึกษา ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ยุทธศาสตร์สร้างความ

เข้มแข็งและความพร้อมในการเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา และยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ในการจัดการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยพบวา่ยุทธศาสตร์ฯ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มีความสอดคล้อง

และครอบคลุมยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีได้มีการพัฒนามาตามล าดับ จึงได้น ายุทธศาสตร์ดังกล่าวมาเป็นกรอบแนว

ทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในคร้ังนี้  อย่างไรก็ตามโรงเรียนขนาดเล็กในแต่ละพื้นท่ีย่อมมีบริบท และความ

ตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาแตกตา่งกันไป การวิจัยพัฒนาเชงิพื้นท่ีครั้งนี้ จึงน ากระบวนการวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วม (Participatory Action Research) ซึ่งเป็นวิทยาการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยปฏิบัติการ (Action 

research) 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (plan) การปฏิบัติ (act) การสังเกต (observe) และการสะท้อนผล (reflection) 
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ตามแนวคิดของเคมมสิ และแม็คแทกการท์ (Kemmis & McTaggart, 1988) และการวจิัยแบบมสี่วนร่วม (Participatory 

research) มาใช้ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัย ผู้บริหาร ครู และ

ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ขั้นเร่ิมต้นจนถึงขั้นสุดท้ายของกระบวนการวิจัย ท้ังการร่วมวางแผน ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ และร่ วม

สะทอ้นผล โดยการวเิคราะห์ความต้องการจ าเป็น (needs analysis) ในการพัฒนาคุณภาพก่อนด าเนนิการ ทัง้นี้เพื่อให้

โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพได้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และบริบทต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างมีความต่อเนื่อง

และยั่งยืน   
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นกรณีศึกษา   

 2. เพื่อศกึษาผลการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กท่ีเป็นกรณีศึกษา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียน

ขนาดเล็ก พ.ศ.2558-2561 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมสี่วนร่วม 
 

กรอบแนวคิด 
การวิจัยครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาด

เล็ก พ.ศ. 2558-2561 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1) สร้างโอกาสทางการศึกษา 2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

4) สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมในการเป็นนติบุิคคลของสถานศกึษา และ 5) ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ในการจัดการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558) เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนา   

โดยเร่ิมจากการศึกษาสภาพการด าเนินงาน ประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา และประเมินคุณภาพโรงเรียน  

6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านภาวะผู้น าทางการศึกษา 2) ด้านการบริหารจัดการ 3) ด้านสมรรถนะครู 4) ด้านการเรียนสอน  

5) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ และ 6) ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร ใช้แนวคิดการ

ประเมินความต้องการจ าเป็น (needs assessment) วิธี Modified Priority Needs Index  (สุวิมล ว่องวาณิช, 2548) ในการ

วเิคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้อง

กับบริบท และความต้องการของแต่ละโรงเรียน ภายใต้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ท่ีเน้นร่วมกันคิด 

ร่วมกันปฏบัิต ิร่วมกันสังเกตผล และร่วมกันสะท้อนผลท้ังในด้านกระบวนการ และผลการด าเนนิงานพัฒนา ตลอดจนการ

เรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นในระดับบุคคล และระดับโรงเรียน ด าเนินการพัฒนาตามวงจรปฏิบัติการของเคมมิส และแม็คแทคการ์ท 

(Kemmis & McTaggart, 1988) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ การวางแผน การปฏิบัติการ การสังเกต และการสะท้อน

ผล เพื่อน าไปปฏบัิตใินวงจรตอ่ไป จนกวา่จะได้ผลการปฏบัิตงิานท่ีมีคุณภาพ   
 

วิธีวิทยาการวจิัย 
การวิจัยพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม คร้ังนี้ 

ด าเนนิการเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย ระยะเตรียมการวจิัย (pre-research phase) และระยะด าเนนิการวิจัย (research 

phase) ดังนี้ 
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1.  พื้นที่วิจัยและกลุ่มเปา้หมาย 

พื้นที่วิจัย ใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก คือ 

เป็นโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ครูให้ความ

ร่วมมือในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีผลการด าเนินงานท่ีควรได้รับการพัฒนา มีความสะดวกใน 

การประสานงาน และด าเนินการวิจัย จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนราชสาส์นวิทยา ตั้งอยู่ในอ าเภอราชสาส์น 

และโรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมอีนุสรณ์) ตั้งอยู่ในอ าเภอบางคล้า กลุ่มผู้ร่วมวิจัยเชิงปฏิบัติการ รวม 28 คน กลุ่ม

ผู้ให้ขอ้มูลหลัก รวม 42 คน 

 2. ขั้นตอนการวิจัย การด าเนนิการวิจัยคร้ังน้ี มกีารด าเนนิการเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

2.1  ระยะเตรียมการวิจัย การเตรียมการก่อนปฏบัิตกิารวจิัย ประกอบด้วย 

2.1.1 ทบทวนองค์ความรู้ด้านการวิจัย และการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเกี่ยวกับ 1) การพัฒนา

คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2558-2561 ของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 5 ยุทธศาสตร์  3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

และวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ตามแนวคิดของแคมมิส และแม็คแทกการ์ท และ  4) บริบทของพื้นท่ีวิจัยเกี่ยวกับ

สภาพชุมชน และโรงเรียน 

           2.1.2 ค้นหาปัญหา/ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน  ด าเนินการโดย           

1) คัดเลือกโรงเรียนเป้าหมายตามเกณฑ์ท่ีก าหนด สร้างสัมพันธภาพกับผู้ร่วมวจิัย ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อสรางความคุนเคย สรางความรูสึกเปนแบบเพื่อนรวม

งาน ความเปนผูรวมการวิจัย  2) สร้างความเข้าใจกระบวนการ PAR กับทีมวิจัย โดยผู้วิจัยน าเอากรอบแนวคิดการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมชี้แจงตอผูรวมวิจัย ในฐานะผูวิจัยเปนผูรูในเร่ืองระเบียบวิธีวิจัย เพื่อใหเกิดความรู

ความเขาใจตรงกันเกี่ยวกับกระบวนการ หลักการ และบทบาทของการวิจัยเชงิปฏบัิตกิารแบบมีสวนรวม โดยแสดงให

ทราบถึงธรรมชาตขิองกระบวนการวจิัยแตเร่ิมแรกใหแกผูรวมวิจัยทราบ” ตลอดจนสรางความตระหนักใหเกิดขึ้นกับ 

ผูรวมวิจัยในความส าคัญของ “การวิจัย” กับ “การปฏิบัติ” และของ “นักวิจัย” กับ “นักปฏิบัติ” วาตางฝายตางชวย

เหลือเกื้อกูลกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีตอท้ังตัวบุคคล กลุมผู้ร่วมวิจัย และโรงเรียน 3) ศึกษา

ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง แผนและผลการด าเนินงานของโรงเรียนปีการศึกษา 2558-2559 และ 4) วิเคราะห์

สภาพ และความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ตาม

กรอบแนวคิด โดยน าเสนอข้อมูลและร่วมประชุมกับโรงเรียน ก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ให้ทราบถึง

สภาพปัจจุบัน สภาพท่ีคาดหวังเกี่ยวกับการด าเนินงานของโรงเรียน เพื่อวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญด้วยวิธี 

PNImodified ด าเนนิการ 3 ขั้นตอน คือ 1) ก าหนดประเด็นการด าเนินงานของโรงเรียนตามยุทธศาสตร์ฯ 2) ประเมินสภาพ

ปัจจุบัน และสภาพท่ีคาดหวัง 3) วเิคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นท่ีควรพัฒนาตามล าดับ  

    2.2 ระยะด าเนนิการวิจัย ด าเนนิการตามวงจรปฏบัิตกิารแบบมสี่วนร่วม 4 ขั้นตอน ดังนี ้

          2.2.1) ขั้นวางแผน ด าเนนิการโดย 1) วเิคราะห์คุณภาพโรงเรียน 6 ด้าน ได้แก่ 1.1) ด้านภาวะผู้น าทาง

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 รว่มพัฒนา

โจทย์ และวางแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามล าดับความส าคัญ โดยน าผลการจัดล าดับความส าคัญของความ
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ตอ้งการจ าเป็นท่ีต้องพัฒนาคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพโรงเรียน และผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม 

และข้อมูลอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อ 1) น าเสนอผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา

คุณภาพโรงเรียนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 5 ยุทธศาสตร์ 2) น าเสนอผลการประเมินคุณภาพ

โรงเรียน 6 ด้าน 3) ตรวจสอบผลการวิเคราะห์กับสภาพจริงและความต้องการของโรงเรียน โดยด าเนินการวางแผน

เป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) เลือกประเด็นเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามล าดับความส าคัญ ก าหนดแนวทางการ

พัฒนา การวางแผนปฏิบัติการ โครงการ/กิจกรรม และแผนกลยุทธ์ 2) วางแผนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนแบบมี

ส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับมหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยก าหนดคณะท างาน โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

การแบ่งงาน แบ่งหน้าที ่การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ ์

                      2.2.2 ขั้นปฏิบัติการ  ด าเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามแผน ดังนี้ 1) การเสริมศักยภาพ 

(empower) ผู้เกี่ยวข้องตามบริบท และตามความต้องการของโรงเรียน  2) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียน โดยการวางแผนพัฒนาท้ังในระดับบุคคล และระดับโรงเรียน 

          2.2.3 ขั้นสังเกตผล  เพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามแผนเกี่ยวกับ 1) การมีส่วนร่วมใน

การด าเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค โดยติดตามการด าเนนิงาน และความก้าวหนา้ และ 2) ผลกระทบ 

การปรับปรุง และแก้ไขการด าเนนิงานพัฒนาคุณภาพ 

 2.2.4 ขั้นสะท้อนผล  มีจุดหมายเพื่อสรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาทั้งหมด สิ่งท่ีท าส าเร็จ ไม่ส าเร็จ 

สิ่งท่ีควรปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ และการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นใหม่ เพื่อป้อนกลับสู่การวางแผนและการด าเนินงานใหม่

ในวงรอบต่อไป  โดยสะท้อนผลเกี่ยวกับ 1) การเปลี่ยนแปลง ผลการพัฒนาคุณภาพเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 2) ผล

วเิคราะห์ประโยชนห์รือสิ่งท่ีประสบความส าเร็จ และสิ่งท่ีไมป่ระสบความส าเร็จ และ 3) สรุปการเรียนรู้ใหมท่ี่เกิดจาก

กระบวนการพัฒนา  

3. เครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล 

    3.1 ขั้นวางแผน ประกอบด้วยเครื่องมือรวบรวมขอ้มูล จ านวน 3 ชุด ดังนี ้

          เครื่องมอืชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ ์เร่ือง การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด 

จ านวน 5 ข้อ ตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหา (content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ3 ทา่น  

          เครื่องมือชุดที่ 2 แบบสอบถามความต้องการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ประกอบด้วยข้อค าถาม  

2 ตอน รวมจ านวน 55 ข้อ  ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ  ตอนท่ี 2 สภาพการ

ด าเนินงานของสถานศึกษา และความต้องการพัฒนาคุณภาพ จ านวน 50 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราประมาณค่า 

(rating scale) 5 ระดับ โดยรูปแบบของการให้ตอบเป็นแบบตอบสนองคู่ (dual-response format) ระบุระดับสภาพการ

ด าเนินงานในปัจจุบันกับระดับความคาดหวังต่อการด าเนินงาน  ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา (content 

validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  3 ท่านพจิารณาความสอดคล้อง และความเหมาะสมของขอ้ค าถามเป็นรายข้อกับนิยาม

เชิงปฏิบัติการ (item-objective congruence: IOC) โดยพิจารณาค่า IOC ท่ีมากกว่าหรือเท่ากับ .80 ขึ้นไปเป็นเกณฑ์

ตัดสนิวา่รายข้อ (item) ของแบบประเมินนัน้มคีวามสอดคล้องกับนิยามเชงิปฏบัิตกิาร และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า

ของผู้ทรงคุณวุฒิ  วิเคราะห์คณุภาพเครื่องมอืโดยน าแบบสอบถามไปทดลองใชก้ับครูในโรงเรียนขนาดเล็กของจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ท่ีไม่ใช่โรงเรียนเป้าหมาย จ านวน  30 คน วิเคราะห์ความเท่ียงของแบบประเมิน (reliability) ด้วยค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (cronbach’s alpha coefficient) พบวา่ มคี่าความเท่ียง 0.977 
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เครื่องมือชุดที่ 3 แบบประเมินคุณภาพโรงเรียน ประกอบด้วย ข้อค าถาม 2 ตอน รวมจ านวน 50 ข้อ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ ตอนท่ี 2 คุณภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา จ านวน 

45 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 

4.51 - 5.00 มากท่ีสุด  3.51 - 4.50 มาก  2.51 - 3.50 ปานกลาง  1.51 - 2.50 น้อย  1.00 - 1.50 น้อยท่ีสุด น า

แบบประเมินไปตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา  (content validity) และวิเคราะห์ความเท่ียงของแบบ

ประเมิน (reliability) ด้วยคา่สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค พบวา่ มคี่าความเท่ียง เท่ากับ 0.978 

 3.2 ขั้นสังเกตผล ประกอบด้วยแบบบันทึกเพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคของการ

พัฒนาคุณภาพ ระบุเกี่ยวกับ 1) หัวข้อการพัฒนา 2) ขั้นตอนการด าเนินการ 3) ปัญหา อุปสรรค 4) ความช่วยเหลือ/

ค าแนะน าท่ีต้องการ 5) ผลการพัฒนา 6) ผลกระทบ และ 7) ข้อเสนอแนะตอ่กระบวนการพัฒนา 

               3.3 ขั้นสะท้อนผล ประกอบด้วยแบบบันทึกเพื่อสะท้อนผลของการพัฒนาคุณภาพ จ านวน 4 ด้าน ให้ผู้

ร่วมปฏบัิตกิารวจิัยระบุเกี่ยวกับ 1) การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับโรงเรียน ครู และนักเรียน 2) สิ่งท่ีเป็นประโยชน/์ส าเร็จ

ในกระบวนการพัฒนา พร้อมเหตุผล 3) สิ่งท่ียังไมป่ระสบผลส าเร็จ พร้อมเหตุผล และ 4) การเรียนรู้ใหมท่ี่เกิดขึน้จาก

กระบวนการพัฒนา  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล   

     4.1 การศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและ

รวบรวมข้อมูลทุตยิภูมิ จากเอกสาร แผนงาน โครงการ และผลการด าเนนิงานของโรงเรียน ในปีการศกึษา 2558-2559  

     4.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูม ิสภาพการด าเนนิงาน และความต้องการจ าเป็นในการพฒันาคุณภาพ 

ด้วยการสัมภาษณ ์การสังเกตแบบไมม่สี่วนร่วม และใชแ้บบสอบถาม  

    4.3 การประเมินคุณภาพโรงเรียนก่อน และหลังด าเนนิการพัฒนาด้วยแบบประเมิน  

    4.4 การตดิตามผลการด าเนนิงาน และความก้าวหนา้ ด้วยแบบบันทึก และการประชุมกลุม่  

5.  การวิเคราะหข์้อมูลและสถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์   

5.1 ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ หรือการประชุมน ามาแยกแยะเนือ้หาเป็นกลุ่มข้อมูล (content analysis) 

ตามโครงสร้างเนื้อหาที่ก าหนดไว ้และพรรณนาความบรรยายสรุปอย่างเป็นระบบ 

5.2 ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม แบบประเมินน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ และความครบถว้นของ

ข้อมูล ประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปด้วยสถติิเชงิพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) 

ค่าพสิัย (range) ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  

5.3 วเิคราะห์ความต้องการจ าเป็น โดยใชค้่า Modified Priority Needs Index  จากสูตรค านวณ 
 

PNImodified   = (I-D) / D 
 

เมื่อ  I  (importance) หมายถงึ สภาพท่ีคาดหวัง 

      D (degree of success) หมายถงึ สภาพปัจจุบัน 
 

การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นใช้การเรียงค่าดัชนี  PNImodified จากมากไปหาน้อย  

ค่าดัชนท่ีีมีคา่มาก แปลว่ามคีวามตอ้งการจ าเป็นสูงท่ีต้องได้รับความสนใจพัฒนามากกว่าดัชนีท่ีมีคา่น้อยกวา่  
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ผลการศึกษา 

1. ระยะเตรียมการวิจัย จากการวิเคราะห์เอกสาร และจัดล าดับความส าคัญความต้องการจ าเป็นในการ

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนดว้ยค่า PNImodified  สรุปผลการศึกษาในระยะเตรียมการวจิัยได้ ดังนี ้ 

   กรณีศึกษาที่ 1 โรงเรียนราชสาส์นวิทยา จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 มีกลุ่มผู้ร่วม

ปฏิบัติการวิจัย จ านวน 13 คน ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปี (ร้อยละ 36.4) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 

81.9) และมปีระสบการณ์ท างานในสถานศึกษา น้อยกว่า 10 ปี (ร้อยละ 36.4) โรงเรียนมีแผนปฏบัิตกิารประจ าปี เป็น

กรอบแนวทางในการด าเนินงาน ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ โดยตัวบ่งชี้ท่ี 5 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนอยูใ่นระดับต้องปรับปรุง และตัวบ่งช้ีท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น อยู่ในระดับพอใช้ 

   ผลการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนรายข้อ พบประเด็นท่ี

โรงเรียนเลือกเพื่อพัฒนาในวงจรวจิัยเชิงปฏบัิติการรอบแรก ได้แก่ 1) ความตอ้งการจ าเป็น ล าดับ 3 การจัดการเรียน

การสอนแบบคละชั้น (PNImodified = 0.49)  2) ความต้องการจ าเป็น ล าดับ 8 การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน รู้ 

(PNImodified = 0.23) และการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน   

    ผลการประเมินคุณภาพโรงเรียน 6 ด้านก่อนการพัฒนา พบวา่ ด้านการเรียนการสอน มีคุณภาพน้อยกว่า

ด้านอื่น ๆ (x̄ = 3.56, S.D.=0.38) เมื่อจ าแนกคุณภาพรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก มี 5 ข้อ ที่มี

คุณภาพระดับปานกลาง โดยอยู่ในดา้นการเรียนการสอน 4 ข้อ ได้แก่ 1) ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจัดการเรียน

การสอน (x̄ = 3.47, S.D.=0.51)  2) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามเป้าหมายของโรงเรียน  (x̄ = 

3.47, S.D.=0.51)  3) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามท่ีหลักสูตรและสถานศึกษาก าหนด  (x̄ = 

3.35, S.D.=0.49)  และ 4) นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (x̄ = 3.35, S.D.=0.49)  ด้านการ

จัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 1 ข้อ ได้แก่ ห้องสมุดเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเพียงพอ มีคุณภาพระดับ

ปานกลาง (x̄ = 3.41, S.D.=0.51)   

   กรณีศึกษาที่ 2 โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 

ประถมศึกษา 1-6 จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีกลุ่มผู้ร่วมปฏิบัติการวิจัย จ านวน15 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 50 ปีขึ้น

ไป (ร้อยละ 57.9) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 63.2) และมีประสบการณ์ท างานในสถานศึกษา 30 ปีขึ้น

ไป (ร้อยละ 42.1) โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558-2561 เป็นกรอบแนวทางในการ

ด าเนินงาน มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยตัวบ่งชี้ท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของผู้เรียน มผีลการประเมินคุณภาพอยูใ่นระดับพอใช ้  

   ผลการจัดล าดับความส าคัญของความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนรายข้อ พบประเด็นท่ี

โรงเรียนเลือกเพื่อพัฒนาในวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการรอบแรก ได้แก่ ความต้องการจ าเป็น ล าดับ 2 การท าวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ (PNImodified = 0.43) และการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 

    ผลการประเมินคุณภาพโรงเรียน 6 ด้านก่อนการพัฒนา พบว่าด้านสมรรถนะครู มีคุณภาพน้อยกว่าด้าน

อื่น (x̄ = 3.68, S.D.=0.79) เมื่อจ าแนกคุณภาพรายข้อ พบวา่ส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ม ี4 ข้อ ที่มคีุณภาพ

ระดับปานกลาง โดยอยู่ในด้านสมรรถนะครู 3 ข้อ ได้แก่ 1) ใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อ ICT ส าหรับการจัดการเรียนรู้

อย่างมีประสิทธิภาพ (x̄ = 3.37, S.D.= 1.12)  2) พัฒนาสื่อการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ (x̄ = 3.37, S.D.= 1.12) และ 

3) การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน (x̄ = 3.32, S.D.= 1.20) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 1 ข้อ 

ได้แก่ ห้องสมุดเอื้อตอ่การเรียนรู้ของนักเรียนอยา่งเพียงพอ มคีุณภาพระดับปานกลาง (x̄ = 3.32, S.D.= 1.29) 
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    ผลการประเมินคุณภาพโรงเรียน 6 ด้านก่อนการพัฒนา พบว่าด้านสมรรถนะครู มีคุณภาพน้อยกว่าด้าน

อื่น (x̄ = 3.68, S.D.=0.79) เมื่อจ าแนกคุณภาพรายข้อ พบวา่ส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ม ี4 ข้อ ที่มคีุณภาพ

ระดับปานกลาง โดยอยู่ในด้านสมรรถนะครู 3 ข้อ ได้แก่ 1) ใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อ ICT ส าหรับการจัดการเรียนรู้

อย่างมีประสิทธิภาพ (x̄ = 3.37, S.D.= 1.12)  2) พัฒนาสื่อการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ (x̄ = 3.37, S.D.= 1.12) และ 

3) การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน (x̄ = 3.32, S.D.= 1.20) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 1 ข้อ 

ได้แก่ ห้องสมุดเอื้อตอ่การเรียนรู้ของนักเรียนอยา่งเพียงพอ มคีุณภาพระดับปานกลาง (x̄ = 3.32, S.D.= 1.29) 

           2. ระยะด าเนินการวิจัย  

    ผลการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยกระบวนการวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมสี่วนร่วม พบว่า โรงเรียนท้ังสองแห่ง มี

แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเป็น 3 แนวทาง คือ แนวทางท่ี 1 โครงการ/กิจกรรมท่ีโรงเรียนด าเนินการเอง  

แนวทางท่ี 2 โครงการ/กิจกรรมท่ีโรงเรียนร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ  แนวทางท่ี 3  โครงการ/

กิจกรรมท่ีโรงเรียนร่วมมอืกับชุมชน  โดยโรงเรียนเลอืกแนวทางท่ี 2 มาด าเนนิการตามวงจรปฏิบัตวิจิัยวงรอบแรกของ

การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  คือร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดอบรมเสริมศักยภาพครูให้มีความ

เข้าใจ มีทักษะด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน และการจัดการเรียนการสอนคละชัน้ ตามความต้องการของโรง เรียน หลัง

การอบรมท้ังสองโรงเรียนได้ตั้งเป้าหมายให้ครูท าวิจัยชั้นเรียนเป็นรายบุคคล โดยมีระยะเวลาวางแผนในช่วงปิดภาค

เรียน ปีการศึกษา 2559 และเร่ิมด าเนินการวิจัยในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  พร้อมประชุมพัฒนาแผนปฏิบัติ

การ โครงการ/กิจกรรม ประจ าปกีารศึกษา 2560  

    ผลการด าเนินงานด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนท้ังสองแห่งตั้งเป้าหมายให้ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้น

เรียนคนละ 1 เร่ือง และพัฒนาการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย พบว่า ครูได้มีการท าวิจัยในชั้นเรียน 

รวม 15 เร่ือง กรณีศึกษาท่ี 1 โรงเรียนราชสาส์นวิทยา ด าเนินการวิจัยแล้วเสร็จ จ านวน 4 เร่ือง กรณีศึกษาท่ี 2 

โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) ด าเนินการวิจัยแล้วเสร็จ จ านวน 5 เร่ือง และอยู่ในระหว่างด าเนินการ 

จ านวน 6 เร่ือง ผลการประเมนิคุณภาพโรงเรียน 6 ด้าน หลังการพัฒนา พบว่า ด้านสมรรถนะครู และการวิจัยในชั้น

เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน มคี่าเฉลี่ยสูงขึน้ 

    ผลการด าเนินงานด้านการจัดท าแผน โรงเรียนท้ังสองแห่งได้พัฒนาการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

และน าผลการประเมินความต้องการจ าเป็นท่ีส าคัญซึ่งได้จากกระบวนการวิจัยคร้ังนี้ไปบูรณาการไว้ในแผนปฏิบัติ

การประจ าปี 2560  ท้ังนี้จะน าโครงการ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ท่ียังไม่ได้ด าเนินการในปี 2560 ไปก าหนดไว้ใน

แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนระยะปานกลางท่ีจะด าเนินการในระยะต่อไป ซึ่งผลการประเมินคุณภาพโรงเรียน 6 

ด้าน หลังการพัฒนา พบว่า ด้านท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผน เช่น ผู้บริหารสื่อสารยุทธศาสตร์และนโยบายสู่การ

ปฏบัิตใิห้บุคลากรเข้าใจอย่างชัดเจน และผู้บริหารน าผลการวเิคราะห์ SWOT มาใชป้ระกอบการท าแผนปฏบัิตกิาร 
มคี่าเฉลี่ยต่ าลง     
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 โดยภาพรวมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมในวงรอบ

แรก ส่งผลให้ครูเกิดความตระหนัก ความกระตือรือร้นด้วยแรงผลักดันท้ังภายในของผู้อ านวยการ และแรงผลักดัน

ภายนอกจากผู้วิจัย ผู้ร่วมปฏิบัติการวิจัยมีการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในเร่ืองการวิจัยในชั้นเรียน และการจัดท า
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แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนได้ส าเร็จระดับหนึ่ง ซึ่งนับว่าเป็นการเร่ิมต้นการพัฒนาอย่างเป็นระบบจากฐานข้อมูล

ความต้องการจ าเป็นของโรงเรียน ซึ่งจะต้องด าเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามครูได้เกิดการเรียนรู้

กระบวนการพัฒนาท้ังจากการด าเนินท่ีส าเร็จ และส่วนท่ียังไม่ส าเร็จ สามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค พร้อมท้ังมี

แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน และมีเป้าหมายการพัฒนาท่ีชัดเจนขึ้น  กระตุ้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

ต่าง ๆ ตลอดจนสามารถประสานความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาในส่วนท่ียังขาดความรู้

ความเข้าใจ และทักษะ หรือขาดผู้เชี่ยวชาญ รวมท้ังสามารถออกแบบแนวทางการพัฒนาคุณภาพในวงรอบท่ีสองของ

การพัฒนาได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

 การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยแบ่งประเด็นการอภิปรายเป็น 2 ประเด็น ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) ความ

ตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นกรณีศึกษา และ 2) ผลการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาด

เล็กท่ีเป็นกรณีศึกษา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2558-2561 ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพืน้ฐานด้วยกระบวนการวจิัยเชงิปฏบัิตกิารแบบมสี่วนร่วม ดังนี้ 

 1. ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กทีเ่ป็นกรณศีึกษา 

 ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งนี้ได้ใช้กรอบยุทธศาสตร์การ

พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2558-2561 ของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศกึษาธิการ มาใช้

เป็นกรอบในการวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนา ซึ่งผู้วจิัยได้ใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มสี่วนเกี่ยวข้องใน

การผสมผสานข้อมูลต่าง ๆ ท้ังเชิงปริมาณ เช่น การประเมินคุณภาพโรงเรียน ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ผสมผสานกับข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่มเพื่อท าความเข้าใจบริบท และความต้องการท่ี

แท้จริงของโรงเรียน ในการจัดล าดับความส าคัญและเลือกประเด็นการพัฒนาโดยพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้าน จากการ

จัดล าดับความส าคัญด้วยค่า PNImodified  และผลการประเมินคุณภาพโรงเรียน พบว่า ประเด็นท่ีมีความส าคัญล าดับต้น ๆ  

เช่น  1) การพัฒนาหลักสูตรให้เอื้อต่อการสอนคละชั้น  2) การใช้การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเที ยมอย่างมี

ประสิทธิภาพ (โรงเรียนราชสาส์นวิทยา) 3) การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของชุมชนต่อการจัดการศกึษา  4) 

การผลิต พัฒนา และใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (โรงเรียนวัดบาง

กระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) เป็นต้น รวมท้ังความต้องการจ าเป็นอื่น ๆ ของโรงเรียน เชน่ การพัฒนาห้องสมุด และด้านการใช้

สื่อเทคโนโลยี นั้น โรงเรียนสามารถด าเนินการได้เอง หรือสามารถประสานขอความอนุเคราะห์จากบรรณารักษ์ห้องสมุด 

และผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ไปให้ค าแนะน าในการใชแ้ละการพัฒนาได้ หรือบางกิจกรรมโรงเรียน

สามารถประสานความร่วมมอืกับหน่วยงาน และชุมชนได้ ท้ังสองโรงเรียนจึงมคีวามเห็นตรงกันในการเลือกประเด็น “การ

พัฒนาการท าวจิัยในชัน้เรียน” เป็นล าดับแรกท่ีจะพัฒนาคุณภาพ ซึ่งมีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน คือ ผลการ

จัดล าดับความต้องการจ าเป็นของโรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) พบ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้”  

มีความส าคัญเป็นล าดับท่ี 2 และผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนพบว่าการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน และ

ห้องสมุดเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  ส าหรับโรงเรียนราชสาส์นวิทยา พบว่า “การ

วจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้” มีความส าคัญเป็นล าดับท่ี 8 แตเ่มื่อวเิคราะห์ผลการประเมนิคุณภาพโรงเรียนพบว่า คุณภาพ

ด้านการเรียนการสอน ได้แก่ 1) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ตามเป้าหมายของโรงเรียน 2) นักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามท่ีหลักสูตรและสถานศกึษาก าหนด 3) นักเรียนมคีุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน และ4) ห้องสมุดเอื้อตอ่การเรียนรู้ของนักเรียนอยา่งเพยีงพอ มีค่าเฉลี่ยต่ าท่ีสุด  นอกจากนี้จากผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสาม “ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน อยู่ในระดับปรับปรุง และผลการประเมินตัวบ่งชี้ผู้เรียน
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คิดเป็น ท าเป็น อยู่ในระดับพอใช้” การเลือกประเด็นการพัฒนาจึงมีความสอดคล้องและตอบสนองบริบทสภาพและ

ปัญหาของโรงเรียนอยา่งแท้จริง   

ท้ังนี้ในการเริ่มพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของท้ังสองโรงเรียน ได้เลือกพัฒนาสมรรถนะตนเองของครูเป็นล าดับ

แรก ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบท่ีกล่าวว่า “หากคิดเป็นระบบจะไม่หาแพะรับบาป แตจ่ะหาวิธีท่ี

จะช่วยแก้ปัญหาด้วยตนเองในฐานะท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น ด้วยการตั้งค าถามว่า เราจะช่วยแก้ปัญหาที่เรามีส่วน

เกี่ยวข้องได้อย่างไร ด้วยการมองท่ีความรับผิดชอบของตน” (มกราพันธ์ุ จูฑะรสก, 2551)  เช่นเดียวกับผลการวิจัย 

ของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ซึ่งพบว่าปัจจัยด้านคนเป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาและยกระดับ

การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูจ าเป็นต้องพัฒนาตนเอง และเพิ่มพูนความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ 

กมลวรรณ รอดจ่าย (2552) ท่ีพบว่าปัจจัยด้านสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษามีอิทธิพลทางตรงต่อ

ประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็กสูงท่ีสุด กล่าวคือหากครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ และ

แรงจูงใจท่ีดี ตลอดจนมีกระบวนการในการจัดกิจกรรมและเนื้อหาสาระการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม ก็จะส่งผลให้

โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ท้ังนี้ครูท้ังสองโรงเรียนได้ตระหนักถึง

ความส าคัญของการวิจัยในชัน้เรียนต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดวเิคราะห์ และเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียน สอดคล้องกับ พธิาน พื้นทอง วัลลภา อารีรัตน์ และวิโรจน ์สารรัตนะ (2548) ให้ข้อเสนอเชงินโยบายเพื่อ

พัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูท าวจิัยในชัน้เรียน และ

น าผลการวจิัยมาใชพ้ัฒนาผู้เรียน เชน่เดียวกับจีระ พระสุพรรณ (2554) พบว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

ขนาดเล็กท่ีมปีระสิทธิผล 1 ใน 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเสนอ

ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและนักเรียนท าการวิจัยในชั้นเรียน (classroom research) อย่างสม่ าเสมอ  และสุวิมล 

ว่องวาณิช (2559) กล่าวว่า การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นกระบวนการท่ีมีเป้าหมายเพื่อหาวิธีการท่ีใช้ได้ผลกับ

ผู้เรียน และชว่ยค้นหาวิธีการแก้ปัญหาโดยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้

บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนจึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญท่ีช่วยในการพัฒนาวิชาชีพครู 

เนื่องจากให้ข้อค้นพบท่ีได้มาจากกระบวนการสืบค้นท่ีเป็นระบบ และเชื่อถือได้ ท าผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ 

และครูเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาผู้ท่ีมีส่วนร่วม น าไปสู่การพัฒนาชุมชน

แห่งการเรียนรู้ และด้วยหลักการส าคัญของการวิจัยปฏิบัติการท่ีเน้นการสะท้อนผล ท าให้การวิจัยแบบนี้ส่งเสริม

บรรยากาศของการท างานแบบประชาธิปไตยท่ีทุกฝ่ายเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และยอมรับในข้อค้นพบ

ร่วมกัน   

ในการท าวิจัยในชั้นเรียนของครู เป็นกิจกรรมท่ีครูยังขาดทักษะ จึงร้องขอให้มีการพัฒนาเสริมศักยภาพก่อน

ด าเนินการ รวมท้ังต้องการรับการแนะน า ปรึกษาจากผู้วจิัย ซึ่งสอดคล้องกับท่ี วิโรจน ์สารรัตนะ (2550) ได้กล่าวไว้

ว่า ในขั้นตอนการวางแผนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผู้วิจัยสามารถน าเสนอกรอบแนวคิดเชิงทฤษฏีท่ีเกี่ยวกับการ

พัฒนางานนั้น ๆ ให้ผู้ร่วมวจิัยได้ท าความเข้าใจด้วย โดยเป็นกรอบแนวคิดเชงิทฤษฎีท่ีผู้วจิัยมจีุดมุ่งหมายให้เป็นตัวแปร

สอดแทรก (intervening variable) เพื่อใชใ้นการวจิัย ในงานวจิัยคร้ังนี้คอื องคค์วามรู้ดา้นการวิจัยในช้ันเรียน  ดังนัน้จึง

ได้มีการจัดการอบรม และติดตามให้ค าปรึกษา แนะน าตลอดกระบวนการวิจัย 

 ด้านการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ในชว่งต้นของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ครูซึ่งเป็นผู้ร่วมปฏิบัติการ

วจิัยไมไ่ด้เสนอให้มกีารเสริมศักยภาพด้านการจัดท าแผน ผู้วิจัยจึงปล่อยให้โรงเรียนด าเนนิการพัฒนาแผนด้วยตนเอง  

เมื่อผ่านขั้นตอนการสังเกตผลและขั้นการสะท้อนผล พบว่าการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนยังไม่ชัดเจน  

ไม่ครอบคลุมยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ผู้วิจัยจึงได้เสนอข้อมูลเชิงทฤษฎี โดยการบรรยายเสริมเร่ือง 
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“กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ” ให้แก่ผู้ร่วมวิจัย ท้ังนี้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามท่ี 

วโิรจน์ สารรัตนะ (2550) เสนอไว้ว่า การน าเสนอกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีในกรณีท่ีมีจุดมุ่งหมายเอาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง

เป็นตัวแปรสอดแทรกเพื่อการพัฒนา จะต้องเป็นไปหลังจากท่ีปล่อยให้ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันคิดอย่างเต็มท่ีก่อน โดย

หากน าเสนอก่อน มีแนวโน้มท่ีผู้ร่วมวิจัยจะยอมรับเอากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีนัน้ไปใชเ้ลย อาจเป็นเพราะความเคยชิน

กับการเป็นผู้ตาม (follower) หรือมแีนวโนม้ท่ีจะเช่ือผู้วิจัย ซึ่งจะท าให้การวจิัยมแีนวโนม้เป็นการวิจัยเชงิปฏบัิตกิารแบบ

เทคนิค มากกว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยอิทธิพลของ explicit knowledge ท่ีส าเร็จรูปจากภายนอก

จะมีมากจน tacit knowledge ของผู้ร่วมวิจัยแทบจะไม่ถูกน าออกมาใช้ นอกจากนั้นการน าเสนอกรอบแนวคิดเชิง

ทฤษฎีของผูวิจัยจะตองน าเสนอในลักษณะท่ีไมใชเปนการยัดเยียด ไมใหเปนตัวชี้น า หรือใหมีอิทธิพลตอการน าไป

ปฏิบัติของผูรวมปฏิบัติการวิจัย แตจะตองค านึงถึงการเปนทางเลือก การเปนตัวเสริม โดยยึดหลักการ “ตระหนักใน

ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และการเปนผูมสีวนไดเสียจากภายในชุมชนเอง” ใหโอกาสแกชุมชนท่ีจะเสนอแนวทางการ

แกปญหานั้นดวยตนเองอยางเต็มท่ี จากนั้นก็เสนอแนวคิดอื่น ๆ เขาสูการประชุมดวย แลวก็ปลอยใหโรงเรียนเปน ผู

ตัดสินใจเลือกวิธีการท่ีเห็นวาเหมาะสม หากมีการตัดสินใจรวมกันจากผูรวมวิจัยวามีความประสงคจะศึกษาหาความรู

ความเขาใจหรือเพิ่มพูนโลกทัศนเพิ่มเติมจากท่ีผูวิจัยน าเสนอแลว ผูวิจัยควรท าหนาท่ีสงเสริมสนับสนุนและอ านวย

ความสะดวกในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เหลานั้นใหแก่ผูรวมปฏิบัติการวิจัยดวย  ในการวิจัยคร้ังนี้ เห็นได้ว่าผลการ

ประเมินคุณภาพรายข้อท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนานั้น ผู้ร่วมปฏิบัติการวิจัยประเมินก่อนการพัฒนาให้มี

คะแนนเฉลี่ยค่อนข้างสูง แต่ภายหลังจากได้ร่วมด าเนินการ ผู้ร่วมปฏิบัติการวิจัยพบว่ากระบวนการจัดท าแผนของ

โรงเรียนยังมีความไม่ชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงส่งผลให้การประเมินคุณภาพในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท า

แผนพัฒนามีคะแนนเฉลี่ยต่ าลง 

 2.  ผลการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในอ าเภอบางคล้า และอ าเภอราชสาส์น จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสี่วนร่วม 

      2.1  ด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนตั้งเป้าหมายให้ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียนคนละ 1 เร่ือง และ

พัฒนาการวิจัยอย่างต่อเนื่อง พบว่า ครูได้ด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน รวม 15 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 57.69 โดย

ด าเนินการอยู่ในระยะต่าง ๆ กันไป ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ให้ทุกคนท าวิจัยชั้นเรียน  ซึ่งการก าหนดเป้าหมาย

ของโรงเรียนดังกล่าวสอดคล้องกับการศกึษาของไทยท่ีให้ความส าคัญกับการวิจัยมาก ด้วยการก าหนดอยา่งชัดเจนใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24(5) ก าหนดให้

สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการเรียนรู้ และมาตรา 30 ก าหนดให้สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท่ี

เหมาะสมกับผู้เรียนในแตล่ะระดับการศกึษา นอกจากนี้การวจิัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนยังเป็นสมรรถนะตามสายปฏบัิตงิาน

(functional competency) ของครูผู้สอนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด การวิจัยในชั้นเรียนจึงมี

ความส าคัญในฐานะเคร่ืองมือพัฒนาการเรียนรู้เพื่อช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น  ท้ังนี้การ

ด าเนินงานวิจัยเป็นเร่ืองท่ีถูกมองว่ายากและต้องใช้เวลาซึ่งอังคณา นุตยกุล และขนิษฐา ปาลโมกข์ (2554) ได้เสนอ             

แนวทางการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนด้วยการจัดระบบพี่เลี้ยง และให้มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การท า

วจิัยในชั้นเรียนเป็นรายบุคคล ในระยะแรกท่ีครูยังไม่มีความมั่นใจหรือไม่มีความช านาญอาจจะประสบความส าเร็จได้

น้อย โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูท าวิจัยเป็นทีม หากครูยังไม่เข้าใจควรจัดอบรมฟื้นฟูเชงิปฏบัิตกิารในแต่ละปี และสรา้ง

แกนน าในโรงเรียนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับเพื่อนครู อย่างไรก็ตามการวิจัยในชั้นเรียนจะมีความยั่งยืน และพัฒนาอย่าง
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ต่อเนื่องต้องเกิดจากแรงจูงใจภายในของครูท่ีเห็นประโยชน์ของการวิจัยต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง  ดังนั้นใน

การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคร้ังนี้ ผู้วิจัยและผู้ร่วมปฏบัิติการวิจัยจึงได้ร่วมกันพัฒนาข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการ

วจิัยในชัน้เรียนของโรงเรียนเพื่อด าเนนิการในระยะตอ่ไปให้เกิดประสิทธิผลสูงขึน้ 

 จากผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนภายหลังการด าเนินการวิจัย พบว่า ผู้ร่วมวิจัยประเมินคุณภาพหลัง

การพัฒนา ในด้านสมรรถนะครูโดยภาพรวม และการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นท้ังสองโรงเรียน 

อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านระยะเวลาด าเนินการพัฒนาท่ีค่อนข้างน้อย และกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนบาง

หัวข้อยังไม่สมบูรณ์ จึงยังไมส่ามารถประเมินผลกระทบท่ีส่งผลต่อผู้เรียนได้ชัดเจน แต่ภายใต้กระบวนการวิจัยในชัน้เรียน 

ผู้ร่วมปฏบัิตกิารวจิัยได้ร่วมสะท้อนคิดวา่ “นักเรียนได้รับการพัฒนา แก้ปัญหาในการเรียนรู้ ทราบจุดบกพร่องของเด็กเก่ง

และเด็กอ่อนจากการท าวิจัยในชั้นเรียนของครู” บางคนบอกว่า “ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในเร่ืองท่ีได้รับการพัฒนาสูงขึ้น

จากการท าวิจัยของครู” และ “นักเรียนมีการปรับพฤตกิรรมตนเองไปในทางที่ดี ปรับการท ากิจกรรม เวลา มเีจตคติท่ีดตี่อ

การเรียน และรับผิดชอบมากขึ้น” รวมถึง “ได้เรียนรู้จากกระบวนการสอนแบบใหม ่ๆ หลากหลาย”     

 2.2 ด้านการจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ พบวา่โรงเรียนท้ังสองแห่งได้มีการพัฒนายุทธศาสตร์ 

และแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนได้ชัดเจน และครอบคลุมยุทธศาสตร์ของโรงเรียนมากขึ้น มีความเข้าใจและเห็น

ความสอดคล้องของการจัดท าแผน ดังค ากล่าวถึงสิ่งท่ีเป็นประโยชน์/ประสบความส าเร็จของโรงเรียนจากการถอด

บทเรียนในขั้นสะท้อนผลท่ีว่า “การวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนมีแบบแผนมากขึ้น” “มีการท ากลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับ

บริบทของโรงเรียน” “มีการจัดท าโครงการท่ีสอดคล้องและตอบโจทย์ของกลยุทธ์ของโรงเรียนมากขึ้น จากความร่วมมือ

ของบุคลากรในโรงเรียน” และ “เห็นความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ เป้าประสงค์” แม้ว่าผลการ

ประเมินคุณภาพด้าน “การสื่อสารยุทธศาสตร์และนโยบายสู่การปฏิบัตใิห้บุคลากรเข้าใจอยา่งชัดเจน” และ “ผู้บริหารน า

ผลการวเิคราะห์ SWOT มาใช้ประกอบการท าแผนปฏบัิตกิาร” จะมคี่าเฉลี่ยต่ าลง อาจเน่ืองมาจากก่อนด าเนนิการพัฒนา 

ผู้ร่วมวจิัยยังไมเ่ห็นถึงประเด็นปัญหาของกระบวนการจัดท าแผน ภายหลังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จึงพจิารณาเห็นว่า

ยังมีสว่นท่ีท าได้ไม่สมบูรณ์ และตอ้งพัฒนา ประกอบกับโรงเรียนอยูใ่นช่วงเร่ิมพัฒนา จึงยังท าได้ไม่สมบูรณ์ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. โรงเรียนท่ีเป็นกรณีศึกษา สามารถน ารูปแบบกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมคร้ังนี้ ไปใช้

เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในด้านอื่น ๆ ต่อไปอย่างต่อเนื่องตามวงจร PAOR ตามท่ีได้มีการจัดล าดับ

ความส าคัญไว ้พร้อมน าผลการประเมิน และบริบทต่าง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป มาร่วมวิเคราะห์ในการจัดท าแผนกลยุทธ์

ของโรงเรียนซึ่งเป็นแผนพัฒนาระยะปานกลาง หรือแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมีโครงการ กิจกรรม รองรับท่ีมีความ

สอดคล้อง เช่ือมโยงกัน 

2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สามารถน ารูปแบบการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนไปประยุกต์ ใชใ้นการพัฒนา

โรงเรียนตามบริบท และความต้องการจ าเป็นของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นท่ีต่าง ๆ รวมท้ังการสร้างรูปแบบการพัฒนา

คุณภาพท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับพืน้ท่ีให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ 

3. มหาวทิยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ สามารถน าข้อมูลจากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในสภาพจริงของ

โรงเรียนขนาดเล็ก มาสู่การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครู และนิสิตฝึกสอนให้มีความรู้และทักษะท่ี

สอดคล้องกับสภาพจริง 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

 1. มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ ควรมกีารศึกษา และติดตาม และรว่มพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

อย่างตอ่เนื่อง เพื่อให้โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพได้อยา่งครอบคลุมตามความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา 

 2. สถาบันอุดมศึกษาควรวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยในชั้นเรียน และ  

การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มปีระสิทธิผล สอดคล้องกับบริบทโรงเรียนขนาดเล็ก 

 3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือโรงเรียนควรมีการพัฒนาเสริมศักยภาพให้โรงเรียนสามารถริเร่ิม

ด าเนนิการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนได้แบบอสิระ (บุคคลภายนอกมบีทบาทเทา่เทียมกับผู้ปฏบัิต)ิ หรือแบบ

ไมม่บุีคคลภายนอก 

4. โรงเรียนท่ีเป็นกรณีศึกษา ควรวิจัยพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอย่างต่อเนื่องจนส่งผลกระทบให้นักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมายของโรงเรียน  
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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 ค าหอมกุล1 และโชติมา วัฒนะ1 

Aurathai Wareesa-ard1* , Somchai Warunyanugrai1 , Boonyuen Chansawang1 , Thiti Khamhomkun1  and  

Chotima Watana1 
 

บทคัดย่อ 
 หลักสูตรสารสนเทศศึกษาได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึง

จ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยเพื่อเตรียมนักสารสนเทศยุคใหม่ส าหรับการท างานในศตวรรษท่ี 21 ท่ี

มิใช่เพียงห้องสมุดเท่านั้น ยังครอบคลุมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐและเอกชน ท้ังนี้ หลักสูตรสารสนเทศศึกษาของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและการก้าวสู่ความเป็นไทยแลนด์ 4.0 

เนื่องจากหลักสูตรสารสนเทศศึกษามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคนให้เป็นผู้รู้สารสนเทศ ส่งเสริมผู้อื่นให้เป็นผู้รู้

สารสนเทศ และพัฒนาสังคมไทยเป็นสังคมสารสนเทศ โดยมแีนวทางในการพัฒนาหลักสูตร คือ วเิคราะห์ปัญหาและ

สถานการณ์ท่ีกระทบต่อหลักสูตร จัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตร เช่น การระดม

สมอง การเสวนา การสนทนากลุ่ม เป็นต้น รวมท้ังการท าวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตร และจัดวพิากษร่์างหลักสูตร 
 

ค าส าคัญ:  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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บทน า 

 ประเทศไทยเข้าสูยุ่คเศรษฐกิจดิจทัิลและก าลังก้าวสูน่โยบายไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) เป็นการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศโดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของ

ประเทศ แต่การท่ีเศรษฐกิจดิจิทัลจะบรรลุผลได้ ขึ้นอยู่กับการพัฒนาหรือสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นกับคนในชาต ิ ดังนั้น

จึงส่งผลให้การพัฒนาหลักสูตรสารสนเทศศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ าเป็นต้องสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับล่าสุด คือ ฉบับท่ี 12 ปี พ.ศ. 2560-256  ซึ่งยดึโยงกับกรอบยุทธศาสตร์

ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2558-2577 โดยก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ

พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มุ่งเน้น 10 ยุทธศาสตร์หลัก ยุทธศาสตร์แรกท่ี

กล่าวถึง คือ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกชว่งวัยเพื่อให้คนไทยเป็นคนดี คน

เก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นฐานการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศกึษาและการเรยีนรู้ท่ี

สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมท่ีก าหนดสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาวะท่ี

ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมท้ังการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทาง

วัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม  ท้ังนี้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ขับเคลื่อนโดยผ่านกลไกไทยแลนด์ 

4.0 ซึ่งเป็นจุดเร่ิมตน้ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศท่ีมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน อย่าง

เป็นรูปธรรมโดยก าหนดเป้าหมายหลัก คือ พึ่งพาตนเองได้ ลดการน าเขา้ และสังคมแบ่งปัน    

 นอกจากนี้ยังพบวา่ สถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ การพัฒนาด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศของประเทศไทยขยายตัวเชงิปริมาณอย่างรวดเร็ว คนไทยได้รับโอกาสการเรียนรู้มากขึ้นจากสื่อ

ตา่ง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสื่อสังคมออนไลน์  แต่คนไทยส่วนใหญ่ยังไมส่ามารถเชื่อมโยงความรู้สู่การใชป้ระโยชนแ์ละ

การเข้าถึงสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างท่ัวถึง และท่ีควรตระหนักคือ พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของ

ไทยก าลังประสบปัญหาวิกฤตเร่ือง ค่านิยม จริยธรรมและพฤติกรรมของคนไทย ซึ่งเป็นผลกระทบจากทุนนิยม วัตถุ

นยิม รวมท้ังการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมตา่งชาตท่ีิเข้าสู่ประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งยังไมส่ามารถ

กลั่นกรองหรือเลือกรับข้อมูลและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม  ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงหรือความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีรวดเร็ว รวมถึงปริมาณสารสนเทศท่ีหลากหลายและเพิ่มมากขึน้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการ

ทะลักทลายของสารสนเทศ (Information Explosion) ท้ังสภาพจ านวนท่ีเพิ่มมากขึ้น และรูปแบบสารสนเทศท่ี

เปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งวิ่งอยู่บนทางด่วนข้อมูลสารสนเทศ (Information superhighway) ท่ีขยายใหญ่ขึ้นเร่ือย ๆ   

มโีทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โทรทัศนด์ิจิทัล  เหมอืงข้อมูล (Data Mining) อภมิหาข้อมูล (Big Data)  การประมวลผลแบบ

กลุ่มเมฆ (Cloud Computing)  อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things) รวมถึงเครือข่ายสังคม (Social Network) และอื่น ๆ  

ท่ีก าลังตามมาได้ส่งผลต่อการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศท่ีเพิ่มจ านวนมากขึ้น และมีความ

สลับซับซ้อนย่ิงขึ้นกว่าอดีตท่ีผ่านมา 

 หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนให้เป็น “ผู้รู้สารสนเทศ”  

ในด้านต่าง ๆ เช่น การรู้สารสนเทศห้องสมุด การรู้สารสนเทศดิจิทัล การรู้สารสนเทศสุขภาพ  การรู้เท่าทันสื่อ  

เป็นต้น ซึ่งมีคุณลักษณะท่ีสามารถกลั่นกรองและประเมินการรับสารสนเทศและความรู้ต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพ  

ตลอดจนสามารถส่งเสริมผู้อื่นให้เป็นผู้รู้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด้วย  นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วย

ส่งเสริมและพัฒนาสังคมไทยให้เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมสารสนเทศท่ีดี  ท่ีตระหนักถึงแนวทางการจัดการองค์ความรู้

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสร้างฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการบริการสารสนเทศและความรู้ในสาขาต่าง ๆ  ท่ี
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ประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีความรู้ความสามารถและทักษะในการแสวงหาความรู้จาก

แหล่งสารสนเทศต่าง ๆ การประเมินสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการสารสนเทศ  มี

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการรวบรวม จัดเก็บ ค้นหา บริการ เผยแพร่และแบ่งปันสารสนเทศ รวมท้ัง

ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศท้ังในระดับบุคคล องค์กร ชุมชน และสังคม ท้ังในส่วนท้องถิ่น ภูมิภาค 

และประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกระดับและทุกชว่งวัยอย่างย่ังยนื   
 

 การผลิตนักวิชาชีพสารสนเทศ 
 นักวิชาชีพสารสนเทศคือบุคลากรท่ีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ ปัจจุบันได้ขยายขอบเขตมาทางด้านสารสนเทศศาสตร์ท่ีนอกเหนอืจากบรรณารักษศาสตร์ และใช้

ชื่อเรียกที่แตกตา่งกัน เช่น สารสนเทศศึกษา สารสนเทศศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ เป็นต้น โดยน าหลักการใหม่ ๆ 

เข้ามาสู่การเรียนการสอนและเนื้อหาของหลักสูตร  นอกจากจะเป็นเร่ืองของการจัดระบบสารสนเทศแล้ว  ยังรวม

เร่ืองของการจัดการกับสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ให้มีการใช้งาน การศึกษาถึงบทบาทหน้าท่ีต่าง ๆ ขององค์กรและ

สถาบัน  ดังห้องสมุดท่ีดูแลจัดหาระบบและบริการสารสนเทศท่ีบุคลากรและสังคมตอ้งการ รวมท้ังบริการสารสนเทศ

ในความหมายท่ีเชื่อมโยงถึงผู้ใช้ห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศทุกประเภท แม้เป็นการใช้สารสนเทศในสถานท่ีหรือ

เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้อาจมีการพัฒนาสารสนเทศท่ีใช้จนไปสู่ความรู้และปัญญา (Wisdom) ได้ หากเครือข่าย

การใช้สารสนเทศน้ันเป็นเสมอืนสังคม ๆ หนึ่ง (Pedley. 2001)   

 ในรอบทศวรรษท่ีผ่านมา จุดประสงค์ของการผลิตนักวิชาชีพสารสนเทศเปลี่ยนแปลงไปไม่มาก ส่วนท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงคือด้านเนื้อหาและเทคนิค เป้าหมายหนึ่งของการจัดการศึกษาในวิชาชีพนี้คือ การเรียนรู้ท่ีจะค้นหา

สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่ยังมีข้อถกเถียงระหว่างนักปฏิบัติและนักการศึกษาในวิชาชีพ 

นักปฏิบัติเห็นว่าการฝึกฝนการปฏิบัติงานในวิชาชีพโดยไม่ต้องมีทฤษฎีรองรับนั้น เป็นลักษณะการเรียนรู้จากงาน จะ

ส่งผลต่อการสร้างกรอบความเข้าใจได้ดีกว่าเร่ืองของทฤษฎีและเทคนิควิธีภูมิหลังทางด้านการศึกษาในวชิาชพีนี้ ก็คือ

การเป็นตัวกลางระหว่างความต้องการของผู้ใช้ในโลกท่ีมีสารสนเทศหลากหลาย นักวิชาชีพสารสนเทศต้องแสดง

บทบาทในการเป็นนักส ารวจ นักวิเคราะห์ความตอ้งการของผู้ใช้ ผู้อ านวยความสะดวกตอ่การใชส้ารสนเทศ ผู้ก าหนด

กลยุทธ์การสืบค้นท่ีมีประสิทธิภาพ การเป็นนักการศึกษาซึ่งคุ้นเคยกับวรรณกรรมในหลากหลายรูปแบบผู้จัดหา

สารสนเทศ และผู้ให้บริการสารสนเทศทันสมัยส าหรับผู้ใชบ้ริการ  
 

 พัฒนาการของหลักสูตรสารสนเทศศึกษา  

 หลักสูตรสารสนเทศศึกษาพัฒนาการมาจากหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งมีความ

เป็นสหสาขาวิชา คือ การผนวกสาขาวิชา 2 สาขาเขา้ด้วยกัน ต่างช่วยเอื้อซึ่งกันและกันในการจัดการสารสนเทศนั่นคือ 

Documentation โดยใชแ้ทนค าว่า Bibliography เพื่อความทันสมัย  มาผนวกกับค าว่า Computation ซึ่งเป็นศาสตร์ด้าน

คอมพิวเตอร์ โดยน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการเอกสาร (Buckland. 1991; 1996)  หลายปีท่ีผ่านมา 

หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มีพัฒนาการท่ีหลากหลาย สามารถสรุปได้  2 ประเด็น คือ 1) 

ความพยายามท่ีจะแยกบรรณารักษศาสตร์ออกจากสารสนเทศศาสตร์ และ 2) ความพยายามท่ีจะบูรณาการสอง

ศาสตร์นี้เข้าด้วยกัน  ซึ่งประเด็นหลังนี้เป็นไปค่อนข้างยาก เนื่องจากมีท้ังในด้านทฤษฎแีละด้านปฏิบัติเข้ามาเกี่ยวข้อง 

เช่น สาขาคอมพิวเตอร์และการจัดการ จะมีความเชี่ยวชาญกว่าอย่างชัดเจนในเร่ือง การก าหนดสมรรถนะท่ัวไปของ

วิชาชีพสารสนเทศมากกว่าสาขาหรือโปรแกรมวิชาห้องสมุดและบริการสารสนเทศ  นี่เป็นจุดท่ีจะน ามาวิเคราะห์

พจิารณา เนื่องจากการเนน้การบริการเป็นจุดเนน้ของสาขาวิชานี ้ แตใ่นสาขาอื่น ๆ จะขาดจุดนี ้ ตอ่การใส่ใจในเร่ืองนี้ 
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ได้มีการร่วมอภปิรายและแสดงความคิดเห็นของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศหลายท่านท่ีเป็นระดับผู้น าในวงการนี้ 

ได้กลา่วแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของการจัดการศกึษาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้เปิดเผย

ถึงจุดประสงค์ของเนื้อหาส าหรับระดับปริญญาตรีว่า ควรจะเน้นในเร่ืองของการให้การศึกษากับบรรณารักษ์ ผู้ซึ่ง

จะต้องมีจิตส านึกท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งในวิชาชีพสารสนเทศ มีความเข้าใจกว้าง ๆ ในจุดประสงค์และเป้าหมายหลักของ

วิชาชีพในภาพรวม และความส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้ทางวิชาชีพ  ท้ังนี้พบว่า มี

ความเห็นร่วมกันในเร่ืองความต้องการในการเพิ่มการเนน้ในทฤษฎกีารสื่อสารของมนุษย์ กระบวนการและการปฏิบัติ 

สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าท่ีของวิชาชีพ ความต้องการและทรัพยากรสารสนเทศท่ีชุมชนม ี

และเพิ่มความใส่ใจในระบบสารสนเทศ เนื่องจากภาพลักษณ์ในวชิาชพีสารสนเทศไมไ่ด้ปรากฏอยู่แตใ่นสถาบันบริการ

สารสนเทศเท่านั้น  แต่ยังปรากฏอยู่นอกสถาบันและในวงการวิชาชีพอื่นอีกด้วย ตลอดจนยังสร้างความแตกต่าง

ระหว่างผู้แสวงหาสารสนเทศ ซึ่งมีการเข้าถึงสารสนเทศผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การรับบริการจากโตะ๊บริการอ้างองิ 

การเข้าถึงโดยผ่านทางโทรศัพท์  ซีดีรอม  เครือข่ายท้องถิ่น  ดาวเทียม หรือแม้แต่กระบวนการสืบค้นซึ่ งจบลงท่ี

หนังสือ  วัสดุย่อส่วน วีดิทัศน์ เทปคาสเซท (Cassette tape) แผ่นดิสก์ (Diskette) เคเบิลทีวี (Cable TV) ไฮเปอร์มีเดีย 

(Hypermedia) และสารสนเทศท่ีพิมพจ์ากคอมพวิเตอร์หรือจากหน้าจอ (Day. 1997) 

 ปัจจุบันหลักสูตรสารสนเทศศึกษาส่วนใหญ่จะสะท้อนถึงผลกระทบของการปฏิวัติทางด้านดิจิทัล โดยการเพิ่ม

รายวิชาใหม่ ๆ ท่ีทันสมัย รวมท้ังการวิเคราะห์ทบทวนรายวิชาเดิมท่ีจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี

และทฤษฎีใหม่ท่ีเกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน เช่น ทางด้านกฎหมาย ว่าด้วยเร่ืองของทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายลิขสิทธ์ิ

ดิจิทัล  ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ว่าด้วยเร่ืองของวิธีการประเมินคุณค่ าและราคาของสารสนเทศ การเชื่อมโยงของ

สารสนเทศกับผลผลิตท่ีได้  อุตสาหกรรมสารสนเทศ  ส่วนทางด้านสังคมวิทยา ว่าด้วยเร่ืองผลกระทบของเทคโนโลยีต่อ

การเสริมสร้างสังคมสารสนเทศ  ส าหรับทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ว่าด้วยการประเมินผลระบบสารสนเทศระดับชาติ

ต่อการพัฒนาประเทศ เป็นต้น  ส่วนท่ีเป็น “แกน” ของสาขาวิชาสารสนเทศศึกษายังคงเป็นเร่ืองการบริการ รวมถึงงาน

บริการอ้างอิงและสารสนเทศ  การตอบค าถาม สารสนเทศท่ีเกิดขึ้นและการเผยแพร่ไปยังสถาบันสารสนเทศ ความ

ต้องการสารสนเทศของผู้ใช้บริการ รูปแบบสารสนเทศท่ีผู้ใช้บริการต้องการ  ทฤษฎีของการรวบรวม สร้าง และจัดระบบ

สารสนเทศส าหรับการใช้ในหลากหลายรูปแบบ และเทคนิควิธีการทางบรรณานุกรมและการสืบค้น รวมถึงการสืบค้น

สารสนเทศทางออนไลน์  แหล่งสารสนเทศอ้างอิงพื้นฐาน และการใช้งานวิจัยท่ีมีคุณค่า ท้ังนี้ บัณฑิตของหลักสูตรจะ

ได้รับความรู้ท่ีเป็นแกนเหล่านี้เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่วิชาชีพสารสนเทศได้ในหลากหลายมติ ิ  

 อนาคตของการพัฒนาหลักสูตรสารสนเทศศึกษาเพื่อเตรียมบุคลากรส าหรับการท างานในศตวรรษท่ี  21 

จะต้องมีการสร้างสมดุลระหว่างหลักสูตรแกนหลักและองค์ประกอบอื่น ๆ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของ

ผู้ใช้บริการท่ีเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับการค้นหาโลกใหม่ส าหรับของเด็กก่อนวัยเรียน การค้นหา

สารสนเทศของนักวิจัยทางการแพทย์ท่ีต้องการสารสนเทศในการช่วยเหลือชีวิตผู้คน  และความต้องการสารสนเทศ

ของผู้สูงอายุท่ีต้องการสารสนเทศเพื่อท่ีจะมาจัดการกับปัญหาในชีวติประจ าวัน หรือนักศกึษามหาวทิยาลัยท่ีตอ้งการ

ความช่วยเหลือในการค้นหางานเขียนเพื่อประกอบการท ารายงาน หรือนักธุรกิจ/ผู้บริหารระดับสูง ท่ีต้องการ

สารสนเทศท่ีเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการตลาดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ หรือนักกฎหมายต้องการสารสนเทศโดยย่อท่ี

เป็นค าฎีกาในอดีตเพื่อต่อสู้ให้ลูกความอยา่งมีประสิทธิภาพ หรอืผู้อพยพมคีวามตอ้งการเรียนรู้ภาษาใหม่ของถิ่นฐานท่ี

อยู่ใหม่ หรือแมแ้ตผู่้ใหญ่ท่ีมีความเพยีรพยายามท่ีจะอา่นออกเขียนได้  ดังนัน้ทัศนคติของคนกลุ่มต่าง ๆ เหลา่นีต้อ่การ

รับบริการสารสนเทศ จึงควรจะเป็นภาพสะท้อนท่ีปรากฏในหลักสูตรท่ีจะสร้างขึ้น  ดังท่ี ไนส์บิต (Naisbitt. 1984) 

กล่าวว่า มนุษย์ก าลังตกอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ส าหรับวิชาชีพ

http://cassettelover.blogspot.com/
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สารสนเทศก็เช่นเดียวกัน ก าลังเผชิญภาวะดังกล่าวเช่นกัน ปัจจุบันวิชาชีพสารสนเทศต้องการนักสารสนเทศหรือ

บรรณารักษ์รุ่นใหม่ท่ีมีการศึกษา มีคุณธรรม และมีทักษะด้านเทคโนโลยี เพื่อสามารถจัดบ ริการห้องสมุดและ

สารสนเทศท่ีเน้นการใส่ใจบริการแก่ประชาชนในสภาพแวดล้อมท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าสมัยก่อน รวมท้ังความ

พยายามในการสร้างศักยภาพของวิชาชีพโดยสถาบันการศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์จะยังคงเน้นปรัชญาและ

แนวคิดของการเข้าถึงสารสนเทศ โดยยังสามารถยนืหยัดในการเรียนการสอนในวชิาชพีสารสนเทศมากกว่าการอบรม

ฝึกฝนงานเทคนิคเท่านั้น นอกจากนั้น ทางด้านคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสารสนเทศศึกษา ก็ควรมีคุณลักษณะท่ี

แตกต่างไปจากในอดีต คือ เป็นผู้ท่ีมาจากศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย เช่น ศาสตร์ว่าด้วยองค์กร  คอมพิวเตอร์  

เศรษฐศาสตร์  กฎหมาย จิตวิทยา  สังคมวิทยา ปัญญาประดิษฐ์ ทฤษฎีสารสนเทศ และอื่น ๆ เป็นต้น เป็นท่ีรวม

ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่าง ๆ เพื่อท่ีจะจัดหาสารสนเทศท่ีตรงกับความต้องการของผู้ใชบ้ริการในสาขาวิชานั้น ๆ และใน

รูปแบบท่ีถูกต้อง รวมท้ังเพื่อผลิตนักศกึษาท่ีเป็นผู้รู้สารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา (Eqbal; Sohail; & Sohail. 2010) 
 

 การวจิัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสารสนเทศศึกษา    
 การศึกษาวจิัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสารสนเทศศึกษาในตา่งประเทศ ส่วนใหญ่ศึกษาในประเด็นปัญหาการจัด

การศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร  การออกแบบหลักสูตร แนวโน้มของสาขาวิชา 

ซึ่งมีผลกระทบตอ่หลักสูตร รวมท้ังทักษะและความรู้ซึ่งเป็นท่ีต้องการของตลาดงานและสังคม ดังเช่นงานวจิัยตอ่ไปน้ี 

 บรอนสไตน์ (Bronstein. 2007) ศึกษาแนวโน้มของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (LIS) 

ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเกิดของอินเทอร์เน็ต โดยวิเคราะห์จากรายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตรของโรงเรียน

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ท่ัวโลก จ านวน 30 รายวิชาท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์ ด้วยหลักการพื้นฐาน  

5 ด้านของวิลสัน (Wilson's map of Information Science) ดังนี้คือ เนื้อหาสารสนเทศ (Information content) ระบบ

สารสนเทศ (Information systems) คน (People) องค์กร (Organizations) และนโยบาย (Policy) โดยใช้วิธีวิจัยแบบ

วเิคราะห์เนื้อหา ผลการวจิัยพบวา่ โรงเรียนบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ส่วนใหญ่ผสมผสานเนื้อหาวชิา

บรรณารกัษศาสตร์ท่ีเป็นพืน้ฐานดั้งเดิม สารสนเทศศาสตร์ และสารสนเทศศึกษาเขา้ด้วยกันได้อยา่งดี แตย่ังไม่ปรากฏ

วา่มีกิจกรรมการสง่เสริมนสิิตให้มีทักษะทางสังคม 

  ในขณะท่ี ยังฮี  อัน และ ชอย (Younghee; Ahn; & Choi. 2012) ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงใน

ห้องสมุดประเทศเกาหลีและหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา รวมท้ังประเมินผลหลักสูตรท่ีใช้อยู ่  

ผลการศึกษา พบว่า 1) สิ่งส าคัญอันดับแรกท่ีใช้ในการตัดสินใจนั้นมาจากข้อมูลของคณะ 2) มีหลักสูตรใหม่เพิ่มมาก

ขึน้โดยมีความหลากหลายและมีความเฉพาะ 3) ในรอบสามปีท่ีผ่านมา พบว่า หลักสูตรท่ีมีความสมบูรณ์มีเพียงร้อย

ละ 50 ของมหาวิทยาลัย 10 แห่ง  4) บรรณารักษ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เห็นด้วยในระดับมากว่า หลักสูตรควรมีการ 

ฝึกปฏิบัติหรือฝึกภาคสนาม 5) สิ่งท่ีตอ้งการมากที่สุดส าหรับหลักสูตรใหม ่คือ การฝึกปฏบัิติในการจัดการระบบและ 

การจัดการทรัพยากรเว็บห้องสมุด การวางแผนการตลาดและการประเมนิ  การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ

จัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล สารสนเทศ และการสื่อสารในยุคดิจิทัล  

 ส่วน ตูเฟล คาน และ มามูด (Tufail Khan; & Mahmood. 2013)  ศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์ท่ีเปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศปากีสถาน  ผลการศึกษาพบว่า ชื่อของหลักสูตร

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มีความแตกต่างมากท่ีสุด กล่าวคือ ชื่อของหลักสูตรไม่ซ้ ากันเลย โดยมีค าท่ีใช้

เรียกหลากหลาย  การศึกษาคร้ังนี้ช่วยให้การออกแบบหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เป็นไปตาม

ความต้องการของตลาดงานและสังคม และท าให้ทราบถึงล าดับของโรงเรียนท่ีมีหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ
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สารสนเทศศาสตร์ เมื่อเทียบกับอันดับของโลก ซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนได้รับมาตรฐานสากล  ขณะท่ีอันดับของโรงเรียนก็มี

ส่วนชว่ยให้ช่ือของหลักสูตรนา่สนใจในการเลือกเข้าศกึษา  

  ล่าสุด จอห์นสตันและวิลเลียมส์ (Johnston; & Williams. 2015) ศึกษาความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านห้องสมุดและ

บรรณารักษ์วิชาชีพในประเทศกาตาร์ ว่าควรมีทักษะและความรู้อะไรบ้าง เพื่อน าไปพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์ ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดงานในประเทศกาตาร์ รวมท้ังน าไปพัฒนาหลักสูตรการ

ฝึกอบรมบรรณารักษ์วิชาชีพของระดับประเทศ  ผลการศึกษาพบว่า ในอนาคต ลักษณะงานท่ีโดดเด่นเป็นท่ีต้องการของ

ตลาดงานมาก มีดังนี้ 1) งานท่ีเน้นการบริการผู้ใช้ ได้แก่ บรรณารักษ์วิจัย (Research librarians)  บรรณารักษ์บริการ

สารสนเทศ (Information service librarians)  และบรรณารักษ์เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา (Subject librarians)  2) งานด้าน

เทคนิค ได้แก่ บรรณารักษ์วิเคราะห์สนเทศ (Cataloguers)  บรรณารักษ์สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic resource 

librarians) และบรรณารักษ์ระบบ (System librarians) 

 ส าหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสารสนเทศศึกษาในประเทศไทย  ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเกี่ยวกับการ

ประเมินผลหลักสูตรหรือติดตามผลคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังศึกษาแนวโน้มความ

ต้องการบัณฑิตในตลาดงาน ปัจจุบันหลักสูตรสารสนเทศศึกษาได้รับผลกระทบจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอน 

รวมท้ังชื่อสาขาวชิา ท่ีต้องพัฒนาและปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันสมัยและรองรับความตอ้งการของตลาดงาน  ดังงานวจิัยตอ่ไปนี้  

 รัชนีวรรณ ขาประดิษ และอรพินธ์ุ พูนนารถ (2549) ศึกษาเพื่อประเมินหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างรายวิชาของหลักสูตร  

ปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วชิาชพี ผลการศึกษา พบว่า ควรมีการปรับปรุง

หลักสูตรให้ทันสมัย โดยเฉพาะด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรปรับปรุงหลักสูตรสม่ าเสมอ เพิ่มรายวิชาด้าน

คอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น เพิ่มจ านวนหน่วยกิตปฏิบัติ ปรับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาเป็น 3 หน่วยกิต ปรับปรุง

เนื้อหารายวชิาบางรายวชิาไม่ให้ซ้ าซ้อนกัน และปรับปรุงเนื้อหารายวชิาให้มคีวามทันสมัยหรือทันกับยุคสมัย ตลอดจน

ปรับโครงสร้างหลักสูตรโดยให้มีจ านวนหนว่ยกิตกลุม่วชิาเนื้อหามากกวา่ 70 หนว่ยกิต 

 ต่อมา สรคม ดิสสะมาน (2551)  ศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะส่วนบุคคล รวมถึงปัญหาท่ีนายจ้างประสบเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานของบัณฑิต  ผลการศกึษา พบว่า นายจ้างของบัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี

ความพึงพอใจในระดับมากต่อความรู้ของบัณฑิต ซึ่งจ าแนกได้ 3 ด้าน คือ ความรู้ด้านวิชาชีพ  ความรู้ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ และความรู้เกี่ยวกับหน่วยงาน/องค์การท่ีบัณฑิตฯ ปฏิบัติงาน  และมีความพึงพอใจในระดับมากต่อทักษะ ซึ่ง

จ าแนกได้ 2 ด้าน คือ ทักษะด้านวิชาชีพและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส าหรับคุณลักษณะส่วนบุคคล นายจ้างมี

ความพงึพอใจในระดับมากท้ัง 2 ด้าน คือ คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ    

 ในขณะท่ี อรทัย วารีสอาด และคณะ (2552) ศึกษาติดตามผลบัณฑิตหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผลการศึกษาจากผู้จ้างงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี

ต าแหน่งงานอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่บรรณารักษ์ และสังกัดหน่วยงานท่ีไม่ใช่ห้องสมุด ผู้จ้างงานพึงพอใจต่อบัณฑิตในระดับมาก ใน

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ส่วนความคาดหวังตอ่บัณฑิตก็อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน  

ในด้านความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้ านคุณธรรมและจริยธรรม ความคิดเห็นของผู้จ้างงานเกี่ยวกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์มากที่สุด คือด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ด้านความรู้ความสามารถในการ
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บริหารจัดการองค์กร และด้านความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนผลการศึกษาจากบัณฑิต พบว่า 

บัณฑิตส่วนใหญ่ท างานในหนว่ยงานเอกชน  บัณฑิตส่วนใหญ่น าความรู้ในรายวิชาตา่ง ๆ ไปใชใ้นระดับมาก  

 ต่อมา คณาจารย์กลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2555) ศึกษาความต้องการบัณฑิตหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

และเพื่อน าเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ตามความต้องการของ

ผู้ประกอบการ  ผลการศกึษา พบวา่ 1) ความต้องการบัณฑิตทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์จาก

ข้อมูลเชิงปริมาณ มีความต้องการบันฑิตทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จ านวน 248 คน  

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการสัมภาษณ์ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย ท่ีระบุว่า ใน ปี พ.ศ. 2555 มีความตอ้งการประมาณ 300 กว่าอัตราตามงบประมาณท่ีจัดสรรมา  แต่ความ

เป็นจริง ยังมีความต้องการร่วม 700 อัตรา รวมถึงหอสมุดแห่งชาติก็ได้ระบุวา่ มคีวามต้องการมีจ านวน 8-10 อัตรา  

ส่วนช่ือหลักสูตรคือ “บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์”  2) คุณลักษณะในวิชาชพีท่ีมีความต้องการมากตาม

ความคิดเห็นของผู้ประกอบการคือ ด้านงานบริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ  ด้านภาษา ด้านงาน

บริหาร และด้านงานเทคนิค คุณสมบัติเฉพาะของบัณฑิตท่ีต้องการมากท่ีสุดคือ มีคุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ เป็นนักประชาสัมพันธ์ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  

รายวชิาต่าง ๆ ที่บรรจุไวใ้นหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ควรมีเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ

ห้องสมดุ ความรูด้้านเทคโนโลยสีารสนเทศ คุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

 ล่าสุด อรทัย วารีสอาด และคณะ (2560) ประเมินผลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ

ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยศึกษาความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีมีต่อหลักสูตร ตลอดจนศึกษาความพึง

พอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต  คณะผู้วจิัยด าเนินการวจิัยโดยใช้วิธีวเิคราะห์

จากเอกสาร ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้อง  

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลหลักสูตร และวิธีวิจัยแบบผสมผสานเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูลจาก

บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร

ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2552) จ านวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นท่ีส าเร็จการศกึษา

ในปีการศึกษา 2556 จ านวน 27 คน และ ปีการศึกษา 2557 จ านวน 43 คน รวมท้ังหมด 70 คน และผู้ใช้บัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา รวมท้ังหมด 70 หน่วยงาน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล มี

ดั ง นี้  

1) แบบสอบถาม จ านวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดท่ี 1 สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีมีต่อหลักสูตร และชุดท่ี 2 สอบถามความ

พึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สารสนเทศศึกษา 2) แบบสัมภาษณ์ จ านวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดท่ี 1 สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีมีต่อหลักสูตร 

และ ชุดท่ี 2 สอบถามความพงึพอใจและความคาดหวังของผู้ใชบั้ณฑิตท่ีมีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตรศลิปศา

สตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา   ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม  

ในระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 31 พฤษภาคม 2559 และด าเนินการสัมภาษณ์ โดยคัดเลือกจากแบบสอบถามท่ีได้รับ

กลับคนื ในระหว่างวันท่ี 1 มถิุนายน - 31 กรกฎาคม 2559 โดยมีขัน้ตอนการวเิคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

  1. แบบสอบถาม คณะผู้วิจัยใช้โปรแกรมค านวณส าเร็จ โดยใช้วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อย

ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

  2. แบบสัมภาษณ ์คณะผู้วิจัยวเิคราะห์ขอ้มูลโดยวธีิการสังเคราะห์เนื้อหา แลว้น าไปสรุปความ 
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สรุปผลการศึกษา พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ๋มีความคิดเห็นว่า สามารถน าความรู้จากการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ 

ไปใช้  โดยให้ความคิดเห็นเพิ่มเตมิ คือ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  อย่างไรก็ตาม พบว่า 

บัณฑิตส่วนใหญ่สามารถท างานในต าแหน่งท่ีหลากหลายท้ังในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ได้แก่ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยี

สารสนเทศ มากท่ีสุด  รองลงมาคือ บรรณารักษ์ เว็บมาสเตอร์  และต าแหน่งอื่น ๆ ตามล าดับ ได้แก่  เจ้าหน้าท่ี

สารสนเทศ  นักเอกสารสนเทศ  นักวิชาการ  ท้ังนี้สอดคล้องกับอาชีพท่ีระบุไว้ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สารสนเทศศึกษา ว่าบัณฑิตท่ีจบออกไปสามารถประกอบอาชีพ ได้แก่ บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการ

สารสนเทศ นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ  ส่วนกลุ่มรายวิชาท่ีบัณฑิตน าความรู้ไปใช้ในระดับมาก ได้แก่ กลุ่ม รายวิชา

ภาษาอังกฤษบังคับ และกลุ่มรายวิชาเสริมสร้างประสบการณ์  และเมื่อพิจารณารายวิชา พบว่า รายวิชาทีบัณฑิตน า

ความรู้ไปใช้ในระดับมาก ได้แก่ สศ 103 การสื่อสารในงานสารสนเทศ  อก 201 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1 อก 203 

ภาษาอังกฤษเชงิวชิาการ 1  และ สศ 471 การฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพสารสนเทศ  ท้ังนี้เป็นเพราะทักษtการสื่อสารและ

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นทักษะท่ีจ าเป็นในการท างาน  และเป็นท่ีต้องการของตลาดงานในสังคมปัจจุบัน  ในกรณีท่ี

ปฏิบัติงานในห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศ  จะพบว่า การสื่อสารมีความส าคัญท่ีสุดในงานบริการอ้างอิงและ

สารสนเทศ ซึ่งต้องอาศัยทักษะและความสามารถในการสื่อสารท่ีเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการพูด การเขียน การฟัง การ

อา่น ท้ังนี้เนื่องจากบรรณารักษ์ผู้ให้บริการต้องมีหน้าท่ีในการตอบค าถาม ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาและช่วยการค้นคว้า

แก่ผู้ใช้บริการ (บรรจง พลไชย. 2554) โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ผู้ท่ีสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ

สื่อสารได้ดีจะมีโอกาสได้รับการจ้างงานและได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมในการท างาน มากกว่าผู้ท่ีมีทักษะทางภาษา

นอ้ย หน่วยงานท่ีประกาศรับพนักงานส่วนใหญ่ จะแนบท้ายเร่ืองทักษะทางภาษาว่า หากมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ในการติดต่อสื่อสาร จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  ส าหรับรายวิชา สศ 471 การฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพ

สารสนเทศนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อวิชาชีพสารสนเทศ เนื่องจากในปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา  หลักสูตรได้

ก าหนดให้นิสิตต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ  ดังนั้นบัณฑิตท่ีจบการศึกษาจะได้รับประสบการณ์ตรง ช่วยให้

บัณฑิตเกิดความมั่นใจในตนเองมากขึ้น นอกจากนี้ บัณฑิตมีความคิดเห็นว่า ตนได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีหลักสูตรได้

ตั้งไว้ จ านวน 2  ข้อ คือ 1) มีทักษะการรู้สารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเองและผู้อื่นให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต และ 2) มี

ความรู้ความสามารถในการจัดการสารสนเทศในองค์กรตา่ง ๆ โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสม  ท้ังนี้เนื่องจากเป็น

วิชาชีพเฉพาะด้านและเป็นท่ีต้องการของตลาดงาน สามารถน าไปใช้ได้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน สามารถจัดการ

สารสนเทศได้อย่างมีระบบระเบียบ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างครบถ้วน  สามารถค้นหาความรู้และข้อมูลท่ีต้องการได้

ด้วยตนเอง ส าหรับประเด็นของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ ในระดับมาก และมีความคาดหวังด้านคุณธรรมและจริยธรรมในระดับมากที่สุด โดยผู้ใช้บัณฑิต

เสนอแนะว่า บัณฑิตควรมคีวามรับผิดชอบสูงตอ่งานในหนา้ท่ีหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย  ซึ่งตรงกับผลการวจิัยหลายเร่ือง 

ได้แก่ งานวิจัยของคณาจารย์กลุ่มวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2555) และงานวจิัยของ อรทัย วารีสอาด และคณะ (2552) ท่ีพบวา่ ผู้ใชบั้ณฑิตหรือผู้จ้าง

งานมีความพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุด ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม  และประเด็นสุดท้าย คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีต้องการ

รับเข้าท างานในหน่วยงาน ได้แก่ การปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร  ความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีเรียนมาให้

เข้ากับงานท่ีท า  ทักษะในการวิเคราะห์ความรู้ แล้วน ามาปรับใช้ในองค์กร  มีความอดทน และทักษะการใช้

ภาษาตา่งประเทศในการสื่อสาร 
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ความท้าทายในการจัดการศึกษาหลักสูตรสารสนเทศศึกษาในศตวรรษที่  21 

 ปัจจุบันมักจะมกีารพูดถึงเร่ืองความเปลี่ยนแปลงท่ีก าลังจะมาถงึและท่ีมาถึงแล้วสู่ห้องสมุดและ 

วงการศึกษาทางด้านสารสนเทศศึกษา บางท่านกล่าวชื่นชมในความเปลี่ยนแปลงนั้น บางท่านก็แสดงความคิดเห็น

ในทางลบตอ่ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และบางสว่นก็ให้ย้อนระลึกถึงความรู้สกึท่ีมีความส าคัญ มีคุณค่าในอดีตและ

ความท้าทายท่ีส าคัญในอนาคต  ดังนั้น ในการกล่าวถึงอนาคตของการจัดการศึกษาหลักสูตรสารสนเทศศึกษาเพื่อ

สร้างบรรณารักษ์หรือนักสารสนเทศยุคใหม่ ก็มิใช่เร่ืองท่ีจะท าได้ง่าย เนื่องจากต้องมีการทบทวนและแก้ไขให้

สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม อีกท้ังยังต้องมองย้อนกลับไปสู่อดีตอีกด้วย  ตลอดเวลาท่ีผ่านมา การวิจัยและ

การศึกษาทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์มีส่วนช่วยสังคมเพื่อรองรับต่อความเปลี่ยนแปลง

อันรวดเร็วทางด้านการจัดการความรู้จากยุคสังคมอุตสาหกรรมสู่ยุคสังคมสารสนเทศ ซึ่ งมหาวิทยาลัยวูฮัน (Wuhan 

University) และ มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ (University of Illinois) ท่ีมีประวัติการจัดการศึกษาอันยาวนานและลุ่มลึก

ทางด้านวิธีการปฏิบัติและการจัดการศึกษาทางด้านห้องสมุดวิจัยและห้องสมุดมหาวิทยาลัย รวมท้ังยังมีการผลิต

อาจารย์ผู้สอนบรรณารักษศาสตร์ ซึ่งในเวลาต่อมาก็คือ สารสนเทศศาสตร์ในมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย นับได้ว่ามี

ผลกระทบตอ่ความเปลี่ยนแปลงทางด้านการจัดการศึกษาบรรณารักษศาสตร์และด้านหอ้งสมุดเป็นอยา่งมาก  

โดยมหาวิทยาลัยท้ังสองแหง่นี้ ก็ยังคงด าเนนิภารกิจดังกลา่วอยา่งต่อเนื่อง   

 ในปี ค.ศ. 9200   คณะวิชาการจัดการสารสนเทศแห่งมหาวิทยาลัยวูฮัน (Wuhan’s School of Information 

Management)  ได้เป็นตัวแทนของประเทศจีนเข้าร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาด้าน

สารสนเทศศาสตร์ (iSchool Consortium) ท่ัวโลก ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีสถาบันการศึกษาชั้นน าทางด้านสารสนเทศศาสตร์

กว่า  25 แห่ง และสถาบันเหล่านี้มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานในการจัดโปรแกรมการศึกษาทางด้าน

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ท่ีมีการจัดการศึกษาถึงระดับปริญญาเอกอีกด้วย นอกจากนั้น ยังมี

โปรแกรมการวจิัยท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับคน สารสนเทศและเทคโนโลย ี สถาบันการศกึษาด้านสารสนเทศศาสตร์

หลายแห่งมีบทบาทในการสง่เสริมด้านวิชาการ เชน่ มีการผลิตวารสาร วชิาการระดับแนวหนา้  มีการวางแผนเกี่ยวกับ

หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตอกีด้วย  ปัจจุบันมีการ

ประชุมตกลงร่วมกันของเครือข่าย  ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยท่ีเป็นหลัก 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยวูฮัน (Wuhan 

University) มหาวิทยาลัยพทิท์สเบิร์ช (Pittsburgh University) และ มหาวิทยาลัยอิลลนิอยส์ (University of Illinois) โดย

มีคณบดีของ School of Information, University of Washing เป็นประธานเครือข่าย กลุ่มเครือข่ายดังกล่าว มีการจัด

ประชุมในทุก 2 สัปดาห์  เพื่อด าเนินการโครงการพิเศษเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของสถาบันการศึกษาด้าน

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และจัดการประชุมสามัญประจ าปอีย่างตอ่เนื่อง (Unsworth. 2010)   

 ความท้าทายท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งส าหรับการจัดการศึกษาทางด้านสารสนเทศศึกษาในอนาคต ก็คือ 

การคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสถาบันการศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์หรือการยืนยันถึง

ความส าคัญของวชิาชีพสารสนเทศ  การต่อสู้และยนืหยัดในเครือข่ายความร่วมมอืของสถาบันการศึกษา  นอกจากนั้น 

ยังมีความท้าทายจากวิชาชีพสารสนเทศเอง  เช่นเดียวกับโลกแห่งห้องสมุดท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงความเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ซึ่งก็กระทบถึงหลักสูตรด้วย  ปัจจุบันพบว่า ช่องว่าง คือ ทฤษฎีทางวิชาการและการวิจัยท่ี

สอนเป็นแบบหนึ่ง แต่ในการปฏิบัติงานของห้องสมุดเป็นอีกแบบหนึ่ง  และตลาดงานในโลกแห่งความเป็นจริงนั้น 

ต้องการบุคลากรอีกแบบหนึ่ง ท าให้บัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์ไม่สามารถสนองตอบความต้องการของสังคมได้  ดังเสียงสะท้อนจากบรรณารักษ์ท่ีกล่าวว่า  

“ในภำคส่วนของกำรจัดกำรศึกษำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ เหมือนอยู่บนหอคอยงำช้ำง ซึ่งได้
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ชี ให้เห็นควำมแตกแยกระหว่ำงทฤษฎแีละกำรปฏิบัตท่ีิฝังรำกอยูใ่นรูปแบบของมหำวทิยำลัย” (Unsworth. 2010)  ท้ังนี้

พบวา่ ห้องสมุดซึ่งเป็นองค์กรวชิาชพีหน่ึง มักมองบทบาทของตนวา่ เป็นผู้ก าหนดทิศทางการจัดการศกึษาวา่จะเดินไป

ข้างหนา้อย่างไร  ในขณะเดียวกัน ห้องสมุดก็จะต้องปฏรูิปตนเองตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมดว้ย 
 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสารสนเทศศึกษา 
    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (Bachelor of Arts Program in Information 

Studies) เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีพัฒนาและ

ปรับเปลี่ยนมาจากสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยเร่ิมจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ 

2508  ซึ ่งเป็นสถาบันเก่าแก่และมีชื่อเสียงในการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์มาแต่อดีต  จนกระทั่ง ปีการศึกษา 2552 ได้ปรับเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น “สารสนเทศศึกษา”  และต่อมาในปี

การศึกษา 2555 ด าเนินการปรับปรุงเพื่อให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

รวมท้ังปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบรอบ 5 ปี ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้ทันสมัยและ

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน โดยมีแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

 1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนนิงานหลักสูตรในปีท่ีผ่านมา 

 2. วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาด้านต่าง ๆ ไดแ้ก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม 

 3. วิเคราะห์ผลกระทบของสถานการณภ์ายนอกท่ีมีต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ

ของสถาบัน 

 4. วิเคราะห์สถานการณ์ความตอ้งการใชบั้ณฑิตและความคาดหวังของผู้ใชบั้ณฑิตหรือตลาดงาน 

 5. วิเคราะห์สถานการณ์จากข้อมูลส าคัญท่ีไดจ้ากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ 

5.1 ผลส ารวจความคิดเห็นของอาจารยท่ี์มีต่อหลักสูตร 

5.2 ผลประเมินรายวชิาและอาจารยผ์ู้สอนซึ่งประเมนิโดยนสิิตในทุกภาคการศกึษา  

5.3 ผลส ารวจความคิดเห็นของนิสิตชัน้ปีสุดท้ายท่ีมีต่อหลักสูตร 

5.4 ผลส ารวจความคิดเห็นของบัณฑิตท่ีมีต่อหลักสูตร 

5.5 ผลส ารวจความคิดเห็นของผู้ใชบั้ณฑิตหรือผู้จ้างงานท่ีมีต่อบัณฑิตท่ีท างานด้วย 

 6. จัดกิจกรรมเพื่อรวบรวมความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ ตัวอยา่งเช่น การเสวนารว่มกับนสิิตชัน้ปีท่ี 4  การ

สนทนากลุ่มร่วมกับนสิิตชัน้ปีท่ี 3  เป็นต้น  ท้ังน้ีควรก าหนดหัวข้อส าคัญดังนี ้

  6.1 เนื้อหารายวชิา  เช่น รายวิชาพืน้ฐานเฉพาะดา้นรายวชิาเอกบังคับ รายวชิาเอกเลอืก  

  6.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเช่น แผนการศึกษา อาจารย์ผู้สอน วิธีการสอนสื่อประกอบการสอน 

เป็นตน้ 

  6.3 การสง่เสริมและพัฒนานิสติ เชน่ การดูแล ใหค้ าปรึกษา ทุนการศึกษา เป็นต้น 

  6.4 การวัดผล / การประเมินผลการเรียนรู้เช่น ลักษณะของข้อสอบ เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การ

ตัดเกรด  เป็นต้น 

  6.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  ห้องสมุด  หนังสือ ต ารา  เอกสารประกอบการ

สอน  Sheet  เป็นตน้ 

  6.6 จุดแข็งของหลักสูตร 

  6.7 จุดออ่นของหลักสูตร 
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 7. ด าเนินการวิจัยเพื่อติดตามผลบัณฑิตหรือประเมินผลหลักสูตร  ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลส าคัญท่ีมีความ

ทันสมัยและน่าเชื่อถือ ช่วยท าให้ทราบว่าการจัดการเรียนการสอนบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ รวมท้ังให้

ทราบถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของหลักสูตรท่ีใชอ้ยู่ โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์เอกสาร การวิจัยเชิงปริมาณ และการ

วจิัยเชงิคุณภาพ ผสมผสานกัน 

 8. จัดวิพากษ์ร่างหลักสูตร โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา  

ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกท่ีเป็นกัลยาณมิตรสามารถช่วยให้ความเห็นและค าแนะน าด ีๆ ส าหรับการพัฒนาหลักสูตร  ท้ังน้ี

ควรก าหนดประเด็นส าคัญส าหรับการวิพากษ์ ดังนี้  ชื่อหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ า

หลักสูตร ปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แผนการรับนสิิต เนื้อหารายวชิา แผนการศึกษา ค าอธิบาย

รายวชิา หมวดวิชาโท แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวด

วชิาเฉพาะ (Curriculum Mapping)  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต และการพัฒนาคณาจารย์  
 

บทสรุป 

 ในอดีตท่ีผ่านมา สถาบันการศกึษาทางด้านบรรณารักษศาสตร์สว่นใหญ่ก าหนดวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต

ออกไปสู่ตลาดงาน โดยเน้นกลุ่มห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศท่ีสังกัดองค์กรหรือหน่วยราชการ  ส าหรับ

ต าแหน่งงานนั้น มักจะบรรจุในต าแหน่งบรรณารักษ์ แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป การก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลซึ่งเป็นช่วงแห่งการ

เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ อีกท้ังเกิดปรากฏการณ์การท่วมท้นของสารสนเทศในคลื่นลูก

ใหม่ วิชาชีพนักสารสนเทศ ก็ได้รับผลกระทบอย่างมาก การเตรียมการส าหรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อความอยู่

รอดของวิชาชีพเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะความเปลี่ยนแปลงในอนาคตนี้ ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปเหมือนเมื่อ

คร้ังอดีต  สิ่งท่ีเคยแก้ปัญหาได้ส าหรับความเปลี่ยนแปลงเมื่อคร้ังอดีต อาจไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยใช้วิธีการแบบเดิม 

ๆ ได้ในโลกดิจิทัล ดังนั้นการจัดการศึกษาในหลักสูตรสารสนเทศก็เช่นกัน จะต้องสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดขึ้นเหล่านัน้ (Abels; et al. 2003) จึงเป็นสาเหตุท าให้หลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาวิชา เป็นการผสมผสานระหว่าง

วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์  สารสนเทศศึกษา การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบาง

แห่งรวมสาขาวชิานเิทศศาสตร์ดว้ย   

 ซึ่งเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ ประกอบกับวิชาชีพนี้ต้องแข่งขันกับวิชาชีพต่าง ๆ ในตลาดงานเพิ่มขึ้น เช่น วิชาชีพ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านธุรกิจ ด้านนวัตกรรมสื่อ เป็นต้น นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาหลายแห่งปรับเปลี่ยนช่ือ

หลักสูตรเพื่อให้ เข้ากับยุคสมัยความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน เช่น สารสนเทศศึกษา การจัดการ

สารสนเทศดิจิทัล การบริการสารสนเทศและห้องสมุดดิจิทัล  เป็นต้น ดังนั้นในปัจจุบัน บัณฑิตท่ีจบการศึกษาในสาขานี ้

เมื่อก้าวเข้าสู่ตลาดงาน ส่วนใหญ่จึงได้เปรียบสาขาวิชาอื่น คือ มีเส้นทางวิชาชีพให้เลือกที่ค่อนข้างเปิดกว้างหลากหลาย

มากขึ้น บัณฑิตสามารถท างานได้ท้ังในภาครัฐบาลและเอกชน  อกีท้ังต าแหน่งงานท่ีเปิดรับสมัครนั้น มหีลากหลายมากขึ้น 

จากเดิมท่ีมีแค่ต าแหน่งบรรณารักษ์ พบว่า มีต าแน่งงานใหม่ ๆ เกิดขึ้น เช่น เจ้าหน้าท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ  นัก

สารสนเทศ  นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการ นักพัฒนาและออกแบบเว็บ นักวิชาการ ผู้จัดการเนื้อหาดิจิทัล นักจัดการ

ความรู้ เป็นตน้ ทัง้นี้เป็นต าแหนง่งานท่ีบัณฑิตสามารถน าความรู้ท่ีเรียนในหลักสูตรไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏบัิติงานได้   

 บทความนี้เน้นให้สถาบันการศึกษาทางด้านสารสนเทศศึกษาเร่งพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและ  

การจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยมากที่สุด โดยใช้วิธีการวิจัยหลาย ๆ รูปแบบมาช่วยในการหาค าตอบสู่

การพัฒนาหลักสูตรท่ีดี เพื่อเตรียมการพัฒนาคนสู่สังคมสารสนเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อตอบสนองความ

ต้องการบรรณารักษ์รุ่นใหม่หรือนักสารสนเทศวิชาชีพของตลาดงานท่ีขยายตัวมากขึ้น ไม่ใช่เพียงห้องสมุดยุคใหม่
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เท่านั้น ยังครอบคลุมถึงหน่วยงานของรัฐ  สถาบันการเงิน  บริษัทท่ีปรึกษา  บริษัททางด้านเทคโนโลยี  และบริษัทท่ี

ปรึกษาด้านกฎหมาย  ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการบุคลากรวิชาชีพด้านสารสนเทศท่ีเพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนเพื่อรองรับ

เศรษฐกิจดิจทัิลและก้าวสูก่ารเป็นไทยแลนด์ 4.0 ตามแนวนโยบายของประเทศไทย  
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อทิธิพลของภาพลักษณ์มหาวทิยาลัยส่งผลต่อความตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศกึษา

ของรัฐของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

The influence of image university impact on admission intention to public 

institute of higher education of students’s high school 

มัฒธนา บุญธรรม1* และวสุธิดา นุรติมนต์1 

Matthana Boontham1* and Wasutida Nurittamont1 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีความตั้งใจศึกษาต่อ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (2) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยท่ีส่งผลต่อความตั้งใจ

ศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด าเนินการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ T-test วิเคราะห์ความแปรปรวนด้วยสถิติ One-Way ANOVA และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ   

ผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ของมหาวทิยาลัย ด้านบุคลากร ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านคุณภาพบัณฑิต และด้านชื่อเสียงมี

อิทธิพลกับความตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  ผลการศึกษาคร้ังนี้ สามารถ

น าไปใชเ้ป็นแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศกึษาให้สอดคล้องกับความตอ้งการของผู้ต้ังใจศกึษาตอ่ 
 

ค าส าคัญ:  ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย, ความตัง้ใจศกึษาตอ่, สถาบันอุดมศกึษาของรัฐ 
 

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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บทน า 

 การศึกษาถือเป็นเคร่ืองมือและกลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้พลเมืองมีทักษะ ความรู้

ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

สามารถด ารงชวีติในสังคมได้อยา่งรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมีความเป็นพลวัตในศตวรรษท่ี 21 โดยกรอบทิศทาง

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 (ร่าง) คาดหวังท่ีจะลดความแตกต่างในคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ระหว่างสถานศึกษา เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน (ส านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ท้ังนี้ประเทศไทยมีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา โดย

การศึกษาภาคบังคับก าหนดให้ต้องส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยท่ีสุดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและต้องเข้ารับ

การศึกษาเมื่ออายุย่างเข้าปีท่ีเจ็ด การศึกษาในระบบแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ในการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นจะแบ่งเป็นสองระดับ คือระดับต่ ากว่าปริญญา และระดับปริญญา 

(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542 ; พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี 2, 2545) ซึ่งในปัจจุบัน

สถาบันอุดมศึกษามีจ านวนแตกต่างจากอดีตเป็นอย่างมาก ในปี พ.ศ.2545 ประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษาท่ีสังกัดใน

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท้ังสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจ านวน 78 แห่ง แต่ใน

ปี พ.ศ. 2557 มท้ัีงหมด 150 แห่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นอยา่งเห็นได้ชัดเนื่องจากมกีารสถาปนาสถาบันราชภัฎให้เป็นมหาวทิยาลัยในปี 

พ.ศ.2547 ท าให้เกิดมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่จ านวน 41 แห่ง (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ, 2547) และในปี พ.ศ. 

2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้รับการสถาปนาให้เป็นมหาวิทยาลัย ท าให้เกิดมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่อกีจ านวน 9 แห่ง 

(พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, 2548) อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของจ านวนสถาบันอุดมศึกษาท่ีไม่

สอดรับกับสถานะการณ์ปัจจุบันท่ีประเทศไทยมีอัตราการเจริญพันธ์ท่ีลดลงท าให้โครงสร้างอายุของประชากร

เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อจ านวนของผู้ท่ีจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีหน่วยงานได้รายงานจ านวน

ประชากรจากการคาดประมาณจ าแนกตามอายุท่ัวประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - 2583 มีการคาดประมาณจ านวน

ประชากรท่ีมีอายุระหว่าง 15-19 ปี และ 20-24 ปี มีอัตราการลดลงอย่างต่อเนื่อง (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2556)  

ซึ่งช่วงอายุดังกล่าวเป็นช่วงอายุท่ีศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา อีกท้ังในปี พ.ศ. 2558 จ านวนนักเรียน นักศึกษา ผู้ส าเร็จ

การศึกษาลดลงในระดับประถม และมัธยมปลาย เนื่องจากประชากรวัยเรียนขั้นพื้นฐาน (3-17 ปี) ลดลง ประชากรท่ีไม่ได้

เรียนและออกกลางคันมีสัดส่วนสูง เด็กท่ีเข้าศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีท่ี 1 ในปี พ.ศ. 2545 จ านวน 1.08 ล้านคน  

ได้อยู่เรียนต่อถึงมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีท่ี 6 และระดับประกาศนยีบัตรวชิาชพีชัน้ปีท่ี 3 ในปี พ.ศ. 2556 เพียงร้อยละ 

63 หรือจ านวน 6.86 แสนคน ซึ่งออกไประหว่างทางบางส่วน ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนถึงช้ันมัธยมศึกษา ท้ังสายอาชีวะและ

สามัญ (วิทยากร เชียงกูล, 2558)  จึงท าให้มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาท่ีจะเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาในแต่ละปี

สถานะการณ์ดังกล่าวท าให้สถาบันอุดมศึกษาตอ้งเผชิญกับการแข่งขันตลอดจนทัศนคติของผู้สนใจศึกษาตอ่เปลี่ยนแปลง

ไปในการเลอืกสถาบันอุดมศึกษา ส่งผลให้สถาบันอุดมศกึษาท้ังของรัฐและเอกชนต่างหันมาสนใจการแสวงหากลยุทธ์เพื่อ

สร้างโอกาสในการจัดการศึกษา  ท้ังนี้ภาพลักษณ์ถือเป็นสิ่งส าคัญท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะต้องค านึงถึงเพราะมีผลท าให้

นักเรียนตัง้ใจเลอืกศกึษาตอ่ในสถาบันนัน้ ๆ (ภารดี อนันตน์าว,ี 2554) 

 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยส่งผลต่อความ

ตัง้ใจศกึษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้องน าผล

การศึกษาคร้ังนี้ไปใช้เป็นแนวทางก าหนดกลยุทธ์และการวางแผนในการก าหนดทิศทางให้เหมาะสมส าหรับการจัด

การศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน น าไปสู่การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐต่อไป 
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ทบทวนวรรณกรรม 

             ประชากรศาสตร์  

 Kotler&Keller (2009) ได้กล่าวถึง ประชากรศาสตร์ไวว้า่เป็นแนวคิดการแบ่งกลุ่มประชากรท่ีมหีลักความเป็น

เหตุเป็นผล กล่าวคือ ประชากรท่ีมีลักษณะต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเรียนรู้ และพฤติกรรมอื่นๆต่างกัน  ซึ่งความ

ตั้งใจของผู้ใช้บริการก็จะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันไป โดยแบ่งลักษณะประชากรเป็น 5 ลักษณะ ได้แก่ เพศ (Sex) 

ผู้ชายและผู้หญิงจะมีลักษณะตา่งกัน เช่นผู้หญิงต้องการขอ้มูลท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในขณะท่ีผู้ชายสนใจ

บางส่วนของสถานการณ์ท่ีสามารถท าให้เขาบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด อายุ (Age) โดยปกติคนท่ีมวีัยต่างกัน จะมีความ

นกึคิด ความคิดริเร่ิม สภาพร่างกายท่ีแตกต่างกัน นักการตลาดจึงใชป้ระโยชนจ์ากอายุเป็นตัวแปรในการแบ่งกลุม่ของ

ตลาด รายได้ (Income) พบว่าผู้มรีายได้สูงมักจะบริโภคข่าวสารมากขึ้น เพื่อน าข่าวสารไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป 

การศึกษา (Education) เป็นปัจจัยท่ีท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมต่างกัน คนท่ีมีการศึกษาสูง  

จะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้รับสารท่ีดี เพราะเป็นผู้มคีวามรู้กว้างขวางและเข้าใจสารดี อาชพี (Occupation) คน

ท่ีมีอาชีพต่างกันย่อมมีแนวคิด ค่านิยมต่อสิ่งต่างๆแตกต่างกัน ดังนั้น การศึกษาตัวแปรด้าน เพศ อายุ รายได้ ระดับ

การศึกษา และอาชีพ จึงเป็นตัวแปรส าคัญ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ในการศึกษา        

ด้านฉลองศรี พิมลสมพง (2548) ได้ให้ความหมายของลักษณะประชากรไว้ว่า เป็นขนาดขององค์ประกอบของ

ครอบครัว เพศ อายุ การศกึษา ประสบการณ์ ระดับรายได้ อาชพี เชื้อชาติ สัญชาติ ซึ่งโดยรวมจะมีผลตอ่รูปแบบของ

อุปสงค์และปริมาณการซือ้ผลิตภัณฑ์ ส่วนปรมะ สตะเวทิน (2540) ได้วิเคราะห์ปัจจัยคนท่ีมลีักษณะประชากรศาสตร์

ต่างกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาต่างกัน เช่น เพศ ความแตกต่างทางเพศระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีความ

แตกตา่งกันอย่างมากในเร่ืองความคิด ค่านยิม และทัศนคติ เพราะวัฒนธรรม และสังคม ก าหนดบทบาทและกิจกรรม

ของคนสองเพศไว้ต่างกัน อายุ เป็นปัจจัยท่ีท าให้คนมีความแตกต่างกันในเร่ืองความคิดและพฤติกรรมคนท่ีอายุน้อย

มักจะมีความคิดเสรีนิยมยึดถืออุดมการณ์ และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนท่ีอายุมาก ในขณะท่ีคนอายุมากมักจะมี

ความคิดท่ีอนุรักษ์นิยม ยึดถือการปฏิบัติ  ระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้ายกว่าคนท่ีมีอายุน้อย เนื่องมาจากผ่าน

ประสบการณ์ชีวิตท่ีแตกต่างกัน การศึกษา เป็นปัจจัยท่ีท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมแตกต่าง

กัน คนท่ีมีการศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้รับสารท่ีดี เพราะเป็นผู้มีความกว้างขวางและเข้าใจได้ดี  

สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ เช่น อาชีพ รายได้ และสถานภาพทางสังคม ของบุคคลท่ีมอีิทธิพลส าคัญ แต่ละคนมี

วัฒนธรรม ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านยิม และเป้าหมายท่ีต่างกัน 

 ภาพลักษณ์ 

 Frank Jefkins (1993)  ได้กล่าวถึงภาพลักษณ์ไว้ว่า  ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจ (Corporate Image) เป็นการ

รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างท่ีเกี่ยวกับองค์กรท่ีประชาชนรู้จัก เข้าใจ และได้เคยมีประสบการณ์กับองค์กรนั้นๆ การสร้าง

ภาพลักษณ์ขององค์กร  บางส่วนกระท าได้โดยอาศัยการน าเสนออัตลักษณ์ขององค์กร ให้ปรากฏแก่สายตาแก่ทุกคน

ได้งา่ย ๆ เชน่ การสร้างสัญลักษณ์ เครื่องแบบ เป็นต้น 

 Kotler (2000) ได้กล่าวถึงภาพลักษณ์ไว้ว่า ภาพลักษณ์ (Image) เป็นองค์รวมของความเชื่อ ความคิด และ

ความประทับใจของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดท่ีได้รับ ซึ่งความเข้าใจและการปฏบัิตท่ีิคนเรามีต่อสิ่งน้ัน  มีผลท าให้ทัศนคติและ

การกระท าใดที่มนุษยม์ตีอ่สิ่งนัน้จะมีความเกี่ยวพันกันอย่างสูงกับภาพลักษณ์ของสิ่งนัน้ ๆ   

 ภาวิณีย์ มาตแมน้ (2557)   ได้กล่าวถึงภาพลักษณ์ไวว้่า ภาพลักษณ์เป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนาและมา

จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาในอดีตท้ังหมดซึ่งการสร้างภาพลักษณ์ต้องใช้เวลา เพราะภาพลักษณ์เป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นทีละ

นอ้ยและสะสมเพิ่มพูนมากขึ้น จนฝังรากมั่นคงอยู่ในจิตใจและทัศนคติหรือความรู้สึกนกึคิดของประชาชน ภาพลักษณ์
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เป็นการสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณ ความนิยมชมชอบให้เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนโดยการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต้อง

อาศัยเวลาพอสมควร แตภ่าพลักษณ์ท่ีดีอาจสูญเสียได้ง่ายในระยะเวลาอันสั้น โดยท่ีการแก้ไขให้ภาพลักษณ์กลับคืนดี

นัน้กระท าได้ยาก แตก่็สามารถท าได้โดยต้องอาศัยเวลา 

 ดวงฤทัย อุทัยหอมและสิทธิเสกข์ พิมพ์ธนะพูนพร (2558) ได้กล่าวถึงภาพลักษณ์ไว้ว่า ภาพลักษณ์เป็น

ภาพท่ีเกิดขึ้นในใจของประชาชน ผู้บริโภคหรือผู้บริการท่ีมีต่อ หน่วยงาน องค์กร หรือสินค้าและบริการยี่ห้อใดยี่ห้อ

หนึ่ง ท าให้หน่วยงาน องค์กร หรือสินค้าและบริการนั้นอยู่เหนือหน่วยงาน องค์กร หรือสินค้าและบริการ คู่แข่งอื่นๆ 

และสามารถด ารงอยู่ในความทรงจ าและจิตใจของประชาชนผู้บริโภคหรือผู้บริการได้ 

 Kenneth (1975) ได้กล่าวถึงภาพลักษณ์ไว้ว่า ภาพลักษณ์ เป็นสิ่งท่ีคนเราสัมผัสหรือรับรู้ได้จากความรู้สกึท่ี

มนุษย์สร้างขึ้นเอง ความจริงท่ีเกี่ยวกับภาพลักษณ์เป็นอัตวิสัยท่ีตัวบุคคลสะสมจากเร่ืองราวท่ีพบเจอ  มนุษย์มีการ

รับรู้และความเข้าใจได้ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการรับรู้ในแต่ละบุคคลจะไม่เท่ากัน จึงมีผลท าให้ภาพหรืออัตลักษณ์ท่ี

สะท้อนในใจก็จะแตกต่างไปด้วย เมื่อเกิดภาพลักษณ์ในใจแล้ว สิ่งท่ีตามมาคือการแสดงออกต่อภาพลักษณ์นั้นแยก

องค์ประกอบของภาพลักษณ์ได้เป็น 4 ส่วน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไม่อาจแบ่งแยกได้ คือ องค์ประกอบ

เชิงการรับรู้ (Perceptual Component) เป็นสิ่งท่ีบุคคลได้จากการสังเกตโดยตรง แล้วน าสิ่งท่ีได้สังเกตเห็นนั้นไปสู่การ

รับรู้ สิ่งท่ีถูกรับรู้นี้อาจจะเป็นบุคคล เหตุการณ์สถานท่ี ความคิด หรือสิ่งของต่าง ๆ มนุษย์จะได้รับภาพของ

สิ่งแวดล้อมตา่ง ๆ เหล่านี้โดยผ่านการรับรู้เป็นขั้นแรก องค์ประกอบเชิงความรู้ (Cognitive Component) เป็นส่วนท่ีเป็น

ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประเภท ความแตกต่างของสิ่งต่าง ๆ ที่ได้เกิดจากการท่ีมนุษย์สังเกตและรับรู้  องค์ประกอบ

เชิงความรู้สึก (Affective Component) เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งต่าง ๆ อาจเป็นความรู้สึกท่ีมนุษยรู้์สึกผูกพัน 

ยอมรับหรือไม่ยอมรับ ชอบหรือไม่ชอบ ต่อสิ่งนั้น ๆ และองค์ประกอบเชิงการกระท า (Cognative Component) เป็น

เจตนา หรือมีจุดมุ่งหมายท่ีเป็นแนวทางในการปฏิบัติตอบโต้ต่อสิ่งเร้านั้น โดยเป็นผลของความปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

องคป์ระกอบเชงิความรู้และเชิงความรู้สกึ 

  ตราจิตต์ เมืองคล้าย (2556) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ไว้ว่า การสร้างภาพลักษณ์ของสถาบัน

สามารถประเมินได้จากการได้รับความเชื่อถอื การยอมรับ และความศรัทธา จากองค์ประกอบของตัวสถาบันอันได้แก่ 

ด้านความเชื่อถือ ศึกษาได้จากอาจารย์หรือบุคลากรของสถานศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวชิาการ มผีลงานเป็น

ท่ียอมรับ หลักสูตรของสถานศกึษาเป็นหลักสูตรท่ีผู้เข้าศึกษามีความไวว้างใจโดยอยากเขา้มารับการศึกษาต่อ ส่วนผล

การปฏบัิตงิานสถานศกึษา บรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศกึษา เช่น ความสามารถในการผลิตบัณฑิต

ให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม น าสังคม ซึ่งสามารถน าความรู้ความสามารถไปพัฒนาสังคม

ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น อาคารสถานท่ีและบริเวณในสถานศึกษา เช่น ห้องเรียนในคณะต่างๆ ห้องสมุด โรงอาหาร 

ส านักงานท่ีให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สถานท่ีออกก าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนเส้นทาง

จราจรในสถานศึกษามีความเหมาะสมส าหรับผู้ท่ีมาติดต่อ  ส าหรับด้านการยอมรับนั้นศึกษาได้จาก การบริหารงาน

ของสถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้ท่ีจะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อได้ การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพตาม

วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ เช่น การจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ การเกิดความภูมิใจในสัญลักษณ์ของสถานศึกษา และ

คุณภาพของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา  ส่วนด้านความศรัทธา ศึกษาได้จากการได้รับเกียรติ ผู้ท่ีผ่านการศึกษาจาก

สถานศกึษาได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากสังคม ความภูมิใจและความประทับใจที่ได้ศึกษาในสถานศึกษา 
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ความตัง้ใจ 

 Zeithami, Berry and Parasuraman (1990) ได้ให้ความหมาย ความตั้งใจซื้อ  (Purchase intention) ไว้ว่า 

ความตั้งใจซื้อ หมายถึง การแสดงการเลอืกใช้บริการใดบริการหนึ่งเป็นตัวเลอืกแรก ซึ่งสามารถสะท้อนถึงพฤตกิรรม

การซือ้ของผู้บริโภคได้ 

 ศศิวิมล บุญสุภา (2554) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความตั้งใจไว้ว่า ความตั้งใจ หมายถึง ความคิดท่ีจะ

กระท าสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาโดยองคป์ระกอบท่ีส าคัญในตัว

บุคคล คือ พื้นฐานของความรู้ความจ า และเจตนคต ิซึ่งมีส่วนก่อให้เกิดความตัง้ใจและผลักดันให้มพีฤติกรรมนัน้ ๆ 

 ปิยวรรณ ไกรเลิศ (2556) ได้ให้ความหมายของความตัง้ใจซื้อไวว้า่ ความตัง้ใจซือ้ หมายถงึ การท่ีผู้บริโภคได้

ประเมินตราสินค้าและการใชบ้ริการแล้วเกิดความพึงพอใจในสินค้าและบริการนั้น ๆ รวมถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อตรา

สินค้าและบริษัท ส่งผลให้เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรม ในเร่ืองการซื้อสินค้าและบริการนัน้ซ้ า ๆ โดยเลือกท่ีจะใช้

บริการจากผู้ให้บริการรวยเดิมเป็นตัวเลอืกแรก 

 ในการศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับความตั้งใจนั้นจะต้องด าเนินการศึกษาในรายละเอียดท่ีเกี่ยวกับทฤษฎีความ

ตั้งใจอื่น ๆ รวมกันเพราะเป็นหลักการโดยรวม เนื่องจากความตั้งใจมีพื้นฐานมาจากข้อมูล ความรู้ เจตคติ และความเชื่อ 

(Kothandapani, 1971) ความคิดท่ีจะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของบุคคลท่ีแสดงพฤติกรรม

ออกมาโดยองค์ประกอบท่ีส าคัญในตัวบุคคล คือ พื้นฐานของความรู้ ความจ า และเจตคตมิีส่วนก่อให้เกิดความตั้งใจ

และผลักดันให้มพีฤตกิรรมนัน้ ๆ (ศศิวิมล บุญสุภา, 2554) ท าให้ในการท่ีจะศึกษาถึงความตั้งใจที่จะกระท าการสิ่งใด

สิ่งหนึ่ง  จ าเป็นต้องศึกษาควบคู่กันไปกับแนวคิดและทฤษฎีอื่นเพราะมีความเชื่อมโยงกันอยู่  โดยเฉพาะทฤษฎีท่ี

เกี่ยวกับทัศนคติและกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ทฤษฎีการกระท าอยา่งมีเหตุผล ทฤษฎีนี้มีจุดมุง่หมายเพื่อ

วัดความตั้งใจต่อการเกิดพฤติกรรมอันเนื่องมาจากปัจจัยท่ีควบคุมไม่ได้ต่าง  ๆ ท่ีมีผลให้เกิดอุปสรรคต่อการท านาย

หรือคาดการณ์พฤตกิรรมจริง  โดย Ajzen and Fishbein (1980)  ได้กล่าวถึงทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of 

Reasoned Action)  ได้พัฒนาจากพื้นฐานความเชื่อท่ีว่าการท่ีบุคคลจะลงมือปฏิบัติอะไรก็ตามจะต้องมีความตั้งใจ  

ใฝ่พฤติกรรมน ามาก่อน ความตั้งใจมีอทิธิพลมาจากเจตคติท่ีมีต่อพฤตกิรรมนั้น และการรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมท่ี

บุคคลนั้นให้การเชื่อถือ ซึ่งในขณะนั้นความตั้งใจกระท าพฤติกรรมยังเกิดขึ้นกับความเชื่อในความสามารถของตนเอง

ว่าจะสามารถท าพฤติกรรมนั้นได้ส าเร็จหรือไม่ และรวมถึงการคาดหวังในผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้นจากการกระท าพฤติกรรมนั้น 

ความตั้งใจเกิดขึ้นกับปัจจัย 2 อย่าง คือ ทัศนคติท่ีมีต่อพฤติกรรม (Attitude toward The Behavior) ซึ่งเป็นปัจจัยส่วน

บุคคล และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) ซึ่งเป็นปัจจัยทางสังคม ซึ่งทัศนคติท่ีมีต่อพฤติกรรม 

(Attitude toward The Behavior) เป็นความรู้สกึ ความเชื่อของบุคคลท่ีมีตอ่การกระท าพฤตกิรรม เป็นไปได้ท้ังทางบวก

หรือทางลบ ทัศนคตท่ีิมีผลต่อพฤตกิรรมมผีลมาจาก ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการกระท า และการประเมินคุณค่าของ

การกระท าพฤติกรรม กล่าวคือ ถ้าบุคคลมคีวามเชื่อวา่ การกระท าพฤตกิรรมนั้นจะท าให้เกิดผลทางบวกและประเมิน

ว่าเป็นสิ่งท่ีดี บุคคลก็จะมีทัศนคติท่ีดีต่อพฤติกรรมนั้น การเกิดทัศนคติท่ีมีต่อพฤติกรรมมีผลจากประสบการณ์เดิม 

การได้รับรู้ข่าวสาร หรือสิ่งล่อใจ ซึ่งจะแตกต่างไปตามเหตุผล แต่บุคคลจะยอมรับในสิ่งท่ีท าให้เกิดประโยชน์กับเขา  

อีกท้ังการคล้องตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) คือ การรับรู้ของบุคคลท่ีมีต่อความคาดหวังของกลุ่มอ้างอิงท่ีมี

ความส าคัญกับตัวเอง คิดว่าตัวเองสมควรหรือไมส่มควรท่ีจะกระท าพฤติกรรมนั้น ๆ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงขึน้อยู่

กับความเชื่อเกี่ยวกับคาดหวังของกลุ่มอ้างอิงต่อการกระท าพฤติกรรม และแรงจูงใจท่ีบุคคลจะปฏิบัติตามความ

คาดหวังของกลุม่อ้างองิ 
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งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง  

 จากการท่ีผู้วิจัยได้ค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลของความหมาย ทฤษฎี แนวคิดของนักวิจัย นักวิชาการ 

หนังสือ ต ารา งานวิจัย บทความ วารสาร ท่ีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ขององค์กร ท าให้ผู้วิจัยสังเคราะห์ได้ว่า 

สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร เพื่อให้กลุ่มนักเรียนท่ีต้องการจะ

ศึกษาต่อมีความตั้งใจเลือกศึกษาต่อในสถาบันของตน  โดยในการศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดภาพลักษณ์ของ

สถาบันอุดมศกึษาในการศกึษาประกอบด้วย  

  -   ด้านชื่อเสียง  (Requtation) สถาบันการศึกษามีชื่อเสียงท่ีดีในทุกด้านตั้งแต่อดีตมีผลต่อการ

ตัง้ใจเลอืกศึกษาต่อ (ศาสตรา ยะป๊อก, 2550) เพราะสถาบันการศึกษาที่มชีื่อเสียงจะได้รับการยอมรับจากสังคมจึงท า

ให้ได้รับความสนใจจากผู้ท่ีต้องการศึกษาต่อ (สุริยา เสียงเย็น, 2550) 

  -   ด้านบุคลากร (Personnel) สถาบันอุดมศึกษาที่มีอาจารย์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีความ

เชี่ยวชาญช านาญตรงกับสาขาท่ีสอนเป็นผู้ท่ีมีชื่อเสียงประสบการณ์และมีคุณวุฒิทางด้านวิชาการ (ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน, 

2558) อาจารย์ผู้สอนท่ีมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาท่ีสอนเป็นอย่างดีและมีการดูแลเอาใจใส่นักศึกษา อีกท้ังการท่ี

เจ้าหน้าท่ีหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้บริการด้วยความเต็มใจ สะดวกรวดเร็วเป็นการช่วยเสริมสร้าง

ภาพลักษณ์ของสถาบัน (วรอัปสร บุบผา, 2555) การท่ีอาจารยผ์ู้สอนมวีุฒิการศึกษาตรงกับสาขาวิชา มคีวามรู้ความสามารถ

เข้าใจเนื้อหาในรายวิชาท่ีสอน เป็นผู้มตี าแหน่งทางวชิาการและมชีื่อเสียงเป็นท่ียอมรับในวงการการศึกษา มผีลงานทางวชิาการ

เป็นท่ียอมรับในวงการการศึกษา และการท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาให้ค าปรึกษาแนะน าใกล้ชิดเป็นกันเองก็ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เลอืกศกึษาตอ่ในสถาบันอุดมศกึษาด้วยเชน่กัน (หทัยกาญจน ์สิทธิศักดิ์, 2559) 

  -   ด้านหลักสูตร (Course) ผู้เรียนให้ความส าคัญกับหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปิดสอนต้อง

เป็นหลักสูตรท่ีได้รับความนิยม เนื้อหาวิชาท่ีก าหนดในหลักสูตรสามารถประยุกต์ให้เข้ากับสภาวะสังคม และการ

ประกอบอาชีพได้ดี มีการก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด (ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน, 2558) หลักสูตรท่ีเปิดสอนได้เปรียบเมื่อเทียบกับ

สถาบันอื่นๆ ความมีคุณภาพของหลักสูตรท่ีได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการมีผลต่อผู้เรียนในการท่ีจะตั้งใจ

เลอืกศึกษาต่อสถาบันนัน้ ๆ (Cubillo, Sanchez and Cervino, 2006) 

  -   ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (Learning support) สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความพร้อมของสิ่งสนับสนุน 

การเรียนรู้ เช่น สื่อ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน  บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมมีส่วนช่วยในการสนับสนุนให้ 

เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีท าให้ผู้เรียนมีความตั้งใจท่ีจะเลือกศึกษาในสถาบันนั้น (ธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน, 2558) รวมถึงสิ่งอ านวย

ความสะดวกทางการศึกษา เช่น ห้องเรียน ห้องทดลอง และห้องสมุดก็มีความส าคัญในการเลือกเรียนวิทยาลัยหรือ

มหาวิทยาลัยนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน หลายคร้ังท่ีมีผลการวิจัยพบว่าสถานท่ีตั้งวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับ

การตัดสินใจของนักเรียนท่ีมีศักยภาพสามารถสมัครและลงทะเบียนเรียนเพราะนักเรียนบางคนอาจมองหาโรงเรียนท่ีอยู่ใกล้กับ

บ้านเกิดหรือสถานท่ีมีความสะดวกและเข้าถึงได้ (Absher & Crawford, 1996)  

  -   ด้านคุณภาพบัณฑิต (Quality graduate) สถาบันอุดมศึกษาท่ีสามารถสร้างบัณฑิตให้เป็นท่ี

ยอมรับจากตลาดแรงงาน (ศศิวิมล แสนเมือง, 2554) ความมีคุณภาพของหลักสูตรท่ีได้รับการยอมรับจากสถาน

ประกอบการเมื่อนักศึกษาท่ีส าเร็จจากสถาบันเข้าท างานได้ท างานในต าแหน่งงานท่ีดี มีผลต่อผู้เรียนในการท่ีจะตั้งใจ

เลอืกศึกษาต่อสถาบันนัน้ ๆ (Cubillo, Sanchez and Cervino, 2006) 
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จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องด้านข้อมูลประชากรศาสตร์ ภาพลักษณ์ และความตั้งใจ 

ท าให้ผู้วจิัยสนใจที่จะศกึษาอทิธิพลของภาพลักษณม์หาวทิยาลยัสง่ผลตอ่ความต้ังใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศกึษาของ

รัฐของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย ซึ่งตัวแปรอสิระคือ ขอ้มูลประชากรศาสตร์ และภาพลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัย ตัวแปรตาม คือ ความตัง้ใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศกึษาของรัฐ สามารถก าหนดกรอบแนวคิดใน

การศึกษาได้ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดอิทธิพลของภาพลักษณม์หาวทิยาลัยส่งผลตอ่ 

ความตัง้ใจศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 (1) เพื่อศกึษาเปรียบเทียบข้อมูลประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันสง่ผลตอ่ความต้ังใจศึกษาต่อสถาบันอุดม 

ศกึษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศกึษาตอนปลาย (2) เพื่อศกึษาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยท่ีสง่ผลตอ่ความต้ังใจศึกษา

ตอ่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศกึษาตอนปลาย 
 

สมมุติฐาน 
 สมมุติฐานท่ี 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีแตกตา่งกันมีความตั้งใจ

ศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐแตกต่างกัน 

ความตัง้ใจศกึษาตอ่

สถาบันอุดมศกึษาของรัฐ 

ข้อมูลประชากรศาสตร์ 
 

- เพศ 

- อาย ุ

- แผนการเรียน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

- ผลการเรียนสะสม 

- คณะที่ตอ้งการศกึษาตอ่ในระดับปริญญาตรี 

- ผู้ปกครองท่ีดูแล และสนับสนุนทางด้านการศึกษา 

- รายได้ผู้ปกครองเฉลี่ยตอ่เดอืน 

- อาชีพผู้ปกครอง 

- ระดับการศกึษาสูงสุดของผู้ปกครอง 

 

 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
 

- ด้านชื่อเสียง  

- ด้านบุคลากร  

- ด้านหลักสูตร  

- ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  

- ด้านคุณภาพบัณฑิต  
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 สมมุติฐานท่ี 2 ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยส่งผลต่อความตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของ

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษาอิทธิพลของภาพลักษณม์หาวิทยาลัยส่งผลตอ่ความตัง้ใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคร้ังนี้ เป็นการวิจัยด้วยวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ประชากรท่ีใช้ศึกษาคร้ังนี้  คือ นักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 5 -6 ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จ านวน 29 โรงเรียน (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3, 2560) โดยเก็บข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane 

ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถาม จากการสุ่มตัวอย่างแบบไมอ่าศัยความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ด้วย

วิธีการสุ่มแบบโควตา โดยขั้นตอนท่ี 1 ด าเนินการก าหนดประชากรตามสัดส่วนจากทุกโรงเรียน ขั้นตอนท่ี 2 

ด าเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยผู้วิจัยเลือกแจกแบบสอบถามให้กับผู้ ท่ีตั้งใจจะศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษา ซึ่งใชร้ะยะเวลาในการเก็บข้อมูลตัง้แต่เดอืนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2560 ส าหรับการตรวจสอบ

คุณภาพของเคร่ืองมือผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ซึ่งพบว่าทุกข้อค าถามมีค่าคะแนน

ระหว่าง 0.67 - 1 และได้ด าเนินการทดลองใช้แบบสอบถาม (Try out) จ านวน 30 ชุด จากกลุ่มท่ีมีลักษณะคล้ายกับ

ประชากรกลุ่มตัวอย่างแต่ไม่ใช่ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีจะน ามาศึกษา และน าข้อมูลท่ีได้มาทดสอบด้วยวิธีทางสถิต ิ

โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิของครอนบรัชอัลฟ่า (Cronbach’s alpha) ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าเพื่อหาค่าความ

เชื่อมั่น (Reliability) ซึ่งพบว่าค่าท่ีได้อยู่ระหว่าง 0.716 – 0.924 ซึ่งมากกวา่เกณฑ์พิจารณา 0.7 (ศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์ุ, 

2551)  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง น่าเชื่อถือและสามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลส าหรับการศึกษา

ครั้งนี้ ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งใชใ้นการบรรยายประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบความแปรปรวนด้วยสถิติ T-test, One-Way 

ANOVA และวิเคราะห์ความถดถอยเชงิพหุ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตน้กับตัวแปรตาม  
 

ผลการศึกษา 
 ส าหรับผลการศกึษาอิทธิพลของภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยส่งผลต่อความตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  

เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.30  ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีท่ี 5-6 ศึกษาอยู่ในแผนการเรียน  

วทิย ์-  คณิต คิดเป็นร้อยละ 32.30 มผีลการเรียนสะสมถึงปัจจุบันอยูใ่นช่วงระดับผลการเรียนสะสม 3.01 – 3.50 คิด

เป็นร้อยละ 31.50 มีความสนใจคณะท่ีต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 21.00 

ผู้ปกครองท่ีดูแล และสนับสนุนทางการศกึษาคือพ่อ – แม่ คิดเป็นร้อยละ 88.50 รายได้ของผู้ปกครองเฉลี่ยต่อเดือน

คือ 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.30 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 

26.50 ระดับการศกึษาสูงสุดของผู้ปกครองส่วนใหญ่ต่ ากว่า ม.6 คดิเป็นร้อยละ 28.00  
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ตารางที ่1  แสดงคา่เฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และระดับความคิดเห็นของนกัเรียนมัธยมศกึษาตอน

ปลายเกี่ยวกับภาพลักษณส์ถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 

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 

 

 จากตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับภาพลักษณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.095 , S.D = 0.481) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าล าดับแรก คือ 

ด้านคุณภาพบัณฑิตมีความคิดเห็นอยู่ระดับมาก (x̄ = 4.118 , S.D = 0.400) รองลงมาคือด้านชื่อเสียงอยู่ในระดับมาก  

(x̄ = 4.113 , S.D = 0.555) ด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.105 , S.D = 0.579) ด้านหลักสูตรอยู่ในระดับมาก  

(x̄ = 4.105 , S.D = 0.590) และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (x̄ = 4.034 , S.D = 0.572) 
 

ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความตั้งใจศึกษาต่อ

สถาบันอุดมศกึษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศกึษาตอนปลาย 

ความตัง้ใน Mean S.D. แปลความหมาย 

ความตัง้ใจศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 4.282 0.561 มาก 
 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่กลุ่มตัวอย่างมคีวามตัง้ใจศึกษาต่อสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศกึษา

ตอนปลายอยูใ่นระดับต้ังใจมาก (x̄ = 4.282 , SD = 0.561) 
 

ตารางที่  3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย กับความตั้งใจศึกษาต่อ

สถาบันอุดมศกึษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศกึษาตอนปลาย 

ตัวแปร (1) (2) (3) (4) (5) (6) VIF Toleran

ce 

Durbin-

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) ความตัง้ใจศกึษาตอ่      1    

 **ระดับนัยส าคัญ p < 0.05 , ***ระดับนัยส าคัญ p < 0.01 
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 จากตารางท่ี 3   แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย กับความตั้งใจ

ศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัว

แปรภาพลักษณ์ ประกอบด้วยด้านช่ือเสียง ด้านบุคลากร ด้านหลักสูตร ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และด้านคุณภาพ

บัณฑิต มีค่าอยู่ระหว่าง 0.531 - 0.566 ซึ่งมีคา่ไมเ่กิน 0.80 พจิารณารว่มกับคา่ VIF พบวา่ค่า VIF อยู่ระหว่าง 2.296 

- 2.710 ซึ่งไม่เกิน 10 ส่วนค่า Tolerance พบวา่ เท่ากับ 0.369 - 0.436 ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.10 – 1.00 และค่า Durbin - 

Watson เท่ากับ 1.711 ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 1.50 - 2.50 เพราะฉะนั้นผลการตรวจสอบความเป็นอิสระของตัวแปรอิสระ

แสดงว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระไม่ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551) จึงสามารถ

น าไปทดสอบสมมติฐานด้วยการวเิคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ได ้
 

ตารางที่ 4   แสดงการวิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ 

ตัวแปรพยากรณ ์ ตัวแปร 
 

Std. Error Beta T Sig. 

(Constant)  1.170 0.186  6.299 0.000 

ชื่อเสียง X1 0.151 0.060 0.150 2.528 0.012** 

บุคลากร X2 0.194 0.056 0.200 3.458 0.001*** 

หลักสูตร X3 0.058 0.059 0.061 0.979  0.328 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ X4 0.191 0.062 0.194 3.088 0.002*** 

คุณภาพบัณฑิต X5 0.167 0.063 0.161 2.637 0.009*** 

 R=0.651 , R Square=0.424 , Adjusted R Square=0.417 , Std Error of the Estimate=0.42806 

*ระดับนัยส าคัญ p < 0.10 , **ระดับนัยส าคัญ p < 0.05 , ***ระดับนัยส าคัญ p < 0.01 
 

 จากการวิเคราะห์ตารางท่ี 4 พบว่า อิทธิพลของภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยท่ีส่งผลต่อความตั้งใจศึกษาต่อ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จากภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งสอดคล้องกับ

สมมุติฐานมี 4 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านคุณภาพบัณฑิต และด้านชื่อเสียง ส่วนด้านท่ีไม่

สอดคล้องกับสมมุติฐาน คือไม่ส่งผลต่อการตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมี 1 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร จาก

การแสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณสามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพล

ภาพลักษณ์ของมหาวทิยาลัยส่งผลต่อการตัง้ใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศกึษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศกึษาตอนปลาย

ท้ัง 3 ด้านดังนี้  

  Y = 1.170+ (0.150)X1 + (0.200)X2 + (0.194)X4 + (0.161)X5 

 

 เมื่อ  Y  แทน ความตั้งใจศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศกึษาตอนปลาย 

  X1 แทน อทิธิพลท่ีสง่ผลตอ่ความต้ังใจศึกษาสถาบันอุดมศกึษาของรัฐด้านชื่อเสียง 

  X2 แทน อทิธิพลท่ีสง่ผลตอ่ความต้ังใจศึกษาสถาบันอุดมศกึษาของรัฐด้านบุคลากร 

  X4 แทน อทิธิพลท่ีสง่ผลตอ่ความตัง้ใจศกึษาสถาบันอุดมศกึษาของรัฐดา้นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  X5 แทน อทิธิพลท่ีสง่ผลตอ่ความต้ังใจศึกษาสถาบันอุดมศกึษาของรัฐด้านคุณภาพบัณฑิต 

  



 
 

Proceedings   

2027 

จากการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบวา่ อิทธิพลของภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยท่ีสง่ผลตอ่ความตั้งใจศึกษาต่อ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมีความสัมพันธ์เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันกับด้านชื่อเสียง ด้านบุคลากร ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และด้านคุณภาพบัณฑิต ส่งผลต่อความ

ตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  และสามารถสรุปผลการทดสอบ

สมมติฐานการวจิัยได้ดัง แสดงในตารางท่ี 5 
 

ตารางที่ 5   แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวจิัย 

สมมุติฐาน ผลการวจิัย 

1. ลักษณะประชากรศาสตร์  

   1.1 เพศท่ีแตกต่างกันมคีวามตัง้ใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศกึษาของรัฐแตกต่างกัน ไมส่นับสนุน 

   1.2 แผนการเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนปลายท่ีแตกต่างกันมคีวามตัง้ใจศกึษาตอ่

สถาบันอุดมศกึษาของรัฐแตกตา่งกัน 

ไมส่นับสนุน 

   1.3 ผลการเรียนสะสมท่ีแตกตา่งกันมีความต้ังใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศกึษาของรัฐแตกต่างกัน ไมส่นับสนุน 

   1.4 คณะที่ตอ้งการศกึษาตอ่ในระดับปริญญาตรีท่ีแตกต่างกันมคีวามตัง้ใจศึกษาต่อ

สถาบันอุดมศกึษาของรัฐแตกตา่งกัน 

ไมส่นับสนุน 

   1.5 ผู้ปกครองท่ีดูแล และสนบัสนุนทางด้านการศึกษาที่แตกตา่งกันมคีวามตัง้ใจศึกษาต่อ

สถาบันอุดมศกึษาของรัฐแตกตา่งกัน 

ไมส่นับสนุน 

   1.6 รายได้ผู้ปกครองเฉลี่ยตอ่เดอืนท่ีแตกต่างกันมคีวามตัง้ใจศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

แตกตา่งกัน 

ไมส่นับสนุน 

   1.7 อาชีพของผู้ปกครองท่ีแตกต่างกันมคีวามตัง้ใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแตกต่างกัน ไมส่นับสนุน 

   1.8 ระดับการศกึษาสูงสุดของผู้ปกครองท่ีแตกต่างกันมคีวามตัง้ใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศกึษา

ของรัฐแตกต่างกัน  

ไมส่นับสนุน 

2. ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย  

   2.1 ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านช่ือเสียงท่ีสง่ผลตอ่ความต้ังใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศกึษาของ

รัฐของนักเรียนมัธยมศกึษาตอนปลาย 

สนับสนุน 

   2.2 ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านบุคลากรท่ีสง่ตอ่ความต้ังใจศกึษาตอ่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ของนักเรียนมัธยมศกึษาตอนปลาย 

สนับสนุน 

   2.3 ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรท่ีสง่ผลตอ่ความต้ังใจศึกษาต่อสถาบันอุดม ศึกษา

ของรัฐของนักเรียนมัธยมศกึษาตอนปลาย 

ไมส่นับสนุน 

   2.4 ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีสง่ผลตอ่ความต้ังใจศึกษาต่อ

สถาบันอุดมศกึษาของรัฐของนกัเรียนมัธยมศกึษาตอนปลาย 

สนับสนุน 

   2.5 ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยด้านคุณภาพบัณฑิตท่ีสง่ผลตอ่ความตัง้ใจศกึษาต่อ

สถาบันอุดมศกึษาของรัฐของนกัเรียนมัธยมศกึษาตอนปลาย 

สนับสนุน 
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สรุปผลและอภิปราย  

 จากการศึกษาอิทธิภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยท่ีส่งผลต่อความตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ของนักเรียนมัธยมศกึษาตอนปลายสามารถน ามาอภปิรายได้ดังนี้ 

 ผลการศกึษาและการวเิคราะห์กลุ่มตัวอยา่งท้ังหมดจ านวน 400 ตัวอยา่ง พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิงมากกว่าเพศชาย ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีท่ี 5-6 ส่วนใหญ่ ก าลังศึกษาในแผนการเรียนวิทย์ -  

คณิต มีผลการเรียนสะสมถึงปัจจุบันอยู่ในช่วงระดับผลการเรียนสะสม 3.01 - 3.50 มีความสนใจคณะท่ีต้องการศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาตรีคือคณะครุศาสตร์ ผู้ปกครองท่ีดูแล และสนับสนุนทางการศึกษาคือพ่อ - แม่ มีรายได้ของผู้ปกครองเฉลี่ยต่อ

เดือนคือ 10,001 - 20,000 บาท ผู้ปกครองประกอบอาชีพพนักงานบริษัท และระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ปกครองต่ ากว่า ม.6 

ผู้วิจัยพบว่า สมมติฐานข้อท่ี 1  ลักษณะประชากรศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีแตกต่างกันมีความ

ตัง้ใจศกึษาตอ่สถาบันอุดมศกึษาของรัฐแตกตา่งกัน โดยภาพรวมปฏิเสธสมมติฐานท้ัง 8 ด้าน ที่ระดับส าคัญทางสถิต ิ

0.05 จากผลการศึกษาดังกล่าวท าให้ทราบถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ แผนการเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการเรียนสะสม คณะท่ีต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผู้ปกครองท่ีดูแล และ

สนับสนุนทางด้านการศึกษา รายได้ผู้ปกครองเฉลี่ยต่อเดือน อาชีพของผู้ปกครอง และระดับการศึกษาสูงสุดของ

ผู้ปกครอง ที่แตกตา่งกันมีความต้ังใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศกึษาของรัฐไมแ่ตกตา่งกัน 

 จากการศึกษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยท่ีส่งผลต่อความตั้งใจศึกษาต่อสถาบันของรัฐของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลาย พบวา่ ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาท่ีส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ คือ ด้านบุคลากร 

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านคุณภาพบัณฑิต และด้านชื่อเสียง  

  - ด้านบุคลากร ผลการศึกษาพบวา่ การท่ีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ท่ีมคีวามรู้ความสามารถ 

เชี่ยวชาญช านาญในสาขาวชิาท่ีสอน เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครู มคีุณวุฒิการศกึษาท่ีเหมาะสมในการ

สอนระดับอุดมศึกษา และเป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการ ส่งผลต่อความตัง้ใจศึกษาตอ่สถาบันอุดมศกึษาของรัฐ สอดคล้องกับ

การศึกษาของธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน (2558) ผลการศึกษาพบว่า สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีอาจารย์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถมี

ความเชี่ยวชาญช านาญตรงกับสาขาท่ีสอนเป็นผู้ท่ีมีช่ือเสียงประสบการณ์และมคีุณวุฒทิางด้านวชิาการมผีลตอ่การเลอืกเรียนใน

สถาบัน และสอดคล้องกับการศึกษาของอุปสร บุบผา (2555) ผลการศึกษาพบว่า อาจารย์ผู้สอนท่ีมีความรู้ความเข้าใจใน

เนื้อหาวิชาท่ีสอนเป็นอย่างดีและมีการดูแลเอาใจใส่นักศึกษา อีกท้ังการท่ีเจ้าหน้าท่ีหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา

ให้บริการด้วยความเต็มใจ สะดวกรวดเร็วเป็นการช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบัน อีกท้ังยังสอดคล้องกับการศึกษาของ

หทัยกาญจน ์สิทธิศักดิ์ (2559) ผลการศกึษาพบว่า การท่ีอาจารยผ์ู้สอนมวีุฒิการศึกษาตรงกับสาขาวชิา มคีวามรู้ความสามารถ

เข้าใจเนื้อหาในรายวิชาท่ีสอน เป็นผู้มีต าแหน่งทางวิชาการและมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับในวงการการศึกษา มีผลงานทางวิชาการ

เป็นท่ียอมรับในวงการการศกึษา และการท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาให้ค าปรึกษาแนะน าใกล้ชิดเป็นกันเองก็ส่งผลตอ่การตัดสินใจเลือก

ศกึษาตอ่ในสถาบันอุดมศกึษาด้วยเชน่กัน   

  - ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการจัดพื้นท่ีภายในอย่างเป็น

สัดส่วน สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้  มีสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนในการจัดการ

เรียนการสอน ห้องปฏิบัติการตรงตามสาขาวิชา และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนส่งผลต่อความตั้งใจ

ศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สอดคล้องกับการศึกษาของธันยากร ช่วยทุกข์เพื่อน (2558) ผลการศึกษาพบว่า 

สถาบันอุดมศึกษาท่ีมคีวามพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น สื่อ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจัดการเรียนการสอน  บรรยากาศและ

สิ่งแวดล้อมมีส่วนช่วยในการสนับสนุนให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีท าให้ผู้เรียนมีความตั้งใจท่ีจะเลือกศึกษาในสถาบันนั้น และ
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สอดคล้องกับการศึกษาของ Absher & Crawford (1996) ผลการศึกษาพบว่า สิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษา เช่น ห้องเรียน 

ห้องทดลอง และห้องสมุดก็มีความส าคัญในการเลอืกเรียนวทิยาลัยหรือมหาวทิยาลัยนัน้  ๆด้วยเชน่กัน   

  - ด้านคุณภาพบัณฑิต ผลการศึกษาพบว่า สถาบันอุดมศึกษาท่ีสามารถสร้างบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาให้ได้รับ

การยอมรับในสังคม เมื่อส าเร็จการศกึษาแล้วเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในทักษาวชิาชพีเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน ได้งาน

ท าตรงตามสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา ได้รับค่าตอบแทนตามวุฒิการศึกษาหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษา และเป็นผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรม ส่งผลต่อความตั้งใจศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สอดคล้องกับการศึกษาของศศิวิมล  แสนเมือง (2554) ผล

การศึกษาพบว่า  สถาบันอุดมศึกษาท่ีสามารถสร้างบัณฑิตให้เป็นท่ียอมรับจากตลาดแรงงานส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อ และ

สอดคล้องกับการศึกษาของ Cubillo, Sanchez and Cervino (2006) ผลการศึกษาพบว่า ความมีคุณภาพของหลักสูตรท่ีได้รับการ

ยอมรับจากสถานประกอบการเมื่อนักศึกษาท่ีส าเร็จจากสถาบันเข้าท างานได้ท างานในต าแหน่งงานท่ีดีมีผลต่อผู้เรียนในการท่ีจะ

ตัง้ใจเลอืกศกึษาตอ่สถาบันนัน้ ๆ   

  - ด้านชื่อเสียง ผลการศกึษาพบวา่ สถาบันอุดมศกึษาของรัฐท่ีเป็นท่ีรู้จักของบุคคล และองค์กรตา่ง  ๆในสังคม การ

ได้รับรองมาตรฐานทางการศึกษา ได้รับการยอมรับในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและมีความ

พร้อมในด้านต่าง  ๆเพื่อไปประกอบอาชีพ และมีผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ส่งผลต่อความ

ตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของศาสตรา ยะป๊อก (2550) ผลการศึกษาพบว่า 

สถาบันการศึกษามีชื่อเสียงท่ีดี ในทุกด้านตั้งแต่อดีตมีผลต่อการตั้งใจเลือกศึกษาต่อ และสอดคล้องกับการศึกษาของสุริยา      

เสียงเย็น (2550) ผลการศกึษาพบวา่ สถาบันการศกึษาท่ีมีช่ือเสียงจะได้รับการยอมรับจากสังคมจึงท าให้ได้รับความสนใจจากผู้ท่ี

ตอ้งการศกึษาตอ่  

 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ี 2  ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยส่งผลต่อความตั้งใจศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย ส าหรับด้านหลักสูตรไมส่่งผลตอ่ความตัง้ใจศกึษาตอ่สถาบันอุดมศกึษาของรัฐ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลการศึกษาไปใช ้

 ส าหรับในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาสามารถน าผลท่ีได้จากการศึกษาไปก าหนด

แนวนโยบายในการด าเนนิการสร้างภาพลักษณใ์ห้กับสถาบัน เช่น  

  - ด้านบุคลากร ควรคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนท่ีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีคุณวุฒิการศกึษาที่เหมาะสม

ในการสอนระดับอุดมศึกษา พัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญช านาญในสาขาวิชาท่ีสอน และส่งเสริมให้เป็นผู้มีคุณธรรม

จรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครู และสนับสนุนให้จัดท าผลงานเพื่อเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

  - ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สถาบันอุดมศึกษาควรค านึงถึงการบริหารจัดการพื้นท่ีให้เหมาะสมเพื่อ

สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ มีการจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัยตรงตามสาขาวิชาท่ีเปิดสอนเพื่อ

สนับสนุนการจัดการเรียนการอสน และน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

  - ด้านคุณภาพบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาควรสร้างบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้

ความสามารถในทักษะวิชาชีพเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน และมคีุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้ได้รับการยอมรับในสังคม 

  - ด้านช่ือเสียง สถาบันอุดมศกึษาควรค านึงถึงการด าเนนิงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา

เป็นท่ียอมรับในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีผลวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อให้

สถาบันเป็นท่ีรู้จักในสังคม 
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 เพื่อให้ผู้ ท่ีต้องการศึกษาต่อเลือกศึกษาในสถาบัน และน าผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานแก่ผู้ ท่ี

ตอ้งการศกึษาเกี่ยวกับการศึกษาด้านอ่ืน ๆ ตอ่ไปได้  

 ข้อเสนอแนะส าหรับการศกึษาต่อไป 

  - ส าหรับการศึกษาในอนาคตผู้ศึกษาอาจศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่มีผลต่อความตั้งใจศึกษาต่อใน

สถาบันอุดมศกึษาของรัฐ เพื่อเป็นแนวทางการในพัฒนาสถาบันอุดมศกึษาให้ตรงตามความตอ้งการของผู้สนใจศกึษาตอ่ 

  - ส าหรับการศกึษาในอนาคตควรศกึษากลุ่มตัวอย่างในสายอาชวีะ หรือขยายกลุ่มตัวอย่างไปยังนักเรียน

ในเขตภาคกลางตอนบนท้ังหมด เพื่อให้เห็นภาพรวมความต้องการของผู้สนใจศึกษาต่อและสามารถน ามาพัฒนา

สถาบันอุดมศกึษาของรัฐได้  
 

กิตติกรรมประกาศ 
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การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 
 การวิจัยคร้ังนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง การอ่านและการ

เขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมแบบสมองเป็นฐาน (BBL) ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ร้อย

ละ 80/80 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง การอา่นและการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมแบบสมองเป็นฐาน (BBL) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบก่อนและหลังเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการเรียน เร่ือง การอ่านและการ

เขียน โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมแบบสมองเป็นฐาน (BBL) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2559 จ านวน 45 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช ้

ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง การอ่านและการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบ

กิจกรรมแบบสมองเป็นฐาน (BBL) แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมแบบสมองเป็นฐาน (BBL) แบบทดสอบวัดผลการเรียน 

และแบบวัดความพึงพอใจสถิติ ท่ีน ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนี

ประสิทธิผล และการทดสอบสมมุตฐิาน โดยใช ้t – test (Dependent Samples) ผลการวจิัยปรากฏดังนี้  

 1. แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง การอ่านและการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ประกอบกิจกรรมแบบสมองเป็นฐาน (BBL) มีประสิทธิภาพร้อยละ83.19/87.33ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 80/80 

ท่ีต้ังไว้ 

 2. แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง การอ่านและการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ประกอบกจิกรรมแบบสมองเป็นฐาน (BBL) มคี่าดัชนปีระสิทธิผลเท่ากับ 0.75หรือคิดเป็นร้อยละ 75.25 

 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง การอา่นและการเขียน โดยใชแ้บบฝึก

ทักษะประกอบกิจกรรมแบบสมองเป็นฐาน (BBL) มีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 

 4. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนเร่ืองการอา่นและการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชแ้บบฝึกทักษะ

ประกอบกจิกรรมแบบสมองเป็นฐาน (BBL) มคีวามพงึพอใจรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.42) 
 

ค าส าคัญ:  การอา่น, 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 (x̄ =4.42). 
 

Keywords: Reading, Writing, Brain based learing 
 

บทน า 

สังคมมนุษย์เป็นสังคมท่ีต้องอาศัยการเรียนรู้เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ มนุษย์ได้ใช้

ประสบการณ์ท่ีสั่งสมถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยโบราณต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน น ามาใช้ประโยชน์

ต่อการด ารงชีวิต ท าให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและ

หลากหลาย การเรียนรู้ของมนุษย์จ าเป็นต้องอาศัยการสอน ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีจะชว่ยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น 

และการเรียนรู้ท่ีส าคัญจะอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันการศึกษา ผู้ท่ีท าหน้าที่เป็นผู้สอนจะตอ้งมอีุดมการณ์ ซึ่ง

อุดมการณ์ท่ีส าคัญอยา่งยิ่งของการสอนคือ การมุ่งให้ผู้เรียนทุกคนบรรลุผลการเรียนรู้ในระดับสูง [1] และการเรียนรู้

ของมนุษย์นัน้ จ าเป็นต้องอาศัยภาษาเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการตดิต่อสื่อสาร ซึ่งภาษาท่ีถือว่าเป็นภาษาทางการ หรือ

ภาษามาตรฐานของไทยก็คือภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม อันก่อให้เกิดความเป็น

เอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสาร และเป็น

เคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ นอกจากนี้ภาษายังเป็นสื่อแสดงภูมิ
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ปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณีและสุนทรียภาพ โดยบันทึกไว้เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้ าค่า

ควรแก่การเรียนรู้และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป ดังนั้นภาษาไทยจึงเป็นเคร่ืองหมายของความเป็นชาติ เอก

ราชท่ีมีประวัตคิวามเป็นมายาวนาน มลีักษณะเฉพาะนอกเหนอืจากเป็นเคร่ืองมอืสื่อสารของคนในชาติ จึงจ าเป็นอยา่ง

ยิ่งท่ีคนไทยทุกคนควรศกึษาเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อให้สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียนและคิดได้อย่างมีประสิทธภิาพ ใชเ้ป็น

สื่อในการศึกษาการเรียนรู้ภาษาไทยระดับท่ีสูงขึ้นและในการเรียนรู้กลุม่สาระอื่น ๆ [2] 

การจัดกระบวนการเรียนรู้จ าเป็นต้องเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยสมอง ด้วยกาย และใจ เพื่อให้ผู้เรียนเป็น

ผู้สร้างความรู้ผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเอง โดยให้มีการเชื่อมโยงกับธรรมชาต ิจินตนาการ ความงาม ปัญญา และ

ฐานความจริง ผู้เรียนท่ีพึงปรารถนาในอนาคตควรเป็นผู้เรียนท่ีมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ท้ังนี้เพราะทักษะการคิดเป็น

หัวใจของการเรยีนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าถึงความรู้ ความสามารถที่จะน าความรู้ไปประยุกต์ใชใ้นการด ารงชวีติได้ การ

ปลูกฝังหรือการพัฒนาการคิดต้องเร่ิมตั้งแต่ผู้ เรียนเข้าสู่สถานศึกษา เพราะผู้เรียนมีธรรมชาติของการอยากรู้อยาก

เห็นสูงอยูแ่ลว้ ถ้าผู้เรียนได้รับการกระตุ้นส่งเสริมตัง้แต่เร่ิมตน้ก็จะเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพทางการคิดท่ีมีอยูใ่นตัว

ให้ก้าวหน้าถึงขีดสุด ซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาความสามารถในการคิดท่ีต้องการให้ เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน ดังนั้น

การพัฒนาความสามารถในการคิดจะชว่ยให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ และใชภ้าษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสมกับโอกาส

และบุคคล เป็นเครื่องมือส าหรับการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่องด้วยตนเอง [3] 

สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ต าบลนาเชือก อ าเภอนาเชือก 

จังหวัดมหาสารคาม จากท่ีได้ส ารวจโดยการสัมภาษณ์ครูประจ าชั้น พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชาภาษาไทยก าลังมีปัญหาในเร่ืองการอ่านและเขียน ประกอบกับครูผู้สอนขาดเทคนิคใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่มสีื่อการสอนท่ีนา่สนใจ นอกจากนั้นแล้วนักเรียนยังมพีฤตกิรรมท่ีไมส่นใจในการ

เรียน และคุยกันในชั้นเรียน นับว่าเป็นอุปสรรคส าคัญของการเรียนการสอน เป็นการรบกวนสร้างความร าคาญแก่

เพื่อน ห้องเรียนท่ีเด็กไม่ใส่ใจบทเรียนและมีปัญหาวินัยในห้องเรียนมักจะสัมพันธ์กับการท่ีครูสอนไม่ต่อเนื่องหรือครู

เตรียมการสอนมาไม่ด ี[4] จึงเป็นสาเหตุท าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนไปตามจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาไทยเร่ือง การอ่านและการเขียนพบว่า 

วิธีการสอนท่ีน่าสนใจคือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL) เป็นการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและจะต้องสอนย้ า ซ้ า ทวน เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะเป็นการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ท่ีเชื่อมโยงจากประสบการณ์เดิมแล้วเชื่อมโยงไปหาองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการปฏิบัติจริงโดยการ

จัดกิจกรรมให้หลากหลายในเร่ืองเดิมให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ความรู้และรู้จักน าความรู้ไปเชื่อมโยงหาองค์ความรู้อื่น 

รู้จักสร้างผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในกลุ่มหรือในห้อง การท ากิจกรรมท่ีหลากหลายเช่นนี้จะท าให้

นักเรียนเกิดการเรียนรู้และจ าได้แม่นย ากิจกรรมเช่นนี้จะสอดคล้องกับการท างานของสมองซึ่งท างานโดยการส่ง

กระแสไฟฟ้าจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งต่อเนื่องกันเป็นวงจรโปรตีนซึ่งจะเป็นสะพานไฟฟ้าให้วิ่งได้เร็วขึ้นการ

เรียนรู้เกิดจากการท ากิจกรรมแรกสมองจะบันทึกไวด้้วยวงจรไฟฟา้วงจรหนึ่งเมื่อมีกิจกรรมเร่ืองนี้ซ้ าอกีจะด้วยวธีิใดก็

ตามก็จะท าให้สมองมีการบันทึกไว้ซ้ าอีกเมื่อท าอีกบ่อย ๆ ด้วยกิจกรรมท่ีแตกต่างในเร่ืองเดียวกันก็จะท าให้สมอง

บันทึกไว้ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อยา่งแม่นย า และจ าได้นาน  [5] 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานมีขั้นตอนการเรียนรู้ 8 ขั้นได้แก่ขั้นน าเข้าสู่บทเรียนเป็นขั้นท่ี

ครูเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนให้พร้อมท่ีจะเรียนเนื้อหาใหม่ซึ่งครูจะต้องท าหน้าท่ีเชื่อมโยงไปหาองค์ความรู้ใหม่

ขั้นตกลงกระบวนการเรียนรู้เป็นขั้นท่ีครูและนักเรียนร่วมกันสร้างข้อตกลงในการท ากิจกรรมการเรียนรู้การสร้าง

ผลงานรวมท้ังกระบวนการวัดและประเมินผลขั้นเสนอความรู้เป็นขั้นท่ีครูท าหน้าท่ีสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความ
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เข้าใจหรือเกิดความคิดรวบยอดในสิ่งท่ีจะเรียนก่อนท่ีจะมีกิจกรรมฝึกทักษะให้แก่นักเรียนขั้นฝึกทักษะเป็นขั้นท่ีครู

ด าเนินการต่อจากขั้นเสนอความรู้เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนจนเกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งท่ีเรียนแล้วเกิดการ

สร้างสรรค์ผลงานเช่นการปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าการอ่านเร่ืองราวการปฏิบัติการทดลองฝึกปฏิบัติการต่าง ๆ ตาม

สาระท่ีได้เรียนรู้ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นขั้นท่ีนักเรียนแต่ละกลุ่มได้เสนอความรู้ของตนเองให้ เพื่อนได้เข้าใจขั้นสรุป

ความรู้เป็นขั้นท่ีครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ท้ังหมดอาจโดยการร่วมกันอภิปรายแล้วสรุปและอาจให้ท าใบ

งานเพื่อทบทวนความรู้และขั้นกิจกรรมเกมขั้นนี้เป็นขั้นทดสอบความรู้ของนักเรียนทุกคนท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้มา

แล้วแต่การคิดคะแนนจะคิดรวมเป็นกลุ่มกลุ่มใดท่ีช่วยกันเรียนรู้มาเป็นอย่างดีก็จะท าให้สมาชิกทุกคนท าคะแนนได้ดี

และจะส่งผลให้คะแนนรวมของกลุม่สูงถ้ากลุ่มใดได้คะแนนสูงสุดจะเป็นกลุ่มท่ีชนะเกมขัน้สุดท้ายขัน้ประยุกต์ใชค้วามรู้

เป็นขั้นท่ีครูให้นักเรียนน าความรู้ท่ีเรียนมาไปสร้างผลงานโดยการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อสร้างผลงานใหม่อย่าง

สร้างสรรค์ [6] ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการและเหตุผลรวมท้ังงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องแล้วจึงได้ด าเนินการศึกษาพัฒนา

ความสามารถด้านการอ่านและการเขียนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรม

การเรียนรู้แบบ BBL เพื่อใชเ้ป็นแนวทางส าหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และผู้ท่ีสนใจในการพัฒนาการเรียน

การสอนวชิาภาษาไทยให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง การอ่านและการเขียน ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้แบบ

ฝึกทักษะประกอบกจิกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) ที่มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์ร้อยละ 80/80 

2. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง การอ่านและการเขียน  

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1 โดยใชแ้บบฝึกทักษะประกอบกจิกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) 

3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 1 เร่ือง การอา่นและการเขียน โดยใช้

แบบฝึกทักษะประกอบกจิกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) ระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน 

4. เพื่อหาความพงึพอใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ีี1 ท่ีมีตอ่การเรียน เร่ือง การอา่นและการเขียน โดยใช้

แบบฝึกทักษะประกอบกจิกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2559 ส านักงานเขต

พื้นท่ีการศกึษามัธยมศกึษาเขต 26 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 10 ห้อง มนีักเรียนมัธยมศกึษาปีท่ี 1 ท้ังสิน้ 317 คน 

 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ีี 1 ท่ีท่ีมปัีญหาด้านการอา่นและการเขียน โรงเรียนนาเชือก

พิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2559 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 45 คน ซึ่งได้มาโดยการ

เลอืกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
1.  แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง การอ่านและการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ประกอบกจิกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) จ านวน 10 แผน 

 2.  แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1 จ านวน 1 ชุด จ านวน 16 ชั่วโมง  
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 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การอา่นและการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้แบบฝึก

ทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) ชนดิเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ก่อนเรียนและ

หลังเรียน  

 4. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย การอ่านและ

การเขียน ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชแ้บบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) แบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ  
 

วิธีการด าเนินการวจิัย 

 ผู้วิจัยได้ด าเนนิการจัดเก็บขอ้มูล ดังนี้ 

 1. ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) โดยใชแ้บบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 2. ด าเนนิการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) ด าเนนิการวัดและประเมินผลตามท่ีก าหนดไว้ในแตล่ะแผนจนครบท้ัง 10 แผน 

 3. เมื่อการเรียนสิ้นสุดลง ผู้วิจัยท าการทดสอบหลังเรียน (Post-Test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนชุดเดิมท่ีใชท้ดสอบก่อนเรียน 

 4. วัดความพงึพอใจ โดยน าแบบวัดความพงึพอใจที่สร้างขึน้มาให้ผู้เรียนประเมิน 

 5. น าข้อมูลท่ีได้จากการทดลองกับนักเรียนไปตรวจให้คะแนน จากนั้นน าคะแนนท่ีได้ไปวิเคราะห์ผล โดยใช้

วธีิการทางสถิต ิเพื่อสรุปผลการทดลองตามความมุง่หมายการวจิัยตอ่ไป 
 

ผลการศึกษา 

 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ประสทิธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูภ้าษาไทย เรื่อง การอา่นและการเขยีน 

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 โดยใช้แบบฝกึทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) ที่มี

ประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
 

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง การอา่นและการเขียนชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 1 

โดยใชแ้บบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

จ านวนนักเรียน 

ระหว่างเรียน หลังเรียน 

E1/E2 
คะแนนเต็ม 

คะแนนที่ได้คิด

เป็นร้อยละ 
คะแนนเต็ม 

คะแนนที่ได้คิด

เป็นร้อยละ 

45 500 83.19 30 87.33 83.19/87.33 

 

 จากตาราง 1 พบวา่ คะแนนคุณลักษณะอันพงึประสงค์ แบบฝึกทักษะ ผลงานนักเรียน และแบบทดสอบย่อย 

คิดเป็นร้อยละ 83.19ดังนั้น E1จึงเท่ากับ 83.19และคะแนนทดสอบหลังเรียน  คิดเป็นร้อยละ 87.33นั่นคือ E2มีค่า

เท่ากับ 87.33แสดงว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง การอ่านและการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) มีประสิทธิภาพ  (E1/E2)  เท่ากับ 

83.19/87.33เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 80/80 
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 ตอนที่ 2 วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่าน

และการเขยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝกึทักษะประกอบกจิกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) 
 

ตารางที่ 2 ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง การอ่านและการเขียนชั้น

มัธยมศกึษาปีท่ี 1 โดยใชแ้บบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL)  

คะแนน รวม เฉลี่ย S.D. E.I. 

ก่อนเรียน 659 14.64 2.12 
0.75 

หลังเรียน 1179 26.20 0.71 

 

 จากตาราง 2 พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง การอ่านและการ

เขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) มีค่าเท่ากับ  

0.75  แสดงวา่ นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ  75.25 
 

 ตอนที่ 3 วิเคราะห์ และเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การ

อ่านและการเขียน โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) ระหว่าง

คะแนนก่อนและหลังเรียน 
 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งคะแนนก่อนและหลังเรียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ภาษาไทย เร่ือง การอ่านและการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 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 

*มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง  3พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังได้รับการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ืองการอา่นและการเขียน 

โดยใชแ้บบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) มคีะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 
 

 ตอนที่ 4 วิเคราะห์ความพึงพอใจความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียน 

เรื่อง การอ่านและการเขยีน โดยใช้แบบฝกึทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) 

 ความพึงพอใจความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี1 ท่ีมีต่อการเรียน เร่ือง การอ่านและการเขียน  

โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีความ 

พึงพอใจต่อการเรียน เร่ือง การอ่านและการเขียน  โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน 

(BBL) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.42) โดยมีรายการความพึงพอใจแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านเนื้อหาความรู้ (x̄ = 4.53)  

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (x̄ = 4.45) ด้านสื่อการเรียนการสอน (x̄ = 4.32)ด้านการวัดและประเมนิผล (x̄ = 4.2)  
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การอภปิรายผล 

 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง การอา่นและการเขียน ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชแ้บบฝึก

ทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) มีประสิทธิภาพ 83.19/87.33 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้

80/80  แสดงวา่ คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน สมรรถนะของผู้เรียน แบบ

ฝึกทักษะ และผลงานนักเรียน รวมได้คะแนนเฉลี่ย 83.19 และมีคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียน คือ 87.33 

เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 80/80 เป็นไปตามความมุ่งหมาย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาค้นคว้าของ นิตยา เชื้อดวง

ผุย [ 7 ] ได้ศึกษาผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน เร่ือง 

การอ่านและเขียนค าท่ีประสมด้วยสระประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า แผนการ

จัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 88.85/89.42  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ สอดคล้องกับการศึกษาค้นควา้ของ

ดอกไม ้บัวค าภู   [ 8 ] ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทย เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนสะกด

ค าและการอ่าน โดยใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า รูปแบบการสอนภาษาไทยเพื่อสร้าง

เสริมความสามารถในการเขียนสะกดค า และการอ่านโดยใช้สมองเป็นฐานมีประสิทธิภาพ 87.09/85.20 และ

สอดคล้องกับผลการศกึษาค้นคว้าของปิยาวรรณ์ สัตตาคม [ 9 ] ได้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชส้มองเป็น

ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง ความสามารถด้านการอ่านค าตรงตามมาตราตัวสะกด ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 

1 พบวา่ แผนการจัดการเรียนรู้เรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานท่ีพัฒนาขึน้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.49/85.37 ซึ่งสูงกว่า

เกณฑ์ 80/80 ท่ีต้ังไว้ 

 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง การอ่านและการเขียน ชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) มีค่าดัชนีประสิทธิผล 

เท่ากับ 0.75 แสดงวา่ นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 75.25 หมายความ

ว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 75.25 ท่ีเป็นดังนี้ เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมระหว่าง

เรียนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง การอ่านและการเขียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 โดยใช้แบบฝึก

ทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) แต่ละแผนจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนสัมผัส และ

เรียนรู้จากเคร่ืองมือท่ีครูจัดท าขึ้น ช่วยเพิ่มความเข้าใจในการเรียนรู้ เมื่อท าแบบทดสอบหลังเรียนจึงท าให้มีคะแนน

สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาค้นคว้า ของนิตยา  เชื้อดวงผุย [ 10 ] ได้ศึกษาผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน

ประกอบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน เร่ือง การอ่านและเขียนค าท่ีประสมด้วยสระประสม กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้มีค่า เท่ากับ 0.7236 

ซึ่งแสดงว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีพัฒนาการทางการเรียนเพิ่มขึ้น 0.7236 หรือคิดเป็นร้อยละ 72.36 

สอดคล้องกับผลการศึกษาค้นคว้าของดอกไม้  บัวค าภู [ 11 ] ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทย เพื่อ

เสริมสร้างความสามารถในการเขียนสะกดค า และการอ่าน โดยใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

พบว่า รูปแบบการสอนภาษาไทยเพื่อสร้างความสามารถในการเขียนสะกดค าและการอ่าน โดยใช้สมองเป็นฐาน มี

ดัชนปีระสิทธิผลเท่ากับ 0.5938 คิดเป็นร้อยละ 59.38 และสอดคล้องกับผลการศึกษาค้นควา้ของบังอร ดรชัย [ 12 ]

ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวคิดโดยใชส้มองเป็นฐานเร่ือง การอ่านและการเขียนสะกดค า

ในมาตราแม่ ก.กา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 พบว่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใช้สมอง

เป็นฐานมีประสิทธิผล เท่ากับ 0.5965  
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 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การอ่านและการเขียน ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชแ้บบฝึกทักษะประกอบ

กิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ท้ังนี้เนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ การวางแผน 

ปฏิบัติตามล าดับ ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ มีรายละเอียดชัดเจน กิจกรรมเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือ

ปฏิบัติจริง ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น เคร่ืองมือมีคุณภาพ เอื้อให้นักเรียนได้เรียนรู้ เกิดการพัฒนา 

กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความแตกต่าง ไม่ซ้ าซากท าให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน เกิดการสร้างองค์ความรู้

ด้วยตนเอง เกิดความสนใจที่จะใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง กิจกรรมการเรียนรู้ในแตล่ะแผนจะมีแบบฝึกทักษะประกอบท่ี

ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติอยู่เสมอ นักเรียนจะเกิดความช านาญ และเกิดทักษะการอ่านและการเขียนมากยิ่งขึ้น 

ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาค้นคว้าของปิ

ยาวรรณ์ สัตตาคม [13] ได้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

เร่ือง ความสามารถด้านการอา่นค าตรงตามมาตราตัวสะกด ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 1 พบวา่ นักเรียนมคีะแนนเฉลี่ยหลัง

เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียน เร่ือง การอ่านและการเขียน  โดยใช้แบบฝึก

ทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (BBL) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.42) ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวิจัย [14] ได้ศึกษานักเรียนท่ีมีความพึงพอใจตอ่การเรียนโดยใช้ชุดสื่อประสมทักษะการเขียนค าควบกล้ า กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 โดยรวมอยูใ่นระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่มีความพึง

พอใจอยูใ่นระดับมากท่ีสุดทุกข้อท้ังนี้เป็นเพราะว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยชุดสื่อประสมทักษะการเขียนค าควบ

กล้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 มีการจัดกิจกรรมกาเรียนรู้ท่ีหลากหลายจาก

สื่ออคอมพวิเตอร์และแบบฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้วจิัยได้ออกแบบไวม้กีารเรียนรู้ท่ีแปลกใหมไ่ปจากที่นักเรียน

เคยเรียนรู้มามีการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มท าให้การเรียนรู้สนุกสนานไม่น่าเบ่ือซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา

ค้นควา้ของนิตยา เชื้อดวงผุย [14] ได้ศึกษาผลการใชห้นังสอืส่งเสริมการอ่านประกอบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการ

ใชส้มองเป็นฐาน เร่ือง การอา่นและเขียนค าที่ประสมด้วยสระประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 1 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือ

ส่งเสริมการอา่นประกอบการจัดกิจกรรมตามแนวคิดการใชส้มองเป็นฐานอยู่ในระดับมาก 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็ม
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาสาขา

คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 51 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) 

เปรียบเทียบผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษาระหว่างก่อนและหลังเรียน (2) เพื่อศึกษาแผนการ

จัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการ

จัดการเรียนตามแนวทางของสะเต็มศึกษา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ แบบประเมินแผนการ

จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ผลการวิจัย พบว่า (1) นักศึกษาที่

ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อยา่ง

มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (2) นักศึกษาสามารถสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษาได้ (3) 

นักศกึษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศกึษา มคีวามพงึพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก 
 

ค าส าคัญ:  การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์   

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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บทน า 
 คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีมีลักษณะและธรรมชาติเฉพาะตัว ท าให้คณิตศาสตร์มีความแตกต่างจากศาสตร์

อื่น ซึ่งคนส่วนใหญ่มักมองว่าคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีว่าด้วยตัวเลข และการบวก ลบ คูณ หาร และมักคิดว่า

คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีเรียนยาก เนื่องจากคณิตศาสตร์มีทฤษฏี สูตรและนิยามมากมายและไม่มีความเป็นรูปธรรมท่ี

ชัดเจน แต่แท้จริงแล้วคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีมีความส าคัญต่อมนุษย์ท่ีใกล้ตัวมาก โดยเราสามารถสังเกตได้จาก

การใช้ชีวิตประจ าวัน โดยต้องใชค้ณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง และคณิตศาสตร์ยังมคีวามส าคัญต่อการพัฒนาความคิด

ของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบและมีแบบแผน  สามารถวิเคราะห์ปัญหา

หรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์  วางแผน ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น ดังนั้นคณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี

ขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) และสอดคล้องกับ สุวร กาญจน

มยูร (2544) ที่ได้กล่าวว่า คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการคิด และเป็นเครื่องมือส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพสมอง

ในด้านทักษะและกระบวนการคิดซึ่งประกอบด้วย การให้เหตุผล การพิสูจน์ การคิดค านวณ การแก้ไขปัญหา การ

สื่อสารความหมาย และการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ของสาขาอื่น  และ

ผลการวิจัยของ นิกร ขวัญเมือง (2545) พบว่า ถ้าผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีดี ก็จะ

ชว่ยให้ผู้เรียนมคีวามสามารถในแก้ปัญหาในชีวิตจรงิได้ดีดว้ยเชน่กัน  

 แต่การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในประเทศไทยยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร ซึ่งพิจารณาได้จากผลการ

ประเมนิของ PISA ปี 2003 พบวา่ มผีู้เรียนไทยเพยีงแค่ 3 % ท่ีมีระดับสมรรถนะการแก้ปัญหาอยู่ท่ีระดับสูงสุด และมี

ผู้เรียนไทยกวา่ 41 % ท่ีมีระดับสมรรถนะการแก้ปัญหาอยู่ในระดับต่ ากว่ามาตรฐาน ถึงแม้ว่าจะมีผู้เรียนไทยบางส่วนท่ี

มรีะดับสมรรถนะการแก้ปัญหาที่สูง แต่ก็ยังถือว่าต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของ OECD โดยประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยสมรรถนะการ

แก้ปัญหาอยู่ท่ี 425 คะแนน (สุนยี ์คล้ายนลิ, ปรีชาญ เดชศรี และอัมพลิกา ปรโมจีย์, 2549, หนา้ 41) และจากผลการ

ประเมินของ PISA คร้ังต่อ ๆ มา ในปี 2006, 2009 และ 2012 คือ ระดับสมรรถนะการแก้ปัญหาของผู้เรียนจะมี

แนวโน้มท่ีดีขึ้นแต่ก็ยังพบว่าผู้เรียนไทยมีระดับการแก้ปัญหาต่ าเป็นสัดส่วนท่ีสูง ซึ่งหมายความว่าผู้เรียนไทยนั้นมี

สมรรถนะในการการแก้ปัญหาอยู่ท่ีระดับต่ ากว่ามาตรฐาน และผู้เรียนท่ีมีความสามารถในการแก้ปัญหาในระดับต่ า

กว่ามาตรฐานเหล่านี้จัดได้ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงท่ีจะประสบความยุง่ยากในชีวติการท างาน หรือการศึกษาตอ่ในระดับท่ีสูง 

และสะท้อนผลให้เห็นว่าประเทศไทยมีความล้มเหลวในด้านการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ท าให้ผู้เรียนขาดการคิดท่ีมีความ

ยุ่งยากซับซ้อน ขาดการบูรณาการและการตีความจากโจทย์ปัญหา ตลอดจนขาดการแก้ปัญหาท่ีมีความยุ่งยาก

ซับซ้อน จึงท าให้ผู้เรียนไม่สามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตจรงิได้ (สสวท., 2554)  

 จากการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา MATH 605 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ พบว่า การจัดการเรียนรู้ใน

รายวิชาคณิตศาสตร์นั้นยังไม่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ี เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ เป็นการสอนแบบ

บรรยาย  แสดงตัวอยา่งท าให้ผู้เรียนไม่สามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นชวีิตประจ าวันได้ และการจัดการเรียนรู้นั้น

ยังไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติหรือท ากิจกรรมกลุ่มและร่วมกันแก้ปัญหา ส่งผลให้ผู้เรียนยังขาดประสบการณ์

ในการท างานร่วมกับเพื่อน ขาดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีจะชว่ยเหลอืและพึ่งพากันและกัน รวมถึงขาดประสบการณ์

การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจท่ีมีร่วมกับเพื่อน   
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จากปัญหาการจัดการเรียนรู้และผลการประเมินข้างต้นท าให้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้อง พบว่า แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการรู้คณิตศาสตร์ท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ การมุง่เน้นให้ผู้เรียน

ได้มีโอกาสฝึกทักษะกระบวนการคิด และประยุกต์ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ คือ การจัดการ

เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นจรงิ (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551, หน้า 3) ซึ่งสอดคล้องกับ ทิศนา 

แขมมณี (2557, หน้า 255) ที่ได้กล่าวว่า ครูต้องหารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการบูรณาการ ( Integration) โดย

การบูรณาการท้ังด้านเนื้อหาสาระและวิธีการไปพร้อม ๆ กัน  การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาถือเป็น

แนวทางหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา คือการน าจุดเด่นของแต่ละสาขาวิชามาบูรณาการความรู้เข้าด้วยกัน ได้แก่ 

วิทยาศาสต ร์(Science: S) เทค โนโลยี  (Technology: T) วิศวกรรมศาสต ร์ (Engineer: E) และคณิ ตศาสต ร์ 

(Mathematics: M) และยังเป็นการบูรณาการด้านบริบท (Context Integration) ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงอีกด้วย เพื่อให้

ผู้เรียนได้น าความรู้ทุกสาขาวิชามาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้า และการพัฒนาสิ่งต่าง  ๆ ในสถานการณ์โลก

ปัจจุบัน ซึ่งจะท าให้การจัดการเรียนรู้น้ันมคีวามหมายต่อผู้เรียนมากยิ่งขึน้ ท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ และ

สามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตจรงิได้ (Dejarnette, et al., 2012 อา้งอิงใน พรทิพย ์ศิริภัทราชัย, 2556, หนา้ 50)  

 นอกจากนี้เมื่อศึกษาถึงแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา พบว่าขั้นตอนการจัดการ

เรียนรู้ท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษามีอยู่หลายรูปแบบ ซึ่งหนึ่งในนั้น

คือ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (สสวท., 2557) โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นท่ี 1 การ

ระบุปัญหา (Identify a challenge) ขั้นท่ี 2 การค้นหาแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง (Explore ideas) ขั้นท่ี 3 การวางแผนและ

พัฒนา (Plan and develop) ขั้นท่ี 4 การทดสอบและประเมนิผล (Test and evaluate) และขั้นท่ี 5 การน าเสนอผลลัพธ์ 

(Present the solution) นอกจากนี้ เมื่อท าการศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามแนวทางของสะเต็มศึกษาผ่าน

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม พบว่า เป็นขั้นตอนส่งเสริมให้ท่ีผู้เรียนได้ร่วมกันใช้ความรู้ในหลายสาขาวิชามา

บูรณาการเพื่อแก้ปัญหาโดยอาศัยการท างานแบบกลุ่ม ผู้เรียนจะได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าในใน

สถานการณ์ปัญหาร่วมกับเพื่อน ได้ร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหา และมีโอกาสได้มีการสื่อสารแสดงความคิดเห็น

ซึ่งกันและกัน 

 จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมองเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา  

ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อสามารถสร้างองค์ความรู้และทักษะ

กระบวนการตา่ง ๆ ดังน้ันในงานวจิัยคร้ังนี้ผู้วจิัยสนใจการจัดกาเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษาในรายวชิา MATH 

605 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และน าผลการวิจัยไปปรับใช้ในการพัฒนาการ

เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษา ระหว่างก่อนและหลังจากการ

จัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา 

2. เพื่อศึกษาความสามารถในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษาของนักศึกษา  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศกึษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา 
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วิธีการวจิัย 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. กลุ่มเป้าหมาย 

  กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา MATH 605      

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Problem Solving) ในภาคเรียนท่ี 1/2560 จ านวน 51 คน 

2. ตัวแปรที่ใช้ในการศกึษา 

 ตัวแปรตน้ คือ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา 

 ตัวแปรตาม ได้แก่ 

1) ผลสัมฤทธ์ิการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

2) ความสามารถในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของนักศึกษา 

3) ความพงึพอใจของนักศึกษา 

3. ระยะเวลาในการวิจัย 

 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 โดยนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จะได้รับการ

จัดการเรียนรู้รายวชิา MATH 605 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใชร้ะยะเวลา 1 ภาคเรียน 

 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.  การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา 

คือ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) สาขาวิทยาศาสตร์ 

(Science) และเทคโนโลยี (Technology) ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยเน้นให้นักศึกษาสามารถน า

เนื้อหาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง และสามารถตัดสินใจในสถานการณ์ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อ

การด าเนนิชีวิต  

2. ผลสัมฤทธิ์การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์   

คือ ความสามารถในการเข้าใจในเนื้อหารายวิชาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และท าแบบทดสอบวัดผล

การเรียนรู้ทางการเรียนภาคทฤษฎี ซึ่งเป็นแบบทดสอบอัตนัย 7 สถานการณ์ จ านวน 7 ข้อ ที่สร้างขึน้โดยผู้วิจัย 

3. ความพึงพอใจ  

คือ ระดับความรู้สึกนกึคิดของนักศึกษาท่ีมตี่อการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ซึ่งวัดได้จากแบบประเมิน

ความพงึพอใจที่มตีอ่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษาที่ผู้วจิัยสร้างขึน้ 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. นักศกึษามผีลการเรียนรู้สูงขึ้น และการท างานรว่มกับคนอื่นได้ 

 2. นักศกึษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา 

 3. นักศกึษาสามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการออกฝึกประสบการณ์การสอนในโรงเรียน 

 รูปแบบการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ ใช้รูปแบบ One Group Pretest-Posttest Design โดยผู้วิจัยให้นักศึกษาท าแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนการทดลอง หลังจากนัน้ผู้วิจัยจัดการเรยีนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศกึษา 

และให้นักศกึษาท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการทดลอง ดังนี ้
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       Pretest Treatment Posttest 

T1 X T2 

  ความหมายของสัญลักษณ์   

 T1 คือ การทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนการทดลอง 

 X  คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา 

 T2 คือ การทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการทดลอง 
 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้ (มคอ.3) คือแผนการจัดการเรียนตามแนวทางของสะเต็มศึกษาของรายวิชา 

MATH 605 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ประกอบไปด้วย 7 แผนการเรียนรู้ โดยในแต่ละแผนจะมีสาระการเรียนรู้

หลักและรอง โดยสาระการเรียนรู้หลักนั้นคือ การน ายุทธวิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท้ังหมด 7 รูปแบบ ได้แก่  

1) แบบการวาดภาพ 2) แบบการหาแบบรูป 3) แบบการคิดแบบยอ้นกลับ 4) แบบการแจกแจงรายการหรือการสร้าง

ตาราง 5 แบบการเดาและตรวจสอบ 6) แบบการท าในรูปอย่างง่าย 7) แบบการแก้โจทยปั์ญหาด้วยสมการ ส่วนสาระ

การเรียนรู้รองคือ สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยสาระ

การเรียนรู้รองท้ังสองสาระนั้น ผู้วิจัยจะเลือกเฉพาะสาระวิชาท่ีมีตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้องเท่านั้น ส่วนด้านกระบวนการ

ออกแบบเชงิวิศวกรรม ยังไม่มีตัวช้ีวัดเป็นของตัวเอง ดังนัน้จึงเลือกตัวชี้วัดของสาระวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี 

โดยท้ังสามสาระการเรียนรู้ผู้วิจัยได้น ามาประยุกต์และสร้างให้เป็นแผนการจัดการเรียนแบบสะเต็มศึกษา ซึ่งในแต่ละ

แผนการจัดการเรียนรู้นั้นจะมีสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงโดยท่ีนักศึกษาจะต้องน าความรู้ท้ังสามสาระมี

แก้ปัญหา และด าเนินกิจกรรมตามกระบวนการออกแบบเชงิวศิวกรรม 

  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีลักษณะแบบทดสอบเป็นแบบสร้างค าตอบ 

จ านวน 7 ข้อ  7 สถานการณ์ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา 

  3. แบบประเมินความสารถในการแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของนักศึกษา คือ แบบ

ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาท่ีนักศึกษาแต่ละกลุ่มช่วยกันสร้างขึ้นมา โดยรูปแบบการ

ประเมินแผนของนักศึกษาคือ ผู้วิจัยได้เชิญอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ และอาจารย์กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ซึ่งเป็น

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านทางสะเต็มศึกษาและนักศึกษาแต่ละกลุ่มจะร่วมกันประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิคการน าเสนอแบบ Gallery walk โดยแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษานี้ผู้วิจัยได้น าแผนการ

จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของ สสวท. (2559) มาปรับใช้ 

  4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา คือ แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการ

เรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษาของผู้วิจัย โดยแบบประเมินความพึ่งพอใจนี้ผู้วิจัยได้น าแบบประเมินความพึ่ง

พอใจของ นัสรินทร์ บือซา (2558) มาปรับใช ้

 วิธีการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษากับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ท่ีก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 51 คน มีล าดับ

ขั้นตอนดังนี ้
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1. ปฐมนิเทศและชี้แจงจุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ให้กับกลุม่ตัวอย่าง 

 2. ด าเนนิการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใชแ้บบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

 3. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา ตามชั่วโมงปกติ โดยผู้วิจัยมีบทบาทหน้าท่ีเป็น

ผู้สอน และนักศกึษามบีทบาทเป็นผู้เรียน 

 4. ด าเนนิการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใชแ้บบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เดิม 

 5. ให้นักศกึษาท าแบบประเมินความพงึพอใจ 

 6. ให้นักศกึษารวมกันสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา 

 7. ให้นักศกึษาน าแผนท่ีสร้างขึ้นไปด าเนนิการกิจกรรมในชั้นเรียน โดยท่ีกลุ่มของนักศึกษาที่จัดกิจกรรมจะรับ

บทบาทเป็นผู้สอน และผู้วิจัยกับนักศกึษากลุ่มอื่นท่ีเหลอืมีบทบาทหน้าท่ีเป็นผู้เรียน 

 8. รวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยวธีิการทางสถิติ 

 9. สรุปผลการทดลองและอภิปรายผล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล  

  1. น าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และ

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

  2. เปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษาวิเคราะห์

โดยใชส้ถิต ิแบบ t – test Dependent 

  3. วเิคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมนิความสามารถในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็ม

ศกึษาของนักศกึษา 

  4. วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมินความพงึพอใจที่มตีอ่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา 
 

ผลการศึกษา 

 1. นักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธ์ิการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา สูงกวา่ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 
 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตาม

แนวทางของสะเต็มศึกษา 

การทดสอบ คะแนนเต็ม N x̄  S.D. t sig 

ก่อนเรียน 70.00 51.00 30.73 5.30 -34.60 0.00 

หลังเรียน 70.00 51.00 59.65 2.75 
 

 จากตารางท่ี 1 คือ ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนตามแนวทางของ  

สะเต็มศึกษา โดยมีผลคะแนนก่อนเรียน คือ x̄ = 30.73 และ S.D. = 5.30 และผลคะแนนหลังเรียน คือ x̄ = 59.63   

และ S.D. = 2.75 มีความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05  ซึ่งหมายความว่า หลังการจัดการเรียนตาม

แนวทางของสะเต็มศึกษา ท าให้นักศกึษามีผลการเรียนท่ีสูงขึ้น 
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2. นักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา สามารถสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตาม

แนวทางของสะเต็มศึกษาได ้
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความสามารถในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษาของ

นักศกึษาแตล่ะกลุ่ม 

กลุ่มที ่ x̄  S.D. แปลผล 

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 ผลการประเมนิความสามารถในการการสร้างแผนการจัดการเรยีนรู้ตามแนวทางของสะ

เต็มศึกษาของนักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 สาขาคณิตศาสตร์แต่ละ โดยภาพรวมการประเมินแตล่ะกลุ่มทุกกลุ่มอยูใ่นระดับมาก 
 

3. นักศกึษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา มคีวามพงึพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก 
 

ตารางที่ 3 ผลการการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษาใน

แตล่ะด้าน 

ความพึงพอใจ x̄  S.D. แปลผล 

ด้านบทบาทของผู้สอน 4.27 0.77 มาก 

ด้านบทบาทผู้เรียน 4.37 0.72 มาก 

ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ 4.34 0.73 มาก 

ด้านการวัดและประเมินผล 4.35 0.70 มาก 

ด้านประโยชนท่ี์ผู้เรียนได้รับ 4.55 0.57 มากที่สุด 

รวม 4.38 0.70 มาก 
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จากตารางท่ี 3 คือ ผลการการประเมินความพงึพอใจของนักศกึษาที่มีตอ่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของ

สะเต็มศึกษาในแต่ละด้านโดยภาพรวมพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็ม

ศกึษาในระดับมาก โดยเรียงตามคะแนนเฉลี่ยจากมาไปน้อยตามด้านได้ดังนี้ ด้านประโยชน์ท่ีผู้เรียนจะได้รับ มากท่ีสุด  

(x̄ = 4.55, S.D. = 0.70) รองมาด้านบทบาทของผู้เรียน (x̄ = 4.37, S.D. = 0.72) รองมาด้านการวัดและประเมินผล 

(x̄ = 4.35, S.D. = 0.70) รองมาด้านวธีิการจัดการเรียนรู้ (x̄ = 4.34, S.D. = 0.70) และสุดท้าย  

ด้านบทบาทของผู้สอน (x̄ = 4.27, S.D. = 0.77)  
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
 1. นักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธ์ิการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา สูงกวา่ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 ท้ังนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการความรู้

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ในเนื้อหาเร่ือง ยุทธวธีิการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท้ังหมด 7 รูปแบบ ได้แก่ 1) แบบการวาด

ภาพ 2) แบบการหาแบบรูป 3) แบบการคิดแบบย้อนกลับ 4) แบบการแจกแจงรายการหรือการสร้างตาราง 5 แบบ

การเดาและตรวจสอบ 6) แบบการท าในรูปอย่างง่าย 7) แบบการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ รวบกับเนื้อหาของ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  เช่น เร่ืองแรงและการเคลื่อนท่ี คุณสมบัติของสาร การเปลี่ยนสถานะของสาร รวบกับ

สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ืองการสืบค้นข้อมูล การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างชั้นงาน ผ่าน

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเร่ืองกระบวนการท างาน กระบวนการแก้ปัญหา การท างานเป็นขั้นตอน เป็นต้น 

โดยนักศึกษาสามารถน าเนื้อหาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง และสามารถตัดสินใจในสถานการณ์ปัญหาท่ี

เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการ

เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีคะแนนพัฒนาการ ร้อยละ 41.03 อยู่ในระดับต้น ร้อยละ 30.77 อยู่ในระดับปาน

กลาง ร้อยละ 20.51 อยู่ในระดับสูง และรอ้ยละ 7.69 อยูใ่นระดับสูงมาก และสอดคล้องกับ วรรณธนะ ปัตชา (2559) 

พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง อัตราส่วนตรีโกณมิต ิสูงกว่าอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 

.05 และกล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้

ด้วยตนเองโดยผ่านการท ากิจกรรมและการสร้างสรรค์ชิ้นงาน และประกอบกับการบูรณาการสาระวิชาต่าง ๆ  

เข้าด้วยกัน ได้แก่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

นัน้ช่วยให้นักเรียนมคีวามรู้ และทักษะที่จาเป็นต่อการดาเนนิชวีติในศตวรรษท่ี 21 ท่ีไม่ได้เรียนรู้เพยีงเนื้อหาสาระ หรือ

เพื่อเรียนรู้ท่ีจะสอบวัดความรู้เพยีงอยา่งเดียว แตก่ารจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นัน้ ผู้เรียน และสอคลอ้งกับ 

 2. นักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา สามารถสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตาม

แนวทางของสะเต็มศึกษาได้ โดยภาพรวมการประเมินแต่ละกลุ่มทุกกลุ่มอยู่ในระดับมาก เนื่องจากแผนการจัดการ

เรียนรู้ของนักศึกษาท่ีร่วมกันสร้างขึ้นมานั้น นักศึกษาสามารถสร้างได้ตรงตามมาตรฐานหรือสอดคล้องกับ สสวท . 

(2559) ได้ก าหนดไว้ โดยมีหัวข้อดังนี้ แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วน มีมาตรฐาน ตัวชี้วั ด  

มีความเหมาะสมสัดส่วนเวลาเรียนมีความเหมาะสม มีสารสาระส าคัญความคิดรวบยอดของเนื้อหา มีความถูกต้อง

และชัดเจน มีสาระส าคัญสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา  ,มีสาระการเรียนรู้มีการบูรณาการ

วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศกึษา มจีุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐาน 

ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ของหลักสูตร มีจุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนครอบคลุมสาระการเรียนรู้ มีใช้วิธีการ

สอนท่ีเหมาะสมในการบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีการเชื่อมโยงกับ สถานการณ์/ปัญหา ในชีวติประจ าวัน 
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สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

วเิคราะห์และแก้ปัญหา และการคิดวเิคราะห์อย่างมีระบบ สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม มีการใช้

เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีล าดับของกิจกรรมท่ี

เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ มีกิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติได้จริง  มีสื่อและแหล่ง

เรียนรู้มคีวามหลากหลายและน่าเชื่อถือ มีการวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และมกีารวัดผล

ประเมินผลดว้ยเครื่องมือและวิธีการท่ีเหมาะสม 

 3. นักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีความพงึพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

คือ ในกิจกรรมการการจัดการเรียนแบบสะเต็มนี้ นักศึกษาจะได้ร่วมกันท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม ได้ร่วมกันศึกษาปัญหา 

หาแนวทางการแก้ปัญหา ท าให้นักศึกษาได้เลือกวธีิการท างานหรือแก้ปัญหาตามความสนใจ เมื่อท ากิจกรรมแล้วถ้า

ไม่ประสบผลส าเร็จ นักศึกษาจะรวมกันหาวิธีการแก้ปัญหาใหม่ ซึ่งการจัดกิจกรรมแบบนี้ส่งผลให้นักศึกษาเกิดการ

ตอบสนองต่อความพึงพอใจและสนใจท่ีอยากได้จะได้เรียนและอาจจะท าให้นักศึกษาสามารถน าไปจัดกิจกรรมการ

เรียนเบบสะเต็มศึกษาในชั้นเรียนในช่วงของการออกฝึกประสบการณ์สอนซึ่งสอดคล้องกับ วรรณธนะ ปัตชา (2559) 

พบวา่ นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา มคีวามพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และนัสรินทร์ 

บือซา (2558) พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีมคีวามพงึพอใจต่อการจัดการเรียนรู้

ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) อยู่ในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

 1) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา คือ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาการงานอาชพีและเทคโนโลยี ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

โดยเน้นให้นักศึกษาสามารถน าเนื้อหาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง ดังนั้นผู้สอนควรมีการเตรียมความพร้อม

ความรู้พื้นฐานในแต่ละสาขาวิชา หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง และทบทวนความรู้วชิาต่างๆเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ท่ีจ าเป็น

และเพยีงพอส าหรับบูรณาการในการแกปั้ญหา 

 2) การจัดการเรยีนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศกึษา เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกันแก้ปัญหา 

ดังนัน้ผู้สอนควรเตรียมค าถามเพื่อกระตุ้นให้นักศกึษาเกิดความเข้าใจในการวิเคราะห์สถานการณ์ได้อยา่งถูกตอ้ง 

 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

  1) ควรศกึษาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

  2) ควรตดิตามการน ากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีนักศกึษาสรา้งไปประยุกตใ์ชใ้นหอ้งเรียน  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณคณะครุศาสตร์ หมาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ท่ีได้ให้การสนับสนุนการท าวิจัยน้ี และขอขอบคุณ

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกทา่นท่ีท าให้งานวิจัยน้ีส าเร็จเรียบร้อยดี 
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การศึกษาผลการใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านตีความและการคิด

วิเคราะห์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

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 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านตีความและการคิดวิเคราะห์ ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย ท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี ก่อนและ

หลังการทดลอง ด าเนินการวิจัยโดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย 

ชัน้ปีท่ี 3 มหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 55 คน เครื่องมือทีใชใ้นการวิจัย 

คือ แบบวัดความสามารถในการอ่านตีความและคิดวิเคราะห์ ตามแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน  8 แผน วิเคราะห์

ข้อมูลโดยหาค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า t-test 

ผลการวจิัยพบวา่ 1) นักศกึษาท่ีเรียนโดยใชก้ลวธีิอาร์ อ ีเอ พ ีมีความสามารถในการอา่นตีความสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 และ 2) นักศึกษาท่ีเรียนโดยใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี มีความสามารถในการคิด

วเิคราะห์หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิ .05 
 

ค าส าคัญ:  กลวิธีอาร ์อี เอ พ,ี การอ่านตีความ, การคดิวเิคราะห์ 
 

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. 

                                                 
1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลยส์งคราม จังหวัด พิษณุโลก 65000 
1 Thai Language Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Pibulsongkram Rajabhat University Phitsanulok province 65000 

*Corresponding author : nkhwanchanok@hotmail.com 



 
 

Proceedings   

2053 

 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 
 

บทน า 

 โลกปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะเร่ืองของเทคโนโลยีท่ีอ านวย

ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน  อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทส าคัญยิ่งในการด าเนิน

ชีวิตมนุษย์เพราะอินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  การติดต่อผ่าน

อนิเทอร์เน็ตท าให้มนุษยเ์ข้าถึงข้อมูลได้กว้างขวาง รวดเร็ว ดังนั้นในปัจจุบันจึงมีการส่งข้อมูลกันทางอินเทอร์เน็ตอยา่ง

แพร่หลาย และมีการสื่อสารอย่างไร้พรมแดนโดยใช้อินเทอร์เน็ต  ท าให้ข้อมูลท่ีส่งในอินเทอร์เน็ตมีหลากหลายท้ังนี้

ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ส่งสาร เช่น ข้อมูลเชิงการวิพากษ์วิจารณ์บุคคล ข้อมูลประกอบการโฆษณาสินค้า ข้อมูล

ข่าวสารท่ีเกิดขึ้นในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น ดังนั้นจึงเป็นหนา้ที่ของผู้รับข้อมูลท่ีต้องมีทักษะการรับสารและใช้

วจิารณญาณในการรับข้อมูลอย่างรู้ทันเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมจิฉาชีพ และทักษะที่ส าคัญท่ีผู้รับข้อมูลตอ้งใชใ้น

การพจิารณาไตร่ตรองขอ้มูล คือ ทักษะการตีความสารและทักษะการคิดวเิคราะห์ 

 การคิดวิเคราะห์เป็นทักษะการคิดท่ีส าคัญอันจะสู่การคิดระดับสูงขึ้นไป ทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นทักษะท่ีมุ่ง

จ าแนกข้อมูล พจิารณาไตร่ตรองส่วนประกอบตา่ง ๆ ของข้อมูล และตัดสินข้อมูลอยา่งมเีหตุผล ดังนัน้การคิดวเิคราะห์จึง

เป็นทักษะที่ส าคัญในการรับสาร ดังท่ีเพียรศิลป์  ปินชัย [1] กล่าวถึงความส าคัญของการคิดวิเคราะห์ว่า เป็นเสมือน

จุดเร่ิมต้นของการคิดท้ังปวง การคิดเชิงวิเคราะห์  ท าให้เกิดมุมมองอย่างถี่ถ้วนในการจ าแนก ตีความ และอธิบาย

ความสัมพันธ์ในองค์ประกอบของสิ่งท่ีศึกษาหรือหาค าอธิบาย ซึ่งหากสามารถแยกองค์ประกอบของสถานการณ์นั้นได้

อย่างเป็นระบบแล้วจะน าไปสู่ การพิสูจน์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านั้นด้วยกระบวนการคิดแบบอื่น ๆ ท้ังเชิง

วิพากษ์วิจารณ์ เชิงเปรียบเทียบ จากนั้นจะน าไปสู่การมองสถานการณ์หรือปัญหาท่ีชัดเจนในการคิดเชิงมโนทัศน์ ท าให้

เกิดการแก้ปัญหาอย่างมีระบบในการคิดเชิงกลยุทธ์ มีการวางแผนท่ีดีในการคิดเชงิบูรณาการ และมองการณ์ไกลในการ

คิดเชงิกระบวนทัศน์ น าไปสู่การปรับแต่งหรือประยุกต์ใช้ได้ในท่ีสุด  และศิวกานท์  ปทุมสูติ [2] กล่าวถึงความส าคัญของ

การคิดวเิคราะห์ว่า การคิดวเิคราะห์เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีต้องเสริมให้เกิดเป็นทักษะหนึ่งของชีวติ เพื่อคนเราจะได้ใชช้ีวติอย่างมี

ความเข้าใจและเข้าถึงวิถีแห่งคุณค่า ท้ังสามารถป้องกันปัญหาและแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่า

การคิดวิเคราะห์  มีความส าคัญในฐานะของทักษะหนึ่งในชีวิตท่ีมนุษย์ควรมีแต่จากการศึกษาพบว่าการคิดวิเคราะห์ยัง

เป็นทักษะท่ีขาดแคลนในสังคม [3] จนกระท่ังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24(2) ต้องบัญญัติ

บังคับ ว่าการจัดการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การ

เผชญิสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใชเ้พื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา  กระบวนการคิดวเิคราะห์มีความสัมพันธ์กับ

กระบวนการอา่นเนื่องจากการอา่นเป็นทักษะในการรับสารท่ีใช้ในการรับสารได้อยา่งรวดเร็ว  ดังนั้นการจะคิดวเิคราะห์ให้

มปีระสิทธิภาพจะตอ้งมพีื้นฐานมาจากการอา่นท่ีมีประสิทธิภาพด้วย 

 การอ่านตีความเป็นทักษะการอ่านเพื่อค้นหาความหมายท่ีแท้จริงของค า ประโยคหรือตัวบท ซึ่งอาจประกอบ

ไปด้วยความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย รวมถึงตีความเจตนาท่ีแท้จริงของผู้เขียนใน  การส่งสาร เพื่อให้รู้เท่าทัน

ข้อมูล ดังท่ี Burmeister [4] กล่าวถึงทักษะการอ่านตีความว่า คือ ความสามารถในการเข้าใจแนวคิดท่ีผู้เขียนไม่ได้สื่อ

ความในบทอ่านโดยตรง เช่น การคาดการณ์เหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในบทอ่าน หรือการหาใจความหลักท่ีผู้เขียนต้องการ
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สื่อสารกับผู้อ่าน เป็นต้น  สอดคล้องกับแนวคิดของ Smith [5] ท่ีได้อธิบายลักษณะของการอา่นตีความ (interpretation) ว่า

เป็นการเข้าใจความหมายท่ีไม่ปรากฏตรงตามตัวอักษร แต่ผู้อ่านต้องพยายามอ่านและตีความหมายท่ีแฝงอยู่ท่ีเรียกว่า

การอ่านตีความ ซึ่งเป็นการอ่านระหว่างบรรทัด (reading between the lines) และอ่านเกินไปกว่าบรรทัด (reading beyond 

the lines) เช่น การจัดหมวดหมู่ (classifying) การสรุปความ (summarizing) การอ้างอิง (inferring) การเปรียบเทียบความ

ต่างและความเหมือน การสรุปส่วนส าคัญ (comparing) การแก้ปัญหา (problem solving) จะเห็นได้ว่าทักษะการอ่าน

ตีความเป็นทักษะท่ีมีความสัมพันธ์กับการคิดวิเคราะห์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้อ่านเข้าถึงข้อมูลท่ีแท้จริงโดยผ่าน

กระบวนการตีความ  สอดคล้องกับการคิดวิเคราะห์ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้รับคิดได้อย่างมีระบบ เข้าถึงเหตุผลท่ีแท้จริง

โดยผ่านกระบวนการคิดวเิคราะห์ ดังนัน้การอา่นตคีวามจึงมคีวามสัมพันธ์กับการคิดวิเคราะห์ 

 ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนรายวิชาด้านการอ่าน คือ รายวิชาพัฒนาการอ่าน และรายวิชาการอ่านตีความ  

ในระดับอุดมศึกษา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีมีทักษะในการอ่านตีความน้อย เช่น 

เมื่ออ่านบทอ่านนักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่สามารถค้นหาความหมายท่ีแท้จริงของค าในบทอ่านได้ อีกปัญหาหนึ่งท่ีพบมาก 

คือ เมื่ออา่นบทอ่านนักศกึษายังไมส่ามารถบอกเจตนาท่ีแท้จริงของผู้เขียนได้ ผู้วจิัยจึงได้ศึกษาและพบวา่ปัญหาเหล่านี้อยู่

ในระดับขั้นการอ่านตีความ [6] ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาลดลง และเป็น

ปัญหาท่ีควรได้รับการแก้ไขโดยเร็ว ผู้วิจัยจึงค้นหากลวิธีการอา่นเพื่อพัฒนาทักษะการอา่นตีความควบคู่ไปกับทักษะการ

คิดวเิคราะห ์กระท่ังพบวา่กลวธีิการอา่นแบบอาร์ อี เอ พี ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้การอา่นและการ

คิดวิเคราะห์ มีล าดับขั้นตอนในการสอนชัดเจน คือ ขั้นท่ี 1 Read  อ่านตัวบท ขั้นท่ี 2 Encode การใช้ภาษาหรือรูปแบบ

เฉพาะตัวถ่ายทอดผลการอ่านของตนเอง ขั้นท่ี 3 Annotate การเขียนน าเสนอผลการอ่านในรูปแบบต่าง ๆ และขั้นท่ี 4 

Ponder คิดพิจารณาผลการอ่าน  ในขั้นตอนท่ี 3 เป็นการเขียนเรียบเรียงผลการอ่านในลักษณะต่าง ๆ ท่ีต้องอาศัย

กระบวนการคิดวเิคราะห์ออกมาเป็นรูปธรรมชัดเจน อีกท้ังยังมีผลการวิจัยของกมลพัทธ์ โพธ์ิทอง [7] กล่าวถึงกลวิธีอาร์ 

อี เอ พี ว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นพัฒนาทางด้านการอ่าน การคิด และการเขียน ควบคู่กันไป โดยเน้นให้

นักเรียนได้คิดและเขียนจากสิ่งท่ีได้อ่าน ซึ่งนักเรียนจะต้องใช้ความรู้ในขั้นสูงส าหรับการอ่าน การคิด และการเขียนด้วย  

ผู้วจิัยจึงเลือกกลวิธีอาร์ อี เอ พี เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านตีความและทักษะการคิด

วเิคราะห ์โดยปรับรายละเอยีดในแตล่ะขั้นตอนให้สอดคล้องกับบริบทของนักศกึษาในระดับอุดมศกึษา 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม  ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม  ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 

 จากผลการวจิัยของ กมลพัทธ์  โพธ์ิทอง [8] ได้ท าวิจัยเร่ืองผลของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดย

ใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการเขียนเรียงความ

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วย

กลวิธีอาร์ อี เอ พี มีความสามารถในการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณและการเขียนเรียงความสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการ

จัดการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมนีัยส าคัญที่ระดับ .05  
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 เพยีรศิลป์  ปินชัย [9] ได้ท าวิจัยเร่ืองการใชก้ลวธีิการอ่านแบบอาร์ อ ีเอ พ ีเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ

อ่าน การเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ และทักษะคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจัยพบว่า 

นักเรียนมคีวามสามารถในการอา่นภาษาอังกฤษ การเขียนสรุปความ และทักษะการคดิวเิคราะห์สูงกว่าก่อนเรียน 

 จากผลการวจิัยดังกล่าวผู้วจิัยจึงตัง้สมมตฐิานวา่ 

1. กลวิธีการอ่านอารอ์เีอพี ชว่ยพัฒนาความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาให้สูงขึน้ได้ 

2. กลวิธีการอ่านอารอ์เีอพี ชว่ยพัฒนาความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนักศึกษาให้สูงขึน้ได้ 
 

กรอบแนวคิด 
                    ตัวแปรตน้                          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

วิธีวิทยาการวจิัย 

 การวจิัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental design) มีขั้นตอนและการด าเนนิการวิจัยดังนี้ 

1. การศึกษาค้นควา้เอกสาร ต าราและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1.1 ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิัย ศกึษา 

ต ารา เอกสาร วารสาร บทความ และงานวิจัยท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์และ

การอา่นตคีวาม ดังนี้ 

1.1.1 ศึกษาค าอธิบายรายวิชาการอ่านตีความ (มส.ภท.322)  เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เวลาท่ีใช้ทดลอง การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ให้

สอดคล้องกันน าข้อมูลการวิเคราะห์ค าอธิบายรายวชิามาจัดท าเป็นรายละเอยีดใน มคอ.3 

1.1.2  ศกึษาเอกสาร ต ารา เกี่ยวกับหลักและวิธีการสร้างเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย เพื่อเป็นแนวทาง

ในการสร้างแบบวัดความสามารถในการคดิวเิคราะห์และการอา่นตคีวาม 

2. การออกแบบการวจิัย 

    งานวิจัยเร่ืองนี้ เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi-experimental design) แบบ Single Group Pretest – 

Posttest Design โดยมีกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการอ่านตีความ ก่อนเรียนและ

หลังเรียน การออกแบบการวจิัยแสดงในตาราง 

ความสามารถในการ

คิดวเิคราะห์และการ

อา่นตคีวามของ

นักศกึษาปริญญาตรี 

กลวิธี REAP 

R (read)  

E (Encode) 

A (Annotate) 

P (Ponder) 
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ตารางที่ 1 การออกแบบงานวจิัย 

กลุ่ม การวัดกอ่นการทดลอง ตัวแปรจัดกระท า การวัดหลังการทดลอง 

E A1 X A2 

E   แทน  กลุ่มทดลอง 

X แทน  การจัดการเรียนรู้โดยใชก้ลวิธีอาร ์อี เอ พี 

A 1   แทน  การวัดผลความสามารถในการคดิวเิคราะห์และการอา่นตคีวามก่อน 

   การทดลอง 

A 2         แทน     การวัดผลความสามารถในการการคิดวเิคราะห์และการอา่นตคีวามหลัง 

                        การทดลอง 

   

3. การก าหนดประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

3.1  การก าหนดประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ และ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท่ีก าลังศกึษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม ปีการศึกษา 2558 

3.2  การก าหนดกลุ่มตัวอยา่ง 

งานวจิัยฉบับนี้ใชก้ารก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา การอ่านตีความ รหัสวิชา มส.ภท.322 ในภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศกึษา 2558 จ านวน 55 คน 

4. การสร้างเครื่องมือท่ีใชใ้นการวจิัย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยประกอบด้วย เครื่องมือท่ีใชใ้นการทดลองและเครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 

1) เครื่องมือท่ีใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ แผนการจัดการเรียนรู้ดว้ยกลวธีิอาร ์อี เอ พ ีจ านวน 8 แผน มี 

วธีิการสร้างเครื่องมือท่ีใชใ้นการทดลอง ดังนี้ 

   1.1  ผู้วิจัยศึกษาค าอธิบายรายวิชา เอกสาร ต าราต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาท่ีจัดการเรียนการ

สอนเพื่อจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ 

1.2  ผู้วิจัยเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ จ านวน 8 แผน ตามเนื้อหารายวชิา ในค าอธิบาย 

รายวชิา แตล่ะแผนใชเ้วลาสอน 3 คาบ (180 นาที) โดยสอนสัปดาห์ละ 1 ครัง้ รวม 8 สัปดาห์          

   1.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึน้ไปใหผู้้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความ 

เหมาะสมทางด้านเนื้อหา ระยะเวลา และวิธีการสอน 

1.4 ผู้วิจัยด าเนินการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

1.5 น าแผนการสอนดังกล่าวจ านวน 1 แผนไปทดลองใช ้(try out) กับนักศกึษาช้ันปีท่ี 3 สาขาวชิา 

ภาษาไทยท่ีไม่ใชก่ลุ่มทดลอง คอื นักศกึษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น าผลท่ี

ได้มาปรับปรุง ดังนี ้คือ เพ่ิมกิจกรรมการอ่านให้เหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด คือ 180 นาที 

1.6 ผู้วิจัยด าเนินการสอนดว้ยตนเอง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท้ัง 8 แผน จากนั้นบันทึกผลการ 

จัดการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ในแตล่ะคาบ เพื่อน ามาอภิปรายผลการวิจัย  

2) เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ได้แก่ แบบวัดความสามารถในการคดิวเิคราะห์และการอา่นตคีวาม 

ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหแ์ละการอา่นตคีวามเป็น 
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2.1  ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ แบง่เป็นความสามารถในการคดิวเิคราะห์จ านวน 

30 ข้อ (ขอ้ 1-30) และความสามารถในการอ่านตีความ จ านวน 30 ข้อ (ขอ้ 31-60)  

2.2 ผู้วิจัยน าข้อสอบชุดดังกล่าวไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม  ผลการตรวจสอบ 

ผู้เชี่ยวชาญแนะน าให้ใชบ้ทอา่นท่ีมีความยากเพิ่มขึ้น เพื่อให้เหมาะแก่นักศกึษาระดับอุดมศึกษา และในขอ้ท่ีมีค าปฏเิสธ 

ให้ขดีเส้นใต ้หรอืท าตัวหนา ค าที่แสดงความปฏเิสธนัน้ดว้ย 

2.3 ผู้วจิัยด าเนนิการปรับปรุงข้อสอบตามขอ้เสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

2.4 ผู้วิจัยน าข้อสอบชุดดังกล่าวไปทดลองใช ้(try out) กับนักศกึษาช้ันปีท่ี 3 ท่ีไม่ใชก่ลุ่มทดลอง 

คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ช้ันปีท่ี 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2.5    น าแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการอา่นตีความ ฉบับท่ีผ่านการทดลองใช้ใน ข้อ 2.4 

มาตรวจให้คะแนนโดยให้ 1 คะแนนส าหรับข้อท่ีตอบถูก และ 0 คะแนน ในขอ้ท่ีตอบผิด หรอืไมต่อบ หรือตอบมากกว่า 

1 ตัวเลือก แล้วค านวณค่าความเท่ียง (reliability) โดยใชสู้ตร  KR – 20 ของคูเดอร์ - ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson) 

ค่าระดับความยากง่าย (degree of difficulty) และค่าอ านาจจ าแนก (power of discrimination) ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์

ข้อสอบ EVANA 4.1 [10] แล้วพจิารณาคัดเลือกแบบวัดความสามารถในการคิดวเิคราะห์และการอ่านตีความข้อท่ีมีคุณภาพ

ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ มคี่าความเท่ียง ตั้งแต ่.60 ขึน้ไป  ค่าความยากง่าย ระหวา่ง .20 - .80 และค่าอ านาจจ าแนก 

ตัง้แต ่.20 ขึ้นไป  [11] 

2.6  น าแบบวัดความสามารถในการคิดวเิคราะห์และการอา่นตคีวามท่ีผ่านการตรวจสอบแลว้ไปใช้กบั 

กลุ่มตัวอยา่ง 

5. การด าเนนิการและการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามล าดับ ดังนี ้

1) ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบวัดความสามารถในการคิด

วเิคราะห์และการอ่านตีความ จ านวน 60 ข้อ จ าแนกเป็นการคิดวเิคราะห์จ านวน 30 ข้อ และการอา่นตคีวาม จ านวน 

30 ข้อ ใชเ้วลาในการสอบ 1.30 ชั่วโมง  

2)  ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยโดยแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ การด าเนินการเรียนการสอน การประเมินผล 

ระยะเวลาท่ีทดลองสอนและประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนการสอน โดยสอนพื้นฐานการคิดวิเคราะห์และการอ่าน

ตคีวาม การคน้ควา้ข้อมูล เพ่ือเป็นทักษะประกอบการเรียนรู้ดว้ยกลวิธีอาร ์อี เอ พี 

3)  ผู้วิจัยเป็นผู้สอนนักศึกษาตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นจ านวน 8 แผน สัปดาห์ละ 1 แผน  

แผนละ 3 คาบ รวมเวลาในการสอนท้ังหมด 24 คาบ ใชเ้วลาในการสอนสัปดาห์ละ 3 คาบ รวมเวลาท้ังสิ้น 8 สัปดาห์ 

4) เมื่อสอนครบตามก าหนดการสอนแล้ว ผู้วิจัยทดสอบหลังเรียนด้วยแบบวัดความสามารถในการคิด

วเิคราะห์และการอา่นตคีวาม (แบบสอบคู่ขนาน) ที่ผู้วิจัยสร้างขึน้จ านวน 60 ข้อ ใชเ้วลาในการสอบ 1.30 ชั่วโมง 

5) ตรวจให้คะแนน โดยให้ 1 คะแนนส าหรับข้อท่ีตอบถูก และ 0 คะแนน ส าหรับข้อท่ีตอบผิดหรือไม่ 

ตอบ หรอืตอบมากกวา่ 1 ตัวเลอืก 

6) ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากการทดลองไปวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิทางสถิติ 

6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 ผู้วิจัยน าคะแนนของนักศึกษามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 11.5 for windows คือ 

ค านวณหาค่ามัชฌิมเลขคณิต (x̄ ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนท่ีได้จากการทดสอบ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการอ่านตีความของกลุ่มทดลองก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้กลวิธีอาร์  



 
 

Proceedings   

2058 

อ ีเอ พี แล้วน ามาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสามารถในการคิดวเิคราะห์และการอา่นตคีวาม ก่อนและหลังการทดลอง 

โดยทดสอบค่าที (t - test dependent)  

ผลการศึกษา 

การวิจัยคร้ังนี้พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการอ่านตีความของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยกลวิธี

อาร์ อ ีเอ พี หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต (x̄ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (s.d.) และอัตราส่วนวิกฤต (t-test) ของคะแนน

ความสามารถในการคิดวเิคราะห์กอ่นและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้กลวิธีอาร ์อี เอ พี 

 * p < .05 
  

จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า หลังการทดลองนักศึกษาท่ีเรียนด้วยกลวิธีอาร์ อี เอ พีมีค่ามัชฌิมเลขคณิต

ของความสามารถในการคิดวเิคราะห์ก่อนการทดลอง เท่ากับ 11.49 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.042  หลังการ

ทดลอง นักศึกษามีค่ามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เท่ากับ 17.67 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เท่ากับ 3.145 เมื่อค านวณค่าอัตราส่วนวิกฤต (t - test) ของผลต่างระหว่างค่ามัชฌิมเลขคณิตของ

ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ (x̄ ) ก่อนและหลังการทดลอง ได้เท่ากับ 15.637  ซึ่งมากกว่าค่า t จากตาราง 

(df = 37) ท่ีระดับความมนีัยส าคัญท่ี .05   (t = 1.658) จึงสรุปได้วา่ นักศกึษาท่ีได้รับการสอนด้วยกลวธีิ อาร์ อี เอ พ ี

มคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห์สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ตารางที่ 3 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต (x̄ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (s.d.) และอัตราส่วนวิกฤต (t-test) ของคะแนน

ความสามารถในการอา่นตคีวามก่อนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้กลวิธีอาร ์อี เอ พี 

 * p < .05 

 จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่า หลังการทดลองนักศึกษาท่ีเรียนด้วยกลวิธีอาร์ อี เอ พีมีค่ามัชฌิมเลขคณิต

ของความสามารถในการอ่านตีความ ก่อนการทดลอง เท่ากับ 11.71 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.929 หลังการ

ทดลอง นักศกึษามีค่ามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนความสามารถในการตีความ เท่ากับ 17.53 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เท่ากับ 3.219 เมื่อค านวณค่าอัตราส่วนวิกฤต (t - test) ของผลต่างระหว่างค่ามัชฌิมเลขคณิตของความสามารถใน

กลุ่มทดลอง n คะแนนเต็ม 
ค่ามัชฌิมเลข

คณิต (x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (s) 

อัตราส่วน

วกิฤต  

(t-test) 

sig. 

ก่อนการทดลอง 55 30 11.49 3.042 
15.637 .000* 

หลังการทดลอง 55 30 17.67 3.145 

กลุ่มทดลอง n คะแนนเต็ม 
ค่ามัชฌิมเลข

คณิต (x̄ ) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (s) 

อัตราส่วน

วกิฤต  

(t-test) 

sig. 

ก่อนการทดลอง 55 30 11.71 2.929 
15.970 .000* 

หลังการทดลอง 55 30 17.53 3.219 
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การอา่นตคีวาม (x̄ ) ก่อนและหลังการทดลอง ได้เท่ากับ 15.970  ซึ่งมากกวา่ค่า t จากตาราง (df = 37) ท่ีระดับความ

มีนัยส าคัญท่ี .05 (t = 1.658) จึงสรุปได้ว่า นักศึกษาท่ีได้รับการสอนด้วยกลวิธี อาร์ อี เอ พี มีความสามารถในการ

อา่นตคีวามสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สรุปผลและอภิปรายผล 

 จากผลการวจิัยจึงสามารถสรุปได้ว่า  

1) ความสามารถในการอ่านตีความของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวทิยาลัยราชภัฏ

พบูิลสงคราม  หลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2) ความสามารถในการคดิวเิคราะห์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวทิยาลัยราช

ภัฏพบูิลสงคราม  หลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากข้อสรุปสามารถอภปิรายผลการวิจัยได้ดังน้ี 

1. ด้านความสามารถในการอ่านตีความ 

 ความสามารถในการอ่านตคีวามของนักศกึษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย    ราชภัฏ

พบูิลสงคราม  หลังการทดลองสูงกวา่ก่อนทดลองอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีต้ังไว ้

และสอดคล้องกับงานวจิัยของกมลพัทธ์  โพธ์ิทอง [12] ได้ท าวิจัยเรื่องผลของการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดย

ใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการเขียนเรียงความ

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วย

กลวิธีอาร ์อี เอ พ ี มคีวามสามารถในการอ่านอยา่งมวีจิารณญาณและการเขียนเรียงความสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการ

จัดการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมนีัยส าคัญที่ระดับ .05 ท้ังน้ีผลการวจิัยดังกล่าวขา้งต้น สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

(1) ขั้นตอนของกลวิธีอาร์ อี เอ พี แต่ละขั้นตอนเน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 4 

ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 R (Read) ผู้เรียนอ่านบทอ่านคร่าว ๆ และจับใจความส าคัญ  ขั้นท่ี 2 E (Encode) ผู้เรียนหาใจความ

ส าคัญ และสรุปความโดยใช้ค าพูดของตนเอง ในการแสดงวิเคราะห์ ตีความและประเมินคุณค่าบทอ่าน ขั้นท่ี 3 A 

(Annotate) ผู้เรียนน าเสนอผลการอา่นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสรุปความ การคิดวิพากษ์วิจารณ์ การอภิปรายกลุ่ม โดย

เชื่อมโยงแนวคิดของผู้แต่งกับความคิดของตนเอง ขั้นท่ี 4 P (Ponder) ผู้เรียนคิดขยายความผลการอ่าน โดยการอภิปราย 

ขยายความ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลบทอ่านสู่สภาพสังคม/เหตุการณ์/การเมอืง เป็นตน้ และน าเสนอในรูปแบบการเขียน จะเห็น

วา่ขั้นท่ี 1 และ 2 เป็นการฝึกทักษะการอ่านตัง้แตร่ะดับเบื้องตน้ คือ การอ่าน จับใจความส าคัญ ไปจนถึงระดับสูง คือ การ

อ่านวิเคราะห์ ตีความ โดยในขั้นตอนนี้ผู้สอนจะเป็นผู้จัดบรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดตาม

เนื้อหา และขยายความ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนวิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีภายใต้ขอบเขตของเหตุผลและ

ความเป็นจริง ดังนั้นผู้เรียนจะเกิดความเข้าใจ ได้ฝึกฝนทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ไปจนถึงการอ่านวิเคราะห์และ

ตคีวาม ซึ่งส่งผลตอ่การพัฒนาทักษะการตคีวามของนักศกึษา 

  (2) การจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวธีิอาร์ อ ีเอ พ ีเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้อา่น

และคิดตาม ส่งผลให้ท าความเข้าใจเร่ือง เชื่อมโยงเหตุการณ์ในบทประพันธ์กับเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ในสังคมได้อย่าง

ถูกต้องและมีเหตุผล โดยผ่านการอ่าน คิด และเขียน ซึ่งกระบวนการนี้นักศึกษาจะมีโอกาสได้ตีความ  บทอ่านด้วยตนเอง 

แสดงความคิดเห็นในกลุ่มย่อย และถ่ายทอดความคิดของตน/กลุ่มเสนอต่อกลุ่มใหญ่ (หน้าชั้นเรียน) ดังนั้นนักศึกษาจึงเกิด

การเรียนรู้ควบคู่ไปกับการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นท่ีแตกต่างจากความคิดเห็นตนได้ ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับ
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ผลงานวิจัยของกมลพัทธ์  โพธ์ิทอง [13] ท่ีพบว่าการจัดการเรียนการสอนด้วยกลวิธีอาร์ อี เอ พี เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน 

จะเน้นใน 2 ขั้นแรก คือ ผู้เรียนได้ฝึกอ่านบทอ่านประเภทต่างๆ อย่างหลากหลาย ฝึกจับใจความส าคัญ และบันทึกข้อมูล

การอ่านเบื้องต้น โดยใช้ภาษาหรือรูปแบบของตนเองอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อตอบค าถามและฝึกวิเคราะห์บทอ่านอย่าง

เป็นระบบและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มเพื่อน เพื่อชว่ยขยายความเข้าใจในการอา่นให้กวา้งขึน้ 

2)  ด้านความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

จากผลการวจิัยท่ีพบวา่ ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของนักศกึษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม หลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สามารถ

อภิปรายผลได้ดังนี้ 

(1) ขั้นตอนของกลวธีิอาร์ อ ีเอ พี แต่ละขั้นตอนเน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ในลักษณะต่าง ๆ 

เช่น การวิเคราะห์บทความอ่าน การเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ การเชื่อมโยงความรู้/องค์ความรู้

จากสิ่งท่ีอ่านมาถ่ายทอดในลักษณะต่างๆ เช่น การสรุป ความเขียน การเล่า การวิพากษ์วิจารณ์  ตามขั้นตอนของกลวิธี

อาร์ อี เอ พี  คือ ขั้นท่ี 1 R (Read) ผู้เรียนอ่านบทอ่านคร่าว ๆ และจับใจความส าคัญ  ขั้นท่ี 2 E (Encode)  ผู้เรียนหา

ใจความส าคัญ และสรุปความโดยใช้ค าพูดของตนเอง  ในการแสดงวิเคราะห์ ตีความและประเมินคุณค่าบทอ่าน  ขั้นท่ี 3 

A (Annotate) ผู้เรียนน าเสนอผลการอ่านในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสรุปความ การคิดวิพากษ์วิจารณ์ การอภิปรายกลุ่ม 

โดยเชื่อมโยงแนวคิดของผู้แต่งกับความคิดของตนเอง ขั้นท่ี 4 P (Ponder)  ผู้เรียนคิดขยายความผลการอ่าน โดยการ

อภิปราย ขยายความ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลบทอ่านสู่สภาพสังคม/เหตุการณ์/การเมือง เป็นต้น และน าเสนอในรูปแบบการ

เขียน จะเห็นว่าแต่ละขั้นตอนการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของสุวิทย์  มูลค า [14] ท่ีกล่าวถึงการคิดวเิคราะห์

ท่ีมี 3 ลักษณะ คือ การวิเคราะห์ส่วนประกอบเป็นการหาส่วนประกอบท่ีส าคัญของเร่ืองราวต่าง  ๆ การวิเคราะห์

ความสัมพันธ์คือการระบุความสัมพันธ์ของความคิดกับเหตุผล และการวิเคราะห์หลักการเป็นการหาความสัมพันธ์ของ

ความส าคัญว่าอยู่ในหลักการใด การคิดวิเคราะห์ การเชื่อมโยง และการถ่ายทอดความรู้ การแสดงความคิดเห็น

วพิากษ์วิจารณ์ท่ีเกิดขึน้ระหวา่งการเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการคิดวเิคราะห์อยา่งมีเหตุผล 

(2) การจัดการเรียนรู้โดยใชก้ลวิธีอาร ์อี เอ พี เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียน

ได้คิด เพื่อท าความเข้าใจเร่ือง เชื่อมโยงเหตุการณ์ในบทประพันธ์กับเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ในสังคมได้อย่างถูกต้อง

และมีเหตุผล โดยผ่านการอ่าน คิด และเขียน ซึ่งกระบวนการนี้ผู้สอนจะใช้กิจกรรมและกระบวนการกลุ่มเพื่อเปิด

โอกาสให้ผู้เรียนได้คิดคนเดียว คิดเป็นกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ เปิดโอกาสและให้ความส าคัญกับการแสดงความ

คิดเห็นในกลุ่มย่อย และถ่ายทอดความคิดของตน/กลุ่มเสนอต่อกลุ่มใหญ่ (หน้าชั้นเรียน) ดังนั้นนักศึกษาจึงเกิดการ

เรียนรู้ควบคู่ไปกับการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นท่ีแตกต่างจากความคิดเห็นตนได้ ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ

งานวจิัยของเพียรศิลป์  ปินชัย [15] ได้ศึกษาเร่ือง การใช้กลวิธีการอ่านแบบ REAP เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ

อา่น การเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ และทักษะการคิดวเิคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 4 ผลการวจิัยพบว่า 

ความสามารถในการอ่านและการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใช้กลวิ ธีการอ่านแบบ REAP 

เพิ่มขึ้น และทักษะคิดวเิคราะห์ของนักเรียนหลังใชก้ลวิธีการอ่านแบบ REAP เพิ่มขึ้น 

จากผลการวจิัยสามารถกล่าวได้ว่าการสอนโดยใช้กลวิธี อาร์ อี เ อ พี ท้ัง 4 ขั้น ท าให้นักศึกษามีความรู้ใน

ด้านเนื้อหาท่ีเรียนเป็นอย่างดี กระตุ้นให้นักศึกษาเป็นผู้ใฝ่ รู้ใฝ่เรียน และมีทักษะในการอ่านท่ีสูงขึ้น โดยเฉพาะทักษะ

การอ่านตีความ ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้นักศึกษารู้จักคิดหาเหตุผลวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูล และนอกจากนี้ยังท าให้

นักศึกษารู้จักการยอมรับและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สิ่งเหล่านี้จะเป็นทักษะให้นักศึกษาเป็นผู้มีความสามารถใน

การเรียนรู้ และมีเคร่ืองมือเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย เห็นได้จากการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากแบบวัด
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ความสามารถในการอ่านตีความและการคิดวิเคราะห์ ซึ่งจากผลการวิจัยคร้ังนี้นักศึกษาสามารถท าแบบวัด

ความสามารถในการอา่นตคีวามและการคิดวเิคราะห์ได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากก่อนการเรียนอยา่งมีนัยส าคัญ  
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การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาสถาปัตยกรรมด้วยงานบริการวิชาการ

และกระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือท า 

Learning potential's development of architectural student by academics 

service and active learning process 

ภูวเดช วงศ์โสม1* กิตติพงศ์ รื่นวงศ1์ และ พันธ์ศักดิ์ ภักดี1  

Phoowadech Wongsom1*, Kittipong Reunwong1 and Punsak Pakdee1 
 

บทคัดย่อ 
 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาสถาปัตยกรรมด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือท า ผ่าน

งานบริการวชิาการด้านสถาปัตยกรรม สามารถชว่ยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงท่ีได้รับจาก

การสถานการณ์การประกอบวิชาชีพเสมือน โดยก าหนดกระบวนการเรียนรู้เป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตอนการเก็บ

ข้อมูลภาคสนาม 2) ขั้นตอนการประกวดแบบออกแบบรูปรายการก่อสร้าง รายการประมาณราคาและวัสดุ และ 3) 

ขั้นตอนการก่อสร้าง ควบคู่ไปกับการสร้างแนวทางการประเมินกระบวนการในแต่ละขั้นตอน พบว่า 1) กระบวนการ

เรียนรู้ด้วยการลงมือท ากับการท างานภายใต้สถานการณ์การประกอบวิชาชีพเสมือน สามารถช่วยเพิ่มศักยภาพการ

เรียนรู้ของนักศึกษาสถาปัตยกรรมให้ดีมากยิ่งขึ้น 2) ผู้สอนจ าเป็นต้องปรับทัศนคติของตนเองให้กลายเป็นผู้อ านวย

ความสะดวกเพื่อการเรียนรู้ และเป็นผู้เรียนรู้ไปพร้อมกับนักศึกษา จะมีส่วนช่วยเพิ่มบรรยากาศในการเรียนรู้ของ

นักศกึษาให้ดีย่ิงขึ้น 
 

ค าส าคัญ:  การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้, นักศกึษาสถาปัตยกรรม, การเรียนรู้ดว้ยการลงมอืท า  
 

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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บทน า 
การเรียนการสอนสถาปัตยกรรมของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ความมุ่งหวังให้บัณฑิตท่ีจบการศกึษา

ไปมีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพท่ีได้มาตรฐาน สถาบันการศึกษาในแต่ละแห่ง จึงให้ความส าคัญกับ

กระบวนการสร้างองค์ความรู้ให้เกิดกับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้น าองค์ความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนาในการประกอบ

วิชาชีพในอนาคต ในขั้นตอนการสร้างองค์ความรู้นั้น สถาบันการศึกษาจะต้องมีการสร้างกระบวนการท่ีสามารถ

ก าหนดจุดมุง่หมายให้นักศกึษาเกิดการเรียนรู้ในการหาข้อมูลหรือทฤษฎีต่าง ๆ มาเป็นข้ออ้างอิง จนสามารถเกิดการ

เรียนรู้ได้ใน 2 ด้านได้แก่  (วมิลสทิธ์ิ หรยางกูรและคณะ, 2553) 

1. การเรียนรู้ท่ีเกิดจากกระบวนการสัมพันธ์ (Associative Process) 

2. การเรียนรู้ท่ีเกิดจากกระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process) 

สิ่งส าคัญท่ีจะสร้างผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้นั้น ขึ้นอยู่กับผู้สอนท่ีจะต้องสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้

เกิดขึ้นกับการเรียนการสอน ผู้สอนท่ีมีความคุ้นชินกับกระบวนการสอนแบบให้ตนเองเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ 

เรียนกวา่การเรียนการสอนแบบผู้สอนแสดงฝ่ายเดียว (Passive Learning) ท่ีผู้สอนท าหน้าท่ีในการถ่ายทอดองค์ความรู้

ท่ีตนเองถือครองและมีความเชี่ยวชาญ ผู้เรียนมีหนา้ท่ีจดบันทึกเพื่อน าไปใช้ในการทดสอบ ไม่สามารถสร้างให้ผุ้เรียน

เกิดการเรียนรู้จากกระบวนการสัมพันธ์และกระบวนการทางปัญญาได้ เนื่องจากการเรียนรู้ดังกล่าว มีข้อจ ากัดด้าน

การสร้างประสบการตรงให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน  (ผศ.ดร.วชิาญ คงธรรม, 2559)  

การเรียนการสอนสถาปัตยกรรมนั้นมีความจ าเป็นต้องสร้างให้นักศกึษาเกิดความเชี่ยวชาญในการประกอบ

วชิาชพีจากประสบการณ์ตรงควบคู่ไปกับองค์ความรู้ดา้นทฤษฎ ีดังนั้น ผู้สอนจะต้องพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เกิด

ขึน้กับนักศึกษา ท่ีสามารถสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน โดยกระบวนการเรียนรู้ด้วยการ

ลงมือท า (Active Learning) ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ส่วนตัว 

จะสามารถสร้างให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาได้  

ภายใต้พันธกิจหลักของการเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผู้สอนควรต้องมีการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับพันธกิจหลัก 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการสอนของตนเองและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนไปในคราวเดียวกัน 

การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาสถาปัตยกรรมด้วยงานบริการวิชาการและกระบวนการเรียนรู้

ด้วยการลงมือท า เป็นการบูรณาการด้านการเรียนการสอน งานวิจัยและการบริการวิชาการของผู้เขียน เพื่อต้องการ

หาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาสถาปัตยกรรม หลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวทิยาลัยแมโ่จ้ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ เพื่อให้นักศึกษา

สามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้จากสถาบันการศึกษาไปประยุกตใ์ชใ้นการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาสถาปัตยกรรมและประยุกตใ์ชใ้นการเรียน

การสอน 

2. เพื่อบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการและการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมของหลักสูตร

สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดลอ้ม มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 
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กรอบแนวคิด 

กระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมอืท า (Active Learning Process) 

การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 นอกจากจะต้องท าให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้และ ผู้สอนมีความ

จ าเป็นต้องสร้างกระบวนการให้ผู้เรียนมสีมรรถนะด้านต่าง ๆ ได้แก่ มีความรอบรู้ด้านเนื้อหา มทัีกษะในการวเิคราะห์

และแก้ปัญหา มคีวามรอบรู้ด้านเทคโนโลยีและเกิดทักษะในการน าไปปรับใช้ในชีวิต ซึ่งมีความแตกต่างจากการเรียน

การสอนแบบผู้สอนแสดงฝ่ายเดียว (Passive Learning) ท่ีผู้สอนจะท าหน้าที่ในการให้ความรู้ตามองค์ความรู้และความ

เชี่ยวชาญของตนเองสู่ผู้เรียน ผ่านการบรรยาย (Lecture) และให้ตัวอยา่งประกอบการบรรยาย  (PARNWARD, 2014)  

ดังนัน้ ผู้สอนจะตอ้งมกีารปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันและอนาคต 

โดยการมุ่งความส าคัญไปท่ีผู้เรียนเพื่อสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์  ด้วย

กระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือท า (Active Learning) คือ การเรียนรู้ท่ีให้ความส าคัญกับประสบการณ์ ความสนใจ 

ความกระตือรือร้นและการสีส่วนร่วมของผู้เรียน มุง่เน้นความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในตัวผู้เรียนมากขึ้น  

(ดร.สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 2557) โดยมีลักษณะของการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. การจัดการเรียนรู้ในเชงิปฏบัิตกิารมากกว่าการสอนแบบบรรยาย 

2. การจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ให้ผู้เรียนเกิดการคดิอย่างสร้างสรรค์และการแสดงออกอย่างมสี่วนร่วม 

3. การเรียนรู้ท่ีมีอิสระในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

4. การเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้น าความรู้และทักษะไปประยุกตใ์ชจ้ริง 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท้ังรายบุคคล แบบคู่ จับกลุ่มยอ่ยหรือแบบโครงการ 

การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) 

หลักการของทฤษฎี Constructionism  (ดร.สุชิน เพ็ชรักษ,์ 2544) เป็นการเรียนรู้ท่ีเนน้ให้ผู้เรียนลงมือปฏบัิติ 

หรือสร้างสิ่งท่ีมคีวามหมายกับตนเอง ดังนัน้เคร่ืองมือท่ีใช้ต้องมลีักษณะเอื้อตอ่การให้ผู้เรียนน ามาสร้างเป็นชิ้นงานได้

ส าเร็จ ตอบสนองความคิดและจินตนาการของผู้เรียน กล่าวโดยสรุปก็คือ เคร่ืองมือทุกชนิดท่ีสามารถท าให้ผู้เรียน

สร้างงานหรือลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้เป็นเคร่ืองมือท่ีสอดคล้องตามหลักการทฤษฎี Constructionism ซึ่งมีหลักการ

ดังตอ่ไปนี ้ 

1. ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มใิชไ่ด้มาจากอาจารย์และในการสร้างความรู้น้ัน ผู้เรียนต้องลง

มอืสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อวัดผลที่ได้จากการสร้างองค์ความรู้และกระบวนการการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

2. การสร้างท่ีจับตอ้งได้ ท าให้ผู้อื่นสามารถเขา้ใจในความหมายและกระบวนการการสร้างองค์ความรู้ 

ในหลักการของ Constructionism นอกจากจะเป็นการออกแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเอื้อให้เกิดการ 

เรียนรู้กับตัวผู้เรียนแล้ว ยังให้ความส าคัญกับผู้สอนด้วย โดยจะต้องปรับทัศนคตขิองอาจารย์ผู้สอน จาก Lecturer ท่ีมี

การสอนตามความถนัด ความรู้หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สู่ Facilitator ท่ีเป็นผู้คอยชว่ยสนับสนุนให้ค าชีแ้นะและ

คอยสังเกตพฤติกรรการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถมีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถสร้าง

องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ท้ังยังเป็นแนวทางท่ีสามารถพัฒนาตัวผู้สอนให้เป็นผู้ท่ีต้องไม่หยุดนิ่งในความรู้เฉพาะท่ี

ตนเองสนใจ ถนัดหรือเชี่ยวชาญ สู่การพัฒนาตนเองไปสู่การเรียนรู้ตลอดชวีติ เชน่เดียวกัน 

 ระบบประสานทางพิกัด (Modular System) 

 ระบบประสานทางพิกัด คือ ระบบการออกแบบขนาดหรือระยะของวัสดุหรือชิ้นงานท่ีเรียกว่าพิกัดมูลฐาน 

(Basic Modular) ซึ่งเป็นพิกัดสามมิติ (แกน x, y, z) ท่ีประกอบไปด้วยขนาดหรือระยะท่ีเป็นตัวก าหนด ความกว้าง 

ความยาว ความหนาหรือความสูงของวัตถุใดๆมากกว่า 1 ชนิดหรือชิ้นมาตอ่ ประกอบหรือประสานกัน  
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ระบบประสานทางพิกัดส าหรับการก่อสร้าง มีความส าคัญเป็นอยา่งยิ่ง เนื่องจากการก่อสร้างอาคารจะต้อง

ประกอบไปด้วยวัสดุก่อสร้างมากว่า 1 ชนิดมาประสานกัน ที่มคีวามแตกตา่งด้านขนาด ชนิดวัสดุและขั้นตอนการติดต้ัง 

ซึ่งหากไม่มีการควบคุมด้านการออกแบบท่ีดีพอ จะยังผลท าให้เมื่อน ามาประสานหรือเชื่อมต่อกันแล้ว จะต้องมีการ

ปรับแต่ง ตัดเพื่อปรับขนาดให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ ดังนั้น การประสานทางพิกัดในงานก่อสร้างอาคาร คือการน า

ระบบการประสานถามพิกัดมาใช้ในงานก่อสร้างโดยใช้ในทุกขั้นตอนของการท างานตั้งแตก่ารออกแบบ การผลิตวัสดุ

ก่อสร้าง หรือชิ้นส่วนอาคารการใช้วัสดุก่อสร้างตลอดจนถึงการติดตั้ง จึงช่วยให้งานก่อสร้างมีความสะดวก รวดเร็ว 

และประหยัด  (มหาวทิยาลัยราชมงคลล้านนา, 2016) 

การออกแบบอาคารท่ีค านงึถึงระบบประสานทางพิกัดมหีลักการพื้นฐานท่ีต้องค านึงถึงดังนี้ 

ก. การก าหนดขนาด หรือระยะของส่วนประกอบของอาคาร ต้องมีความสัมพันธ์กับทุกๆ ส่วน เช่น ขนาด

ส่วนประกอบของเพื่อนจะตอ้งสัมพันธ์กับขนาดสว่นประกอบของหลังคาของเพดานและของผนังเป็นต้น 

ข. ขนาดหรือระยะของส่วนประกอบ จะต้องเป็นขนาด หรือระยะท่ีเกิดจากผลคูณของหน่วยพิกัดมูลฐาน

เสมอ และขนาดพิกัดมูลฐานตอ้งมีขนาดเล็กพอท่ีจะท าให้เกิดการยืดหยุน่ในการออกแบบได้ 

ค. ขนาดของตารางตามพกิัด (Modular Grid) ให้ถอืหน่วยวัดขนาด 10 เซนตเิมตร เป็นขนาดเล็กสุด 

ง. ขนาดของส่วนประกอบ (Component) ท่ีก าหนดไว้ในตารางตามพิกัดจะต้องเผื่อระยะรอยต่อไว้แล้ว คือ 

ขนาดของส่วนประกอบท่ีผลิตจากโรงงานโดยท่ัวไป ยอ่มมขีนาดเล็กกว่าขนาดมติติามพกิัด 

จ. ขนาดหรือระยะของส่วนประกอบในตารางตามพิกัด จะต้องเท่ากับขนาดหรือระยะของส่วนประกอบท่ี

ผลิตจากโรงงานรวมดว้ยเกณฑ์คลาดเคลื่อนท่ียอมให้มี และรวมดว้ยรอยตอ่เชื่อมระหว่างก้อน 

ปัจจัยด้านวัสดุก่อสร้างส าหรับการออกแบบบ้านส าเร็จรูป 

การออกแบบบ้านส าเร็จรูปโครงสร้างเหล็ก เป็นการออกแบบภายใต้ข้อจ ากัดด้านองค์ความรู้ทางด้านวัสดุ

ก่อสร้างและวธีิการก่อสร้าง ที่สถาปนิกท่ีค านงึถึงเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการพิจารณาส าหรับการออกแบบให้สอดคล้อง

กับความต้องการ งบประมาณและระยะเวลาการก่อสร้าง ซึ่งสามารถสรุปเป็นปัจจัยด้านวัสดุก่อสร้างส าหรับการ

ออกแบบและก่อสร้างอาคารส าเร็จรูปได้ดังนี้ (ภูวเดช วงศโ์สม, 2559) 

1. ปัจจัยด้านการออกแบบ 

จากตารางท่ี 2-1 ท่ีได้แบ่งประเภทของอาคารและวัสดุก่อสร้างท่ีเหมาะสมนั้น ท าให้สามารถสรุปแนว

ทางการออกแบบอาคารส าเร็จรูป สามารถแบง่ลักษณะอาคารได้ 2 ลักษณะดังนี ้ 

1.1 การออกแบบโชว์โครงสร้าง ต้องค านึงถึงขนาดของวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด และการจัดระยะของเสา 

(Span) ในระยะท่ีสามารถหารด้วยจ านวนเต็มเท่ากับ 0.60 ม. จะท าให้การจัดวัสดุโครงสร้างหลักและวัสดุตกแต่งผิว ง่าย

ต่อการจัด Pattern อีกทั้งยังเป็นระยะท่ีสามารถหารกับขนาดของวัสดุท่ีมีความแตกต่างกันโดยท าให้เศษเหลือของวัสดุ 

สามารถน าไปใช้ต่อในส่วนอื่นของอาคารได้ง่าย การออกแบบในแนวทางดังกล่าวมีข้อดีด้านความสามารถในการก าหนด

ชนดิ ขนาด จ านวนของวัสดุก่อสร้างได้ต้ังแตข่ั้นตอนการออกแบบ ชว่ยในการลดปัญหาด้านเศษวัสดุเหลอืใชไ้ด้เป็นอยา่งดี 

แตม่ขี้อด้อยด้านรูปแบบของอาคารท่ีเป็นลักษณะกล่อง หรือ Grid เป็นตัวก าหนดรูปร่างรูปทรงของตัวอาคาร 

1.2 การออกแบบซ่อนโครงสร้าง การออกแบบในแนวทางดังกล่าวมีข้อดีด้านความสามารถในการ

ก าหนดชนดิ ขนาด จ านวนของวัสดุกอ่สร้างได้ตัง้แตข่ั้นตอนการออกแบบ ช่วยในการลดปัญหาด้านเศษวัสดุเหลอืใชไ้ด้

เป็นอย่างดี แต่มีข้อด้อยด้านรูปแบบของอาคารท่ีเป็นลักษณะกล่อง หรือ Grid เป็นตัวก าหนดรูปร่างรูปทรงของตัว

อาคาร 
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ปัจจัยหลักท่ีควรค านึงถึงในขั้นตอนการออกแบบคือ ขนาดของวัสดุก่อสร้างท่ีเลือกใช้ในส่วนของโครงสร้าง

และส่วนตกแตง่ ควรมกีารออกแบบให้ขนาดต่างๆมคีวามสัมพันธ์กัน เพื่อให้สามารถค านวณปริมาณวัสดุได้ง่ายขึน้ 

2. ปัจจัยด้านการก่อสร้าง 

ปัจจัยท่ีควรค านึงถึงในช่วงก่อสร้างประกอบด้วย 

2.1 ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ต้องเป็นผู้ท่ีเข้าใจในระบบการก่อสร้างแบบอาคารส าเร็จรูป เนื่องจากจะ

สามารถวางแผนการกอ่สร้าง ควบคุมการก่อสร้างได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2.2 ช่างฝีมือ ต้องมีความรู้และความเข้าใจในแบบก่อสร้าง ปฏิบัติตามแบบก่อสร้างอย่างเคร่งครัด และ

ตอ้งมีความเข้าใจในระบบการก่อสร้างอาคารส าเร็จรูป  

2.3 ขั้นตอนการติดตั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณรีดร้อน ท่ีต้องใช้เคร่ืองจักรขนาดใหญ่ช่วยในการติดตั้ง 

ควรมกีารส ารวจพื้นท่ีก่อสร้าง เพื่อให้ทราบถึงข้อจ ากัดในการท างาน ต้องมพีื้นท่ีเพยีงพอส าหรับการกองเก็บวัสดุและ

พื้นท่ีส าหรับการล าเลียงวัสดุไปติดต้ัง เพื่อมิให้เกิดปัญหาต่อระยะเวลาการท างานโดยรวม 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 
จากขั้นตอนในการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ผู้เขียนจึงได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้โดยให้นักศึกษา

ชั้นปีท่ี 2 (ปีการศึกษาท่ี 2/2558) หลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 

มหาวทิยาลัยแมโ่จ้ (ท่ีผ่านการเรียนรู้แบบผู้สอนแสดงฝ่ายเดียว (Passive Learning) ในช้ันเรียนวชิา สถ 271 เทคโนโลยี

อาคาร 1 และ สถ 273 เทคโนโลยีอาคาร 2 เป็นตัวแปรต้น) เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา จากการด าเนินการโครงการ

บริการวิชาการแกชุมชนโครงการ ศูนย์วัฒนธรรมแสนผญ๋า ภูมปัญญาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านสันป่าเปา ต าบลสันดอน

แก้ว อ.แม่ทะ จังหวัดล าปาง ท่ีต้องการออกแบบเพื่อปรับปรุงอาคารโรงอาหารเดิมของโรงเรียน ให้เป็นพื้นท่ีส่งเสริม

ด้านวัฒนธรรมของชุมชน ตลอดจนเป็นพื้นท่ีกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน โดยมีข้อจ ากัดด้านวัสดุก่อสร้างหลักท่ี

ได้รับการสนับสนุนจากบ.ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด มหาชน เป็นวัสดุทดแทนไม้ชนดิ Conwood ท่ีเป็นเศษวัสดุท่ีเหลือ

จากขั้นตอนการผลิตไม้แผ่นจากโรงงาน โดยหลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สิ่งแวดลอ้ม โดยมีรายละเอยีดของกระบวนการดังตอ่ไปน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการเก็บขอ้มูลภาคสนาม 

ขั้นตอนการเก็บข้อมูล ณ พื้นท่ีโครงการ เป็นขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูลด้านกายภาพของอาคารเดิม 

ลักษณะกายภาพของของพื้นท่ี ความต้องการจากส่วนงานต่าง ๆ ตลอดจนการเก็บข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการ

สร้างแนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรม เพ่ือน ามาสร้างเป็น Architectural Requirement ส าหรับการประกวดแบบ

ร่วมกัน 
 

 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนในการเก็บขอ้มูลภาคสนาม 
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ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการประกวดแบบออกแบบรูปรายการก่อสร้าง รายการประมาณราคาและวัสดุ 

กระบวนการได้มาซึ่งแบบสถาปัตยกรรมในการศึกษาคร้ังนี้ ได้มาจากการประกวดแบบภายในชั้นเรียน  

ท่ีบูรณาการระหว่างการเรียนการสอนร่วมกับรายวิชา สถ 273 เทคโนโลยีอาคาร 2 งานวิจัยเร่ือง ปัจจัยด้านวัสดุ

ก่อสร้างส าหรับการออกแบบบ้านส าเร็จรูป (Design Factor of Material for Finished House Design) (ภูวเดช วงศโ์สม, 

2559), โครงการบริการวิชาการชุมรักษ์โลกของหน่วยงานและความร่วมมือระหว่างชุมชนและโรงเรียนบ้านสันป่าเปา 

จึงท าให้ขั้นตอนในการคัดเลือกแบบสถาปัตยกรรม มาจากคณะท างานหลายฝ่าย ท้ังอาจารย์ในหลักสูตร

สถาปัตยกรรมและตัวแทนจากชุมชน เพื่อน าแบบสถาปัตยกรรมท่ีได้มาพัฒนาเป็นแบบก่อสร้าง รายการประมาณ

ราคาและวัสดุก่อสร้าง และเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้เคร่ืองมือในการก่อสร้าง 

เพื่อวางแผนการปฏบัิตงิานในพื้นท่ีโครงการต่อไป 

 

 
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการน าเสนอผลงาน 

 

 
ภาพที่ 3 ขั้นตอนการท า Workshop  

 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการกอ่สร้าง 

ขั้นตอนในการก่อสร้างตามปฏิทินการปฏิบัติงานของกิจกรรมโครงการบูรณาการวิชาการแก่ชุมชน “ชุมชน

รักษ์โลก” ได้ก าหนดระยะเวลาในการก่อสร้างไว้ตั้งแต่วันท่ี 15 - 21 กรกฎาคม 2559 ท่ีประกอบด้วยคณาจารย์

ผู้รับผิดชอบโครงการจ านวน 3 ท่านและนักศึกษาจ านวน 10 คน จึงมีความจ าเป็นต้องเตรียมการด้านวัสดุก่อสร้าง

และขั้นตอนในการก่อสร้างอย่างรัดกุม ในขั้นตอนนี้  ผู้เขียนได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ โดยมอบหมายให้นักศึกษา 1 

คน ท าหน้าท่ีของผู้จัดการโครงการ มีหน้าท่ีสรุปแบบก่อสร้าง จ านวนวัสดุก่อสร้าง ตลอดจนขั้นตอนในการก่อสร้าง

ท้ังหมด และให้คณาจารย์และนักศึกษาท่ีเหลือ รับหน้าท่ีเป็นคนงานก่อสร้าง ท่ีคอยรับมอบหมายการท างานจาก

ผู้จัดการโครงการ ในการนี้ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบ จะท าหน้าท่ีเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกส าหรับการเรียนรู้ 

(Facilitator) ที่คอยให้ค าแนะน าและข้อชี้แนะในช่วงเวลาวกิฤตต่าง ๆ ในแต่ละส่วนงาน โดยจะให้นักศึกษาท่ีได้รับหนา้ท่ี

ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นผู้น าในการด าเนนิการท้ังสิ้น 
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ภาพที่ 4 ขั้นตอนการกอ่สร้าง (1) 

 

 
ภาพที่ 5 ขั้นตอนการกอ่สร้าง (2) 

 

การจัดการเรียนรู้ในกระบวนการการเรียนรู้ด้วยการลงมือท า (Active Learning) มีการสร้างแนวทางการ

ประเมินกระบวนการในแต่ละขั้นตอน เพื่อประเมินถึงสิ่งท่ีผู้เรียนและผู้สอนได้รับจากกระบวนการเรียนรู้ในการศึกษา

ครัง้นี้ โดยประกอบไปด้วย 

1. การประเมินกระบวนการสร้าง Architectural Requirement เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม 

การประเมินกระบวนการสร้าง Architectural Requirement ใชก้ารประเมินจากกาวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีได้มาจาก 

รวบรวมข้อมูลภาคสนาม เพื่อน ามาสร้างเป็นความต้องการด้านสถาปัตยกรรม ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ

ชุมชนและผู้ใชอ้าคาร 

2. การประเมนิกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม รายละเอยีดด้วยราคาค่าก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง 

การประเมินกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมและรายละเอยีดประกอบ ใชก้ารประเมินจากการพัฒนา 

จากแบบสถาปัตยกรรมท่ีได้รับการคัดเลอืกจากคณะกรรมการ ที่สอดคล้องกับความต้องการมากท่ีสุด น ามาพัฒนา

เป็นแบบก่อสร้าง รายการประมาณราคาและรายการวัสดุ ท่ีมีความเป็นไปได้ในการก่อสร้างและเหมาะสมกับ

งบประมาณ ตลอดจนกระบวนการก่อสร้างท่ีสอดคล้องกับระยะเวลาในการกอ่สร้างท่ีมีจ ากัด  

3. การประเมินกระบวนการช่วงการก่อสร้าง 

การประเมินชว่งการก่อสร้าง ใชก้ารประเมินจากแบบก่อสร้าง รายการประมาณราคา รายการวัสดุและ 

กระบวนการก่อสร้างท่ีได้เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางมาก่อสร้าง ว่าเมื่อมาปฏิบัติการก่อสร้างจริงแล้ว องค์

ความรู้ท่ีได้มาจากการกระบวนการเรียนการสอนแบบผู้สอนแสดงฝ่ายเดียว (Passive Learning) นั้นเพียงพอหรือไม่

ส าหรับการปฏบัิติงานก่อสร้าง ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการก่อสร้างท่ีมาจากสาเหตุใดในกระบวนการท่ีผ่านมา รวมท้ังการ

ประเมินกระบวนการด าเนนิงานท่ีได้มอบหมายหนา้ที่ตา่งๆให้กับนักศกึษาและคณาจารย์ในการด าเนนิการในคร้ังน้ี 
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4. การประเมินกระบวนการหลังการก่อสร้าง 

การประเมินกระบวนการหลังการก่อสร้าง แบง่ออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนท่ี 1 ส่วนผลที่เกิดขึ้นจากนักศกึษา  

การประเมินด้านผลท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน ว่ามีความแตกต่างหรือพัฒนาการท่ีดีขึ้น ความเข้าใจในกระบวนการก่อสร้าง

และการด าเนินงานเสมือนจริง ภายใต้เงื่อนไขกระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือท า (Active Learning Process) นั้น 

สามารถเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมได้หรือไม่ และส่วนท่ี 2 ผลท่ีเกิดขึน้จากการเรียนการสอนจาก

การปรับทัศนคติด้านการสอนของผู้สอนเป็น อ านวยความสะดวกส าหรับการเรียนรู้ (Facilitator) มีส่วนช่วยให้เกิด

บรรยากาศในการเรียนรู้กับผู้เรียนได้อยา่งไร 
 

ผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาที่ให้ผู้เรียนด าเนินการตามกระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือท า (Active Learning Process) 

ผ่านงานบริการวิชาการ ชุมชนรักษ์โลก ณ โรงเรียนบ้านสันป่าเปา ต าบลสันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จังหวัดล าปาง มีผล

การศึกษาในแต่ละขัน้ตอน ดังนี ้

1. แนวทางการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาสถาปัตยกรรมและประยุกต์ใช้ในการเรียน

การสอน สามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการได้ดังน้ี  

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

ในขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ท าการแบ่งผู้เรียนออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อแบ่งสัดส่วนในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการออกแบบสถาปัตยกรรม ได้แก่ ข้อมูลด้านกายภาพท่ัวไป การวัดขนาดของ

อาคารโรงอาหารเดิม ข้อมูลด้านสังคม วัฒนธรรม ศิลปะตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชน เป็นข้อมูลท่ีได้มาจากการ

สัมภาษณ์ประชาชนในชุมชน นักเรียนและครูท่ีท าการสอนอยู่ในโรงเรียน การถ่ายภาพ เพื่อน ามาวิเคราะห์และสรุป

ร่วมกัน จากขั้นตอนการเก็บข้อมูลภาคสนาม ท าให้สามารถสรุปเป็น Architectural Requirement ส าหรับการออกแบบ

สถาปัตยกรรมได้ ดังนี ้

- วัสดุหลักในการออกแบและก่อสร้างอาคารได้แก่ โครงสร้างเหล็กพับเพื่อเสริมโครงสร้างอาคารเดิมให้

แข็งแรงและเพื่อรองรับ วัสดุแผ่น Fiber Cement  Conwood เศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีมีความหนา 1” 

ความยาวประมาณ 0.40 – 0.60 m.  

- จะต้องไม่กระทบกับโครงสร้างเดิมของอาคารและโครงสร้างใหม่จะต้องมีความแข็งแรง เนื่องจากเป็น

พื้นท่ีท่ีนักเรียนต้องเข้ามาประกอบกจิกรรมตลอดเวลา 

- ออกแบบตกแตง่กรอบอาคาร (Design Facade) ส่วนด้านหนา้บริเวณดา้นหลังของอาคาร 

- สีของผลงานใหม่ จะตอ้งสอดคลอ้งกับอาคารเดิม 

- รูปแบบของอาคาร จะต้องสามารถแสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นท่ีได้อยา่งชัดเจน 

- งบประมาณในการกอ่สร้างไม่เกิน 25,000.- บาทถ้วน 

- ต้องเป็นเทคนิคในการก่อสร้างท่ีนักศึกษาสามารถก่อสร้างได้ด้วยตนเองและสามารถติดตั้งได้แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลา 7 วัน 

เมื่อสามารถสรุปเป็น Architectural Requirement ร่วมกันได้แล้ว จึงน ามาใช้เป็นข้อก าหนดร่วมกันในการ

ประกวดแบบทางสถาปัตยกรรม โดยใช้เวลาในการออกแบบสถาปัตยกรรมประมาณ 30 วัน โดยก าหนดให้ส่งผลงาน

ในลักษณะของ Plate Presentation ขนาด A1 จ านวน 3 แผ่น พร้อมการท าหุ่นจ าลองมาตรส่วนไม่น้อยกว่า 1:75 อย่าง

น้อย 1 ชิ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการน าเสนอผลงานตอ่ไป 
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ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการประกวดแบบ ออกแบบรูปรายการก่อสร้าง รายการประมาณราคาและวัสดุ 

 ในขั้นตอนของการพิจารณาการออกแบบสถาปัตยกรรม ได้ตั้งเป็นคณะกรรมการเพื่อพิจารณาถึงความ

เหมาะสมของผลงานจ านวน 4 ชิ้นของนักศึกษาอันประกอบไปด้วย อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา เทคโนโลยีอาคาร 

จ านวน 2 ท่าน อาจารย์ผู้สอนด้านวิศวกรรมโครงสร้าง จ านวน 1 ท่าน ตัวแทนผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 

จ านวน 1 ท่าน และผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันป่าเปา จ านวน  1 ท่าน รวมท้ังสิ้น 5 ท่าน  
 

 
ภาพที่ 6 การน าเสนอผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรม 

 

จากผลการตัดสินจากคณะกรรมการพิจารณา เสนอให้รวมข้อดีและความเป็นไปได้ในการก่อสร้างของแบบ

แตล่ะชิ้น เพื่อน ามาพัฒนาร่วมกันเป็นแบบสุดท้ายและน าไปพัฒนาเป็นแบบก่อสร้าง พรอ้มกับการอบรมเชิงปฏบัิตกิาร 

(Work Shop) ให้ความรู้กับนักศกึษาด้านการก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็กและการตดิตัง้วัสดุ Fiber Cement  Conwood 

เป็นเวลา 1 สัปดาห์ จนสามารถพัฒนาเป็นผลงานที่สมบูรณ์เพื่อจัดท าเอกสารรายการประมาณราคาและวัสดุก่อสร้าง 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการก่อสร้าง โดยในขั้นตอนดังกล่าว อาจารย์ผู้รับผิดชอบจะไม่เข้าไปให้ค าแนะน าใด  ๆ  

โดยมอบหมายให้นักศกึษาเป็นผู้เตรียมรายละเอียดและวางแผนการก่อสร้างดว้ยตนเอง 
 

 
ภาพที่ 7 แบบสถาปัตยกรรมท่ีได้รับการพัฒนาแลว้ 
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ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการก่อสร้าง 

ในขั้นตอนการก่อสร้างท่ีมีเวลาในการด าเนินการให้แล้วเสร็จท้ังสิ้น 6 วันท าการ เร่ิมต้นจากการเตรียมสั่ง

วัสดุก่อสร้างทุกชนิดท่ีระบุในรายการวัสดุก่อสร้าง เพื่อเตรียมการก่อสร้างตามแผนงานท่ีวางไว้ในวันท่ี 1 ของการ

ด าเนินการ พบว่า แบบก่อสร้างท่ีนักศึกษาเป็นผู้จัดเตรียมนั้น ไม่สามารถก่อสร้างได้จริง อีกท้ังวัสดุก่อสร้างท่ีระบุใน

รายการวัสดุ ไม่สอดคล้องกับกระบวนการก่อสร้างท่ีได้มาตรฐานและความแข็งแรง ดังนั้น จึงเร่ิมตน้ด้วยการวัดขนาด

ต่าง ๆ ในพื้นท่ีจริงใหม่อีกคร้ัง เพื่อค านวณหาจ านวนและขนาดของวัสดุท่ีสอดคล้องกับกระบวนการก่อสร้างท่ีได้

มาตรฐาน จนนักศกึษาสามารถค านวณวัสดุท่ีใชง้านจรงิได้อยา่งถูกตอ้ง  

ปัญหาต่อมาที่พบในการด าเนินการคือ เทคนิคในการตดิตัง้ท่ีได้วางแผนไว ้ไม่สามารถติดตัง้เพื่อให้เกิดความ

แข็งแรงได้ จึงได้ท าการออกแบบรายละเอียด (Detail Design) ในการตดิตัง้ในทุกๆช้ินสว่น จากกระบวนการมีส่วนร่วม

ของนักศึกษา ท่ีร่วมกันหาแนวทางในการออกแบบรายละเอียดการติดตั้ง รวมท้ังการวางแผนการติดตั้งให้สอดคล้อง

กับช่วงเวลาท่ีเหลอือยูไ่ด้อยา่งสมบูรณ์ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าในแต่ละกระบวนการ 
 

 
ภาพที่ 8 การออกแบบ Detail Design ส าหรับการตดิตัง้ชิน้งาน 

 

 จากการออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสถานการณ์เสมือนจริงในการปฏิบัติวิชาชีพ ท่ีมอบหมาย

หนา้ที่ความรับผิดชอบให้นักศกึษาจ านวน 1 คน หน้าที่เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ที่คอยดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน

การท างาน โดยคณาจารยแ์ละนักศึกษาท่ีเหลือมหีน้าที่เป็นคนงานก่อสร้าง คอนปฏบัิติตามแผนงานท่ีได้วางไว ้พบว่า 

ท าให้บรรยากาศในการด าเนินการมีความราบร่ืน เมื่อพบปัญหาท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง จะเกิดการสนทนา

แลกเปลี่ยนเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในรูปแบบของ Team Work เมื่อนักศกึษาด าเนนิการผ่านชว่ง 3 วันแรกไปได้ ท าให้แต่

ละคนทราบถึงขั้นตอนในการท างานล่วงหน้า พร้อมท้ังเล็งเห็นถึงปัญหาท่ีคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นจากการด าเนินการ

ร่วมกัน ซึ่งสามารถท าให้ด าเนนิการงานท้ังหมดแลว้เสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 
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ภาพที่ 9 การก่อสร้างแลว้เสร็จ 

 

 
ภาพที่ 10 ภาพเปรียบเทียบจากการก่อสร้างแลว้เสร็จและแบบสถาปัตยกรรม 

 

จากการออกแบบกระบวนการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาสถาปัตยกรรม ผ่านการเรียนรู้

ด้วยการลงมือท า ท าให้นักศึกษาเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติวชิาชีพจากการลงมือปฏิบัติจริง ตัง้แต่ขั้นตอนในการหา

ข้อมูลจนถึงขั้นตอนในการก่อสร้างด้วยตนเอง สามารถช่วยส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี 

และพบวา่ กระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้สอนไมป่ฏบัิตตินเองเป็นศูนยก์ลางขององค์ความรู้ โดยอาจารยผ์ู้สอนท าหน้าที่เพยีง

อ านวยความสะดวกและชี้แนะแนวทางนัน้ สามารถสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างความสนทิสนมใกล้ชิด

และไว้เนื้อเชื่อใจ ระหว่างผู้สอนและนักศึกษา เป็นส่วนช่วยผลักดันให้นักศึกษาสามารถศักยภาพการเรียนรู้ของของ

ตนเองได้เป็นอยา่งดี   

2. ผลจากการบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการและการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมสู่ชุมชน  

โครงการบริการวิชาการแกชุมชนโครงการ ศูนย์วัฒนธรรมแสนผญ๋า ภูมปัญญาชุมชน ณ โรงเรียนบ้านสันป่าเปา 

ต าบลสันดอนแก้ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง เป็นโครงการบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการและการเรียนการสอน 

มีความมุ่งหวังท่ีจะเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการและงานวิจัยสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้น าองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการเข้า

ร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้พัฒนาด้านต่างๆของชุมชน เมื่อด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จ คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวทิยาลัยแม่โจ้ ได้มีกระบวนการติดตามผลงานท่ีได้ด าเนินการแล้ว

เสร็จอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ค าปรึกษาในการต่อยอดองค์ความรู้ท่ีได้รับ พบวา่ โรงเรียนบ้านสันป่าเปา ต าบลสันดอนแก้ว 
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อ าเภอแมท่ะ จังหวัดล าปาง ด าเนินการประสานงานถึงแนวทางการใช้เศษวัสดุ Fiber Cement ท่ีเหลือ ในการพัฒนาพื้นท่ีโรง

อาคาร ในการปูพื้นอาคารโรงอาหารจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งถือว่า โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในครั้งนี้ สามารถ

ส่งผ่านองค์ความรู้จากภาคการศึกษาสู่ชุมชน จนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

การบริการวชิาการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวทิยาลัยแมโ่จ้ทุกประการ 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
จากผลการศึกษาท่ีผู้เขียนได้ประยุกต์การเรียนรู้ด้วยการลงมือท า (Active Learning) กับงานบริการวิชาการ

โครงการชุมชนรักษ์โลก ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถ

สรุปผลของการด าเนนิงานโดยแยกออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาสถาปัตยกรรมและ

ประยุกตใ์ชใ้นการเรียนการสอน สามารถสรุปผลท่ีได้จากการศึกษาได้ออกเป็น 3 ประเด็น ดังมรีายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 

ประเด็นที่ 1 กระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมอืท า (Active Learning) 

จากการประยุกต์กระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือท า (Active Learning) เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของ

นักศกึษาสถาปัตยกรรม สามารถสรุปได้ว่า ผลท่ีได้การเรียนรู้แบบผู้สอนแสดงฝ่ายเดียว (Passive Learning) จากการ

เรียนในรายวิชา สถ 271 เทคโนโลยีอาคาร 1 ในภาคการศึกษาท่ี 1/2558 และ สถ 273 เทคโนโลยีอาคาร 2 ในภาค

การศึกษาท่ี 2/2558 สามารถสร้างองค์ความรู้ท่ีเพียงพอส าหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใต้โจทย ์

Architectural Requirement ได้ แตไ่มเ่พียงพอส าหรับให้นักศกึษามีความสามารถและประสบการณ์ในการออกแบบรูป

รายการก่อสร้าง การจัดท ารายการประมาณราคาและวัสดุได้ดีพอ จะเห็นได้จากรายละเอียดท่ีนักศึกษาได้เป็นผู้

จัดเตรียมก่อนการกอ่สร้างอาคารนั้น ไมส่ามารถน าใชใ้นการก่อสร้างได้จริง เนื่องจากนักศกึษาขาดประสบการณ์ดา้น

การก่อสร้างจากการลงมือท าด้วยตนเอง จะไม่สามารถเข้าใจรายละเอียดในการก่อสร้างและติดตั้งชิ้นงานต่างๆท่ี

ตนเองเป็นผู้ออกแบบได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือท า (Active 

Learning) สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของนักศึกษาสถาปัตยกรรมได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ

ข้อเขียนของดร.สุพรรณี ชาญประเสริฐ เร่ือง  Active Learning: การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และถือว่าเป็น

แนวทางสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

ประเด็นที่ 2 ผลการประเมนิกระบวนการ 

จากผลการประเมินกระบวนการในขัน้ตอนต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1.  การประเมินกระบวนการสร้าง Architectural Requirement เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม 

พบว่า นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆท่ีจ าเป็นส าหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมและสามารถสรุป

เป็น Architectural Requirement ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้อาคารได้เป็นอย่างดี หมายความว่า นักศึกษา

สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ท่ีได้จากการเรียนรู้แบบผู้สอนแสดงฝ่ายเดียว (Passive Learning) ในชั้นเรียนในการ

วเิคราะห์เพื่อสร้าง Architectural Requirement ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใชอ้าคาร 

2. การประเมนิกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม รายละเอยีดด้านราคาค่าก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง 

ในขั้นตอนการออกแบบสถาปัตยกรรม ไม่มีแบบสถาปัตยกรรมของนักศึกษากลุ่มใด ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการ พบว่า นักศึกษาขาดประสบการณ์ในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้ใช้อาคาร ซึ่งอาจเกิดจากประสบการณ์ในการตีความ Architectural Requirement เพื่อน ามาสร้างเป็นการ
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ออกแบบท่ีเหมาะสม และอาจเกิดจากการขาดการศึกษาหาข้อมูลและการวิเคราะห์การออกแบบอาคารประเภท

เดียวกัน (Case Study) จนน าไปสู่การพัฒนาแบบสุดท้ายร่วมกัน 

ในขัน้ตอนการท ารายละเอยีดด้านราคาค่าก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง ขั้นตอนดังกล่าว ผู้ท่ีจะสามารถค านวณ

วัสดุก่อสร้างได้นั้น จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ในการก่อสร้างจริง เข้าใจในกระบวนการก่อสร้างและเคร่ืองมือต่างๆ

อย่างถ่องแท้ ผู้เรียนท่ีเป็นนักศึกษาสถาปัตยกรรมชั้นปีท่ี 2 นอกจากจะไม่มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างแล้ว 

ประกอบกับการเรียนการสอนแบบผู้สอนแสดงฝ่ายเดียว (Passive Learning) ในชั้นเรียน ย่อมไม่เพียงพอส าหรับการ

สร้างรายละเอยีดด้านราคาค่าก่อสร้างและวัสดุกอ่สร้างท่ีสอดคล้องกับความเป็นจริง 

3. การประเมินกระบวนการช่วงการก่อสร้าง 

ในขั้นตอนการก่อสร้าง ท่ีผู้เขียนได้มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบกับนักศึกษาให้มีหน้าท่ีควบคุมการ

ก่อสร้างด้วยตนเอง เพื่อสร้างสถานการณ์เสมือนจริงของการประกอบวิชาชพี ภายใต้เงื่อนไขของกระบวนการเรียนรู้

ด้วยการลงมือท า (Active Learning) ท่ีต้องเร่ิมต้นด้วยกระบวนการเตรียมวัสดุก่อสร้างตามรายละเอียดด้านราคาค่า

ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างท่ีได้เตรียมไว้ ซึ่งไม่สามารถก่อสร้างได้ตามรายละเอียดดังกล่าว จนต้องเร่ิมกระบวนท้ังหมด

ใหม่ในพื้นท่ีก่อสร้าง พบว่า กระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือท า (Active Learning) สามารถค่อยๆสร้างการเรียนรู้

ให้กับนักศึกษาจากการศึกษาจากความผิดพลาดในขั้นตอนต่างๆของการก่อสร้าง จนนักศึกษาสามารถเกิด

กระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันในแต่ละขั้นตอน เร่ิมต้นจากการลองผิดลองถูกจากองค์ความรู้เดิมท่ีได้จาก

กระบวนการเรียนรู้แบบผู้สอนแสดงฝ่ายเดียว (Passive Learning) ท่ีมขี้อจ ากัดด้านประสบการณ์งานก่อสร้างจริง จน

สามารถเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนในการก่อสร้างอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเขียนของดร.สุพรรณี 

ชาญประเสริฐ เร่ือง Active Learning: การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ประเด็นที่ 3 การประเมินกระบวนการหลังการก่อสร้าง  

กระประเมนิกระบวนการหลังการก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ การประเมินด้านผลท่ีเกิดขึน้กับผู้เรียน 

ว่ามีความแตกต่างหรือพัฒนาการท่ีดีขึ้น ความเข้าใจในกระบวนการก่อสร้างและการด าเนินงานเสมือนจริง ภายใต้

เงื่อนไขกระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือท า (Active Learning Process) นั้น สามารถเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ด้าน

สถาปัตยกรรมได้หรือไม่ และส่วนท่ี 2 ผลท่ีเกิดขึน้จากการเรียนการสอนจากการปรับทัศนคติด้านการสอนของผู้สอน

เป็น อ านวยความสะดวกส าหรับการเรียนรู้ (Facilitator) มสี่วนช่วยให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้กับผู้เรียนได้อยา่งไร 

1. ผลที่เกดิขึ้นกับนักศกึษา 

จากผลการศึกษา พบวา่ หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ นักศึกษามีความเข้าใจในกระบวนการก่อสร้างได้ดี

ยิ่งขึ้น ท้ังในแง่ของข้อจ ากัดทางด้านวัสดุก่อสร้าง วิธีการก่อสร้าง วิธีการติดตั้งวัสดุมากกว่า 2 ชนิดขึ้นไปเข้าด้วยกัน 

ตลอดจนถึงระยะเวลาในการก่อสร้างในแต่ละส่วน จึงสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศกึษา

สถาปัตยกรรม สามารถท าได้โดยการสร้างกระบวนการให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้จากกระบวนการเรียนรู้แบบผู้สอน

แสดงฝ่ายเดียว (Passive Learning) อย่างถูกต้องและครบถ้วน ควบคู่ไปกับการสร้างการเรียนรู้ด้วยการลงมือท า 

(Active Learning Process) เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักศกึษา  

2. ผลที่เกดิขึ้นกับผู้สอน 

จากการประเมินตนเองในฐานนะอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา สถ 271 

เทคโนโลยอีาคาร 1 ในภาคการศกึษาท่ี 1 และ สถ 273 เทคโนโลยอีาคาร 2 ในภาคการศึกษาที่ 2 พบวา่ การท าหน้าท่ี

ให้ความรู้แบบการสอน (Teaching) ท่ีท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ตามความเชี่ยวชาญของตนเองนั้น ไม่

สามารถท าให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากความเชี่ยวชาญส่วนตัวจะเป็นเหมือนกรอบ
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ในการแสวงหาความรู้ของนักศกึษา ดังนัน้จะต้องท าการปรับทัศนคติของตนเองให้กลายเป็นผู้อ านวยความสะดวกเพื่อ

การเรียนรู้ (Facilitator) และเป็นผู้เรียนรู้ไปพร้อมกับนักศกึษา เพื่อให้สามารถเปิดช้ันความรู้ของตนเองและนักศกึษาไป

พร้อม ๆ กัน สอดคลอ้งกับข้อเขียนของ ดร.สุชิน เพ็ชรักษ์, 2544 เร่ืองหลักการของทฤษฎี Constructionism  

ส่วนที่ 2 ผลท่ีเกิดขึ้นจากการบูรณาการงานวจิัย งานบริการวิชาการและการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมสู่

ชุมชน พบว่า โครงการบริการวิชาการแกชุมชนโครงการ ศูนย์วัฒนธรรมแสนผญ๋า ภูมปัญญาชุมชน ณ โรงเรียนบ้าน

สันป่าเปา ต าบลสันดอนแก้ว อ าเภอแมท่ะ จังหวัดล าปาง เป็นโครงการท่ีมีการออกแบบกระบวนการสร้างความมสี่วน

ร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอน นักศึกษาและชุมชน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการสู่ชุมชน จนชุมชน

สามารถสร้างแนวทางในการประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรู้ท่ีได้รับในการพัฒนาด้านกายภาพของตนเอง ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า 

การบริการวิชาการด้านสถาปัตยกรรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ จนชุมชนสามารถสร้าง

แนวทางการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ท่ีได้รับมาในการพัฒนาตนเองได้นั้น สถาบันการศึกษาผู้ให้บริการวิชาการ 

จ าเป็นต้องสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมระว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนในทุกขั้นตอน และจ าเป็นต้องสร้าง

บรรยากาศในการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างความสนทิสนมใกล้ชิดและไวเ้นื้อเชื่อใจ ระหวา่งผู้สอน นักศกึษาและชุมชน จะมี

ส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษาสถาปัตยกรรมและช่วยให้ชุมชนได้เข้าถึงองค์ความรู้ด้านวิชาการสู่
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ความต้องการของนักศึกษาท่ีมี ต่อสื่อการเรียนรู้ในการศึกษายุคดิจิ ทัลของ
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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความต้องการของนักศึกษาท่ีมีต่อสื่อการเรียนรู้ในการศึกษายุค

ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความตอ้งการสื่อการเรียนรู้ท่ีมีลักษณะ

รายวชิาท่ีเกี่ยวกับภาคทฤษฎแีละภาคปฏบัิตจิ าแนกตามเพศ และคณะที่ก าลังศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาของ

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 9 คณะ จ านวน 380 คน ท าการสุ่มตัวอยา่งแบบแบ่งช้ันภูมิและในแต่ละช้ัน

ภูมิใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่  แบบสอบถาม

เกี่ยวกับความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ในการศึกษายุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความ

แปรแปรวนแบบทางเดียว เมื่อพบความแตกตา่งจะน าไปทดสอบเปรียบเทียบรายคู่โดยใชว้ธีิของเซฟเฟ่  

ผลการวจิัยพบวา่  

1. ความต้องการของนักศึกษาท่ีมีต่อสื่อการเรียนรู้ในการศึกษายุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร พบว่า ความต้องการสื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก     

  2. การเปรียบเทียบความต้องการสื่อการเรียนรู้ท่ีมีลักษณะรายวิชาท่ีเกี่ยวกับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

จ าแนกตามเพศ พบว่า ความต้องการสื่อการเรียนรู้ท่ีมีลักษณะรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจ าแนกตามเพศ

โดยรวมและรายด้านแตกตา่งกันอย่างไม่มนีัยส าคัญทางสถิติ  

3. การเปรียบเทียบความต้องการสื่อการเรียนรู้ท่ีมีลักษณะรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจ าแนกตาม

คณะที่ก าลังศึกษา พบว่า ความตอ้งการสื่อการเรียนรู้ท่ีมลีักษณะรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติจ าแนกตามคณะ

ท่ีก าลังศกึษา โดยรวมและรายด้านแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

ค าส าคัญ:  ความตอ้งการ, 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  \ 
 

บทน า 

  เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) มกีารพัฒนาก้าวหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว ซึ่งมบีทบาทส าคัญใน

ชวีิตประจ าวันของคนท้ังด้านการติดตอ่สื่อสาร การสืบค้นข้อมูล การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ความบันเทิง อกีท้ัง

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ท าให้มีบทบาทมากขึ้นเร่ือย  ๆ ดังนั้น  

การเรียนรู้ในโลกกว้างจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องแนะน าให้นักเรียนได้เห็นท้ังคุณและโทษ ท าอยา่งไรจึงปลูกฝังแนวความคิด

หลักการในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต  

แท็บเล็ต รวมถึงโซเชียลมีเดียท้ังหลาย เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน มี

การน าเทคโนโลยมีาบูรณาการกับเนื้อหาสาระทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในลักษณะดิจิทัล (Mann, M. D., 2011)  

  การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่นอกจากครูจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของแนวคิดหลักแห่งวิชาชีพ

ครูและเนื้อหาสาระวิชาท่ีสอนแล้วยังจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของเคร่ืองมือท่ีจะใช้แสวงหาความรู้เพื่อ

ชว่ยเติมเต็มความรู้ให้กับนักเรียนเกิดทักษะ ความรู้ สร้างสรรค์ประสบการณ์  และความสามารถในการคิดวิเคราะห์

และแก้ปัญหาได้อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนทุกคน (ทิศนา แขมมณี, 2557) ดังนั้นสื่อการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็น

สื่อบุคคล วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนเทคนิควิธีการล้วนเป็นสื่อกลางท่ีท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การ

เรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ได้ง่ายและรวดเร็ว จึงถือเป็นเคร่ืองมือส าคัญยิ่งท่ีจะน าความต้องการของครูไปสู่นักเรียน  เพื่อให้

นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ได้อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมและท่ีส าคัญคือ

ครูต้องรู้จักเลือกสรรสื่อการเรียนรู้ท่ีจะน าไปใชเ้พื่อช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 สื่อการเรียนรู้รูปแบบสมัยใหม่มากมายให้เลือกใช้  ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องพิจารณาเลือกสื่อการเรียนรู้ท่ีดีมี

คุณภาพ เช่น สื่อท่ีมีความสัมพันธ์กับเร่ืองท่ีสอนตรงตามวัตถุประสงค์ เนื้อหาถูกต้อง ทันสมัย น่าสนใจ และส่งผลดี

ต่อการเรียนรู้ของเด็กมากท่ีสุด ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหานั้น ๆ ได้ดีเป็นล าดับขั้นตอน เหมาะสมกับวัย  ระดับชั้น 

ความรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นสื่อท่ีมคีุณภาพ สะดวกไม่ซับซ้อนยุง่ยากจนเกินไปหรือหากผลิตสื่อการเรียน
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การสอนเองควรคุ้มกับเวลาและการลงทุน เป็นต้น ส าหรับสื่อการเรียนรู้ท่ีมีบทบาทในแวดวงการศึกษาในสังคมยุค

ข้อมูลข่าวสารท่ีน่าสนใจ เช่น สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หรือ CAI (Computer Assisted Instruction) เป็นการน า

คอมพิวเตอร์มาเป็นเคร่ืองมือให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นลักษณะการน าเสนอท่ีมีท้ังตัวหนังสือ 

ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เพื่อดึงดูดให้ผู้เรียนเกิดความสนใจเรียนรู้มากยิ่งขึ้น   อีกท้ังมีการแสดงผลการเรียนให้

ผู้เรียนทราบทันทีด้วยข้อมูลย้อนกลับ  บางคร้ังอาจเรียกว่า “บทเรียนส าเร็จรูป”แต่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางแทน

สิ่งพิมพ์หรือสื่อประเภทอื่นอีกท้ังบทเรียนออนไลน์ หรือ E-Leaning จึงเป็นบทเรียนแห่งการเรียนรู้ท่ีถ่ายทอดเนื้อหา

สาระผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม  การเรียนการสอนบนเว็บ 

(Web-Based Learning) การเรียนออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม การเรียนด้วยวีดีโอ

ผ่านออนไลน ์ เป็นต้น  เป็นการเรียนรู้ดว้ยตัวเองท่ีผู้เรียนอาจเลอืกเรียนตามความสามารถและความสนใจ เป็นวธีิการ

ท่ีผู้สอน ผู้เรียน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนสามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับ 

การเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยการติดต่อสื่อสารในรูปแบบของ E-mail, Webboard, Chat หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

หรือ E-Book (Electronic Book) เป็นหนังสือท่ีสร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลท่ีสามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ท้ังในระบบออฟไลน์และออนไลน์ 

เป็นสื่อท่ีสามารถแทรกภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และท่ีส าคัญคือ E-Book สามารถปรับปรุงข้อมูลให้

ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นคุณสมบัติท่ีไม่สามารถท าได้อย่างง่ายดายในสื่อท่ีเป็นหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์ (ชัยวัฒน ์

สุทธิรัตน์, 2555) 

 ยุคแห่งโลกการสื่อสารท่ีไร้พรหมแดนแบบนี้ต้องยอมรับว่า การมีสื่อการเรียนรู้รูปแบบท่ีทันสมัยได้เข้ามามี

บทบาทอย่างมากในแวดวงการศึกษา เป็นสื่อมีชีวิตท่ีสามารถดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจใฝ่เรียนรู้ท่ีจะน าไปสู่การเปิดโลก

การเรียนรู้ท่ีกว้างไกล อย่างไรก็ตาม แม้สื่อในรูปแบบใหม่เหล่านี้จะมีประโยชน์ท่ีจะช่วยเติมเต็มความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ในการเรียนรู้ตอ่ผู้เรียน แตค่รูผู้สอนก็ยังคงมีความส าคัญในการช้ีน าแนะทางท่ีถูกต้องเหมาะสมและต้อง

เลอืกสรรสื่อการเรียนรู้ท่ีจะเกดิประโยชนแ์ละคุ้มค่าที่สุด (ทิศนา แขมมณี, 2554) 

  ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมคีวามสนใจท่ีจะศึกษาประเภทและลักษณะของสื่อการเรียนรู้ในการศึกษายุค

ดิจิทัลตามความต้องการของผู้เรียน เพื่ออาจารย์สามารถน าผลข้อมูลมาปรับปรุง ประยุกต์ใชใ้นการจัดการเรียนการ

สอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาในยุคดิจิทัล 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความต้องการของผู้เรียนท่ีมีต่อสื่อการเรียนรู้ในการศึกษายุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการสื่อการเรียนรู้ท่ีมีลักษณะรายวิชาท่ีเกี่ยวกับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใน

การศึกษายุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร โดยจ าแนกตามเพศ และคณะที่ก าลังศึกษา 
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี) 

 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวจิัยเชงิส ารวจ เชงิปริมาณ เพื่อศกึษาความตอ้งการและเปรียบเทียบความตอ้งการสื่อ

การเรียนรู้ท่ีมีลักษณะรายวิชาท่ีเกี่ยวกับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการศึกษายุคดิจิทัลของผู้เรียนมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร โดยจ าแนกตามเพศ และคณะที่ก าลังศกึษา จ านวน 380 คน ซึ่งท าการสุ่มตัวอย่างแบบ

แบ่งชัน้ภูมแิละในแต่ละชั้นภูมใิชว้ิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ โดยใชแ้บบสอบถาม 3 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 สถานภาพ

ข้อมูลท่ัวไป ตอนท่ี 2 ความต้องการสื่อการเรียนรู้ในแต่ละลักษณะรายวิชา และตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ ซึ่งเมื่อน า

แบบทดสอบเสนอเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เพื่อตรวจสอบ

การใช้ภาษาและความครอบคลุมของเนื้อหา โดยการหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ 

(index of item-objective congruence : IOC) (สุวมิล ติรกานันท์, 2543) พบการวเิคราะห์ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง

ข้อค าถามและวัตถุประสงค์ มีค่าตั้งแต่ 0.63 ขึ้นไป แสดงว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และท าการ

ทดสอบค่าความเชื่อมั่น Cronbach Alpha Coefficient ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามท้ังฉบับมีค่า .86 สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์คร้ังนี้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ

หาค่าความแตกตา่งของความต้องการของผู้เรียนท่ีมีตอ่สื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล มาวเิคราะห์สถานภาพข้อมูลท่ัวไป

ของเพศ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ t-test และการเปรียบเทียบความต้องการของผู้เรียนท่ีมีต่อสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 

ส่วนตัวแปรของคณะท่ีก าลังศึกษาอยู่ และสื่อแต่ละประเภทในยุคดิจิทัลวิเคราะห์ความแปรแปรวนแบบทางเดียว 

(One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกตา่งจะน าไปทดสอบเปรียบเทียบรายคู่โดยใชว้ธีิของเซฟเฟ่ (Scheffe’s) 
  

ผลการศึกษา 
1. ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนท่ีมีต่อสื่อการเรียนรู้ในการศึกษายุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ดังตารางท่ี 1 - ตารางที่ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เพศ ได้แก่ เพศชาย และเพศหญงิ 

- คณะที่ก าลงัศึกษาอยู ่ได้แก่ คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์ 

คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน คณะบรหิารธุรกิจ  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์คณะศิลปศาสตร ์     

คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ และ     

คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชั่น 

ความต้องการสื่อการเรียนรู้ที่มีลักษณะ

รายวิชาในการเรียนรู้ยุคดิจิทัล ได้แก่ 

รายวิชาทฤษฎีและรายวิชาปฏบิัต ิ

ในสื่อแต่ละประเภทในยุคดิจิทลั ได้แก่ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อการสอนและ

เทคโนโลยเีว็บและสื่อสงัคม 

 



 
 

Proceedings   

2081 

ตารางที่ 1 จ านวน ร้อยละ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   

- ชาย 135 38.57 

- หญิง 215 61.43 

รวม 350 100.00 

2. คณะที่ก าลังศึกษาอยู่   

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 18 5.14 

- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 55 15.71 

- คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 30 8.57 

- คณะบริหารธุรกิจ 124 35.43 

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 3.43 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 49 14.00 

- คณะศิลปศาสตร์ 22 6.29 

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 20 5.71 

- คณะอุตสหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟชั่น 20 5.71 

รวม 350 100.00 
 

  จากตารางที่ 1 พบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 

61.43 และเพศชายจ านวน 135 จ านวน คดิเป็นร้อยละ 38.57  

 คณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามก าลังศึกษาอยู่ส่วนใหญ่ ศึกษาอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ จ านวน 124 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 35.43 รองลงมาได้แก่  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 15.71 และคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 49 คน คดิเป็นร้อยละ 14.00  
 

ตารางที่ 2 คา่เฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความต้องการสื่อการเรียนรู้ที่มีลักษณะรายวิชาที่เกี่ยวกับภาคทฤษฎี และ

ภาคปฏบิัติ ในการศึกษายุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ลักษณะรายวชิา x̄  S.D. แปลผล อันดับ 

รายวิชาทฤษฎี     

- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3.92 0.79 มาก 3 

- สื่อสังคม  3.99 0.84 มาก 2 

- สื่อการสอนและเทคโนโลยีเว็บ 4.06 0.86 มาก 1 

รวม 3.99 0.83 มาก  

รายวิชาปฏบิัติ     

- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 4.06 0.78 มาก 2 

- สื่อสังคม  4.07 0.83 มาก 1 

- สื่อการสอนและเทคโนโลยีเว็บ 4.01 0.85 มาก 3 

รวม 4.05 0.82 มาก  

ภาพรวม 3.99 0.83 มาก  
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จากตารางท่ี 2 ความต้องการสื่อการเรียนรู้ท่ีมีลักษณะรายวิชาท่ีเกี่ยวกับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใน

การศึกษายุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄  = 3.99, S.D. = 

0.83) เมื่อพจิารณาแตล่ะลักษณะรายวิชาทฤษฎ ีพบว่า ความตอ้งการสื่อการเรียนรู้ในการศกึษายุคดิจิทัล อันดับท่ี 1 

ได้แก่ สื่อการสอนและเทคโนโลยเีว็บ อันดับท่ี 2 ได้แก่ สื่อสังคม และอันดับท่ี 3 ได้แก่ สื่ออเิล็กทรอนิกส ์ 

  ส าหรับลักษณะรายวชิาปฏบัิต ิพบว่า ความตอ้งการสื่อการเรียนรู้ในการศึกษายุคดิจิทัล อันดับท่ี 1 ได้แก่ สื่อ

สังคม อันดับท่ี 2 ได้แก่ สื่ออเิล็กทรอนิกส ์และอันดับท่ี 3 ได้แก่ สื่อการสอนและเทคโนโลยเีว็บ   

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความต้องการสื่อการเรียนรู้ท่ีมีลักษณะรายวิชาท่ีเกี่ยวกับภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติในการศึกษายุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ าแนกตามเพศ คณะท่ีก าลังศึกษา 

และสื่อแต่ละประเภทในยุคดิจิทัล ดังตารางที่ 3 - ตารางที ่8 
 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความตอ้งการสื่อการเรียนรู้ท่ีมีลักษณะรายวชิาทฤษฎีจ าแนกตามเพศ  

ลักษณะรายวิชา 
เพศชาย   เพศหญงิ   

t p 
x̄  S.D. แปลผล x̄  S.D. แปลผล 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3.98 0.83 มาก 3.91 0.80 มาก 2.13 0.25 

สื่อสังคม  4.06 0.86 มาก 4.05 0.88 มาก 1.94 0.19 

สื่อการสอนและเทคโนโลยเีว็บ 3.99 0.91 มาก 3.99 0.85 มาก 2.13 0.20 

รวม 4.01 0.87 มาก 3.98 0.84 มาก 2.01 0.70 

* หมายเหต:ุ p<0.05 

   

จากตารางท่ี 3 พบว่า ความต้องการสื่อการเรียนรู้ท่ีมีลักษณะรายวิชาทฤษฎีในการศึกษายุคดิจิทัลของ

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครจ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านแตกตา่งกันอยา่งไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ 
 

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความตอ้งการสื่อการเรียนรู้ท่ีมีลักษณะรายวชิาปฏบัิตจิ าแนกตามเพศ  

ลักษณะรายวิชา 
เพศชาย   เพศหญงิ   

t p 
x̄  S.D. แปลผล x̄  S.D. แปลผล 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 4.09 0.79 มาก 4.05 0.78 มาก 2.13 0.27 

สื่อสังคม  4.10 0.84 มาก 3.96 0.85 มาก 1.94 0.32 

สื่อการสอนและเทคโนโลยเีว็บ 4.10 0.82 มาก 4.05 0.84 มาก 2.13 0.27 

รวม 4.10 0.82 มาก 4.02 0.82 มาก 1.73 0.12 

*P< 0.05 
 

  จากตารางท่ี 4 พบว่า ความต้องการสื่อการเรียนรู้ท่ีมีลักษณะรายวิชาปฏิบัติในการศึกษายุคดิจิทัลของ

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครจ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านแตกตา่งกันอยา่งไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบความตอ้งการสื่อการเรียนรู้ท่ีมีลักษณะรายวชิาทฤษฎีจ าแนกตามคณะที่ก าลังศึกษา 

ความต้องการสื่อการเรียนรูใ้นยุคดิจิทลั SS df MS F p 

สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 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

เทคโนโลยเีว็บ 

ระหว่างกลุ่ม 2.24999 8 0.281249 9.914823* 8.04E-08 

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 
 

 จากตารางท่ี 5 พบว่า ความต้องการสื่อการเรียนรู้ท่ีมีลักษณะรายวิชาทฤษฎีในการศึกษายุคดิจิทัลของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจ าแนกตามคณะท่ีก าลังศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’s) ดังตารางท่ี 6 พบว่า รายคู่ท่ีแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิตท่ีิ 0.05 ได้แก่ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์กับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนกับคณะศิลปศาสตร์   

คณะบริหารธุรกิจกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะศลิปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีับ

คณะศิลปศาสตร์ 
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ตารางที่ 6 ผลการทดสอบความตอ้งการสื่อการเรียนรู้ท่ีมีลักษณะรายวชิาทฤษฎีจ าแนกตามคณะที่ก าลังศึกษา 
คณ

ะท
ี่ก า

ลัง
ศึก

ษา
 

 1.
 

คณ
ะค

รุศ
าส

ตร
์อุต

สา
หก

รร
ม 

2.
 

คณ
ะเ
ทค

โน
โล
ยคี

หก
รร

มศ
าส

ตร
์ 

3.
 

คณ
ะเ
ทค

โน
โล
ยสี

ื่อส
าร

มว
ลช

น 

4.
 

คณ
ะบ

ริห
าร

ธุร
กิจ

 

5.
 

คณ
ะวิ

ทย
าศ

าส
ตร

์แล
ะ

เท
คโ
นโ

ลย
ี 

6.
 

คณ
ะวิ

ศว
กร

รม
ศา

สต
ร์ 

7.
 

คณ
ะศ

ิลป
ศา

สต
ร์ 

8.
 

คณ
ะส

ถา
ปัต

ยก
รร

มศ
าส

ตร
์แล

ะ

กา
รอ

อก
แบ

บ 

9.
 

คณ
ะอ

ุตส
าห

กร
รม

สิ่ง
ทอ

แล
ะ 

ออ
กแ

บบ
แฟ

ชั่น
 

 x̄  3.80 3.95 3.90 3.95 3.95 4.32 3.92 4.06 3.62 

1. 3.80 - -0.15 -0.10 -0.15 -0.15 -0.52 -0.12 -0.26 0.18 

2. 3.95  - 0.05* 0.00* 0.00* -0.37 0.03* -0.11 0.33 

3. 

3.90   - -0.06 -0.06 -0.42 

-

0.03* -0.16 0.28 

4. 3.95    - 0.00* -0.37 0.03* -0.11 0.33 

5. 3.95     - -0.37 0.03* -0.11 0.33 

6. 4.32      - 0.40 0.26 0.70 

7. 3.92       - -0.13 0.30 

8. 4.06        - 0.44 

9. 3.62         - 

*P< 0.05 
 

ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบความตอ้งการสื่อการเรียนรู้ท่ีมีลักษณะรายวชิาปฏบัิตจิ าแนกตามคณะท่ีก าลังศกึษา 

ความต้องการส่ือการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล SS df MS F p 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกลุ่ม 1.732485 8 0.216561 14.15506* 4.87E-10 

ภายในกลุม่ 0.688463 45 0.015299   

รวม 2.420948 53       

สื่อสังคม ระหว่างกลุ่ม 1.138086 8 0.142261 4.465832* 0.000251 

ภายในกลุม่ 2.006888 63 0.031855   

รวม 3.144974 71       

สื่อการสอนและ

เทคโนโลยีเว็บ 

ระหว่างกลุ่ม 1.017287 8 0.127161 3.604821* 0.002589 

ภายในกลุม่ 1.587386 45 0.035275   

รวม 2.604673 53       

รวม 

 

 

ระหว่างกลุ่ม 3.272293 8 0.409037 14.17122* 9.7E-16 

ภายในกลุ่ม 4.935726 171 0.028864   

รวม 8.208019 179       

*P< 0.05 
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 จากตารางท่ี 7 พบว่า ความต้องการสื่อการเรียนรู้ท่ีมีลักษณะรายวิชาปฏิบัติ ในการศึกษายุคดิจิทัลของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจ าแนกตามคณะท่ีก าลังศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สื่อการเรียนรู้แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 จากนั้นจึงท าการทดสอบรายคู่ดว้ยวธีิของเซฟเฟ่ (Scheffe’s) ดังตารางท่ี 8 
 

ตารางที่ 8 ผลการทดสอบความต้องการสื่อการเรียนรู้ท่ีมีลักษณะรายวิชาปฏิบัติจ าแนกตามคณะท่ีก าลังศึกษา 

โดยรวม 

คณ
ะท

ี่ก า
ลัง

ศึก
ษา

 

 1. 
คณ
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าส
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ม 
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มศ
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คณ
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โน
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ยสี

ื่อส
าร

มว
ลช

น 

4.
 
คณ

ะบ
รหิ

าร
ธุร

กิจ
 

5.
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ะว
ิทย

าศ
าส
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์แล

ะ

เท
คโ
นโ

ลย
 ี

6.
 
คณ

ะว
ิศว

กร
รม

ศา
สต

ร ์

7.
 
คณ

ะศ
ลิป

ศา
สต

ร ์

8.
 
คณ

ะส
ถา

ปัต
ยก

รร
มศ

าส
ตร

์แล
ะ

กา
รอ

อก
แบ

บ 

9.
 
คณ

ะอ
ุตส

าห
กร

รม
สิง่

ทอ
แล

ะ

ออ
กแ

บบ
แฟ

ชั่น
 

 x̄  3.99 4.07 4.06 3.96 3.96 4.33 3.88 3.89 3.88 

1. 3.99 - -0.07 -0.07 0.03* 0.03* -0.34 0.11 0.11 0.12 

2. 4.07  - 0.01* 0.11 0.11 -0.26 0.18 0.18 0.19 

3. 4.06   - 0.10 0.10 -0.27 0.18 0.18 0.19 

4. 3.96    - 0.00* -0.37 0.08 0.08 0.09 

5. 3.96     - -0.37 0.08 0.08 0.09 

6. 4.33      - 0.45 0.45 0.46 

7. 3.88       - 0.00* 0.01* 

8. 3.89        - 0.01* 

9. 3.88         - 

*P< 0.05 
 

จากตารางท่ี 8 ความต้องการสื่อการเรียนรู้ท่ีมีลักษณะรายวิชาปฏิบัติในการศึกษายุคดิจิ ทัลของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจ าแนกตามคณะท่ีก าลังศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’s) พบว่า 

รายคู่ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมกับคณะบริหารธุรกิจและ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์กับคณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ

กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และคณะ

อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน  
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สรุปผลและอธิปรายผล 
 การวิจัยเร่ืองศึกษาความต้องการของผู้เรียนท่ีมีต่อสื่อการเรียนรู้ในการศึกษายุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร สามารถสรุปประเด็นส าคัญ ได้ดังนี้ 

  1. ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนท่ีมีต่อสื่อการเรียนรู้ในการศึกษายุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร พบวา่  

  ความต้องการสื่อการเรียนรู้ท่ีมีลักษณะรายวิชาท่ีเกี่ยวกับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการศึกษายุคดิจิทัล

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มีการผลักดันขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล โดยการน า  

3 นโยบายหลักมาขับเคลื่อน ได้แก่ 1) การรณรงค์ให้ผู้เรียน อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนใช้ E-mail ของ

มหาวทิยาลัย 2) การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในสื่อการเรียนการสอน คือ มหาวทิยาลัยน าสื่อดิจิทัลหลายรูปแบบมาใช้

ในการจัดการเรียนการสอน และ 3) การพัฒนาผู้ประกอบการภายใตเ้ศรษฐกิจดิจิทัล เป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมท่ี

เอื้อต่อการพัฒนา start up โดยใช้ระบบดิจิทัล ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงท าให้ผู้เรียนของมหาวิยาลัยเทคโนโลยีมีความ

ต้องการสื่อการเรียนรู้ท่ีทันสมัย ตอบสนองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) เป็นนโยบายท่ีส าคัญเกี่ยวข้องกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ประยุกตใ์ชใ้ห้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ (Digital Learning) การพัฒนาระบบการเรียน

การสอนแบบดิจิทัล เพื่อสนองตอบต่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ โดยการสร้างหลักสูตรออนไลน์ระบบเปิดท่ีรองรับผู้เรียน

จ านวนมาก (Massive Open Online Course) โดยการสร้างหลักสูตร/รายวิชาออนไลน์ในลักษณะเปิดท่ีอนุญาตให้

ผู้เรียน จ านวนมากเข้ามาเรียนรู้ไปด้วยกัน อย่างยืดหยุ่น ทุกสถานท่ี (จากท่ัวโลก) ทุกเวลา (ไม่จ ากัดเวลา) และ  

ทุกเคร่ืองมอื (ไมจ่ ากัดอุปกรณก์ารเข้าถึง) (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร, 2557)  

  เมื่อพิจารณาแต่ละลักษณะรายวิชาทฤษฎี พบว่า ความตอ้งการสื่อการเรียนรู้ในการศกึษายุคดิจิทัล อันดับที่ 

1 สื่อการสอนและเทคโนโลยีเว็บ ได้แก่ คอมพวิเตอร์ชว่ยสอน CAI , E-book และ    E-Learning อันดับท่ี 2  สื่อสังคม 

ได้แก่ YouTube,  Google+  และ Google Classroom และอันดับท่ี 3 สื่ออเิล็กทรอนิกส์ ได้แก่ แบบจ าลองสถานการณ์, 

Tablet และหุ่นจ าลอง  ส าหรับลักษณะ รายวิชาปฏิบัติ พบว่า  ความต้องการสื่อการเรียนรู้ในการศึกษายุคดิจิทัล 

อันดับท่ี 1 สื่อสังคม ได้แก่ Facebook, Google Classroom และ YouTube อันดับท่ี 2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่  E-

Training,  E-Learning และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI และอันดับท่ี 3 สื่อการสอนและเทคโนโลยเีว็บ ได้แก่ หุ่นจ าลอง, 

แบบจ าลองสถานการณ์ และเกมส์ Kahoot, กระดานอัจฉริยะ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของน้อยจิต กิตติโชตพิาณิชย ์

และคณะ (บทคัดย่อ : 2557) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ความต้องการของผู้เรียนท่ีมีต่อสื่อการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พบว่า วิชาท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการค านวณ และการปฏิบัติ

ผู้เรียนมีความต้องการสื่อการสอนในชั้นเรียนประเภทเคร่ืองฉาย ภาพ 3 มิติ (Digital Visualizer) ส่วนวิชาท่ีมีเนื้อหา

เกี่ยวกับการบรรยาย ผู้เรียนมีความต้องการสื่อการสอนในช้ันเรียนประเภทโปรแกรมท่ีชว่ยน าเสนองาน (PowerPoint) 

สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะธิดา  สมบูรณ์ธนากร และคณะ (2559 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการใช้

สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนกรณีศึกษา รายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิกของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันปีท่ี 2 ผลการวจิัยพบว่า ความพงึพอใจของนักเรียนต่อรูปแบบการใชส้ื่อสังคมออนไลน ์เพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอน ภาพรวมอยูใ่นระดับมาก และสอดคล้องงานวจิัยกับพนดิา  หนูทวี (2560) ที่พบวา่ผู้เรียน

และผู้สอนมคีวามตอ้งการการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ การจัดการเรียนการสอน

ผ่านเว็บ สามารถใชใ้นการออกแบบการเรียนการสอน สามารถตอบสนองความตอ้งการของผู้เรียนได้ จากการคน้ควา้
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หาความรู้ผ่านเว็บท่ีรวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัย อีกทั้ง สามารถอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน

ของผู้สอน โดยผู้สอนสามารถออกแบบบทเรียนได้อย่างหลากหลายผ่านการใช้สื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ สุดท้ายการ

จัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ สามารถชว่ยให้ผู้เรียนและผู้สอนสื่อสารกันงา่ยขึน้และรวดเร็ว เช่น การประกาศขา่วสาร

ผ่าน การออกแบบบทเรียนท่ีหลากหลายผ่านเว็บ เป็นต้น 

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความต้องการสื่อการเรียนรู้ท่ีมีลักษณะรายวิชาท่ีเกี่ยวกับทฤษฎีและปฏิบัต ิ

ในการศึกษายุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร จ าแนกตามเพศ คณะที่ก าลังศึกษา พบวา่ 

ความต้องการสื่อการเรียนรู้ท่ีมีลักษณะรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ ในการศึกษายุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครจ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะว่าการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเน้นท้ังทางเนื้อหาวชิาทฤษฎีและ

ปฏิบัติควบคู่กันไป ดังนั้นเพศจึงไม่มีผลต่อความต้องการสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เพราะนักเรียนในยุคดิจิทัลส่วน

ใหญ่จะใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้ท้ังสิน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของสุพัตรา  หนูเอียด (2559) ได้ท าการศกึษาความ

ต้องการของชุมชนต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัด

เมืองพัทยา ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการของชุมชนต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จ าแนกตามเพศแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง

สถิต ิและสอดคล้องกับงานวจิัยของพิชญาพร  ประครองใจ และเอกรงค์ ปั้นพงษ์ (2559) ได้ท าการเปรียบเทียบความ

พงึพอใจของผู้เรียนท่ีมีตอ่การใช้สื่อการสอนของอาจารย์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฎพิบูลสงคราม ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของผู้เรียนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ต่อการใช้สื่อการสอนของ

อาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีความไมแ่ตกตา่งกันตาม เพศและอายุ อย่างมนีัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.05  

ความตอ้งการสื่อการเรียนรู้ท่ีมีลักษณะรายวชิาทฤษฎใีนการศกึษายุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนครจ าแนกตามคณะที่ก าลังศกึษา โดยรวมแตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 เมื่อทดสอบ

รายคู่แต่ละคณะ พบว่า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ          

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศิลปศาสตร์ คณะเทคโน โลยีสื่อสารมวลชนกับคณะศิลปศาสตร์           

คณะบริหารธุรกิจกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะศลิปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีับ

คณะศิลปศาสตร์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้เนื่องจากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทางด้านการน าทฤษฎีสู่การปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่ง    

ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะศิลปศาสตร์เป็นคณะท่ีรับผิดชอบสอนหมวดศกึษาท่ัวไปให้กับนักศึกษา

ท้ังหมดของมหาวิทยาลัย จึงท าให้ความตอ้งการสื่อการเรียนรู้ยุคดิจิทัลแตกตา่งกันออกไป สอดคล้องกับแนวทางการ

ใช้สื่อการเรียนรู้ท่ีสามารถสนองตอบต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต รองรับผู้เรียนจ านวนมาก (Massive Open Online 

Course) เพื่อให้ผู้เรียนจ านวนมากเข้ามาเรียนรู้ไปด้วยกัน อย่างยืดหยุ่น ทุกสถานท่ี (จากท่ัวโลก) ทุกเวลา (ไม่จ ากัด

เวลา) และ ทุกเคร่ืองมือ (ไม่จ ากัดอุปกรณก์ารเข้าถึง) (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร, 2557)  

 ส าหรับความต้องการสื่อการเรียนรู้ท่ีมีลักษณะรายวิชาปฏิบัติในการศึกษายุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครจ าแนกตามคณะท่ีก าลังศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 

0.05 เมื่อทดสอบรายคู่แต่ละคณะ พบว่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมกับคณะบริหารธุรกิจและคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจกับคณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศลิปศาสตร์กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และคณะอุตสาหกรรม

สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้เนื่องจากคณะต่าง ๆ ของ



 
 

Proceedings   

2088 

มหาวทิยาลัยเป็นคณะที่เนน้การจัดการเรียนการสอนให้สามารถไปประกอบอาชพีสาขาต่าง ๆ จึงท าให้เน้นการปฏิบัติ

จรงิจึงท าให้สื่อการเรียนรู้ท่ีต้องการเป็นลักษณะสื่อสังคมท่ีสามารถโต้ตอบกับผู้สอนได้ทุกเวลาเมื่อนักศึกษาตดิปัญหา

ตา่ง ๆ และสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ี์สามารถแสดงสถานการณ์แบบจ าลอง Tablet และหุ่นจ าลอง   
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวจิัยไปใช้ 

  อาจารย์ผู้สอนควรมีการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับลักษณะรายวิชาเพื่อสนับสนุนการเรียนการ

สอนอย่างเหมาะสม หากมเีนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกปฏบัิตหิรือใชทั้กษะในการใช้งานอย่างมีขั้นตอน ควรมีการพัฒนาสื่อ

การเรียนรู้ท่ีมีการแสดงผลแบบมัลติมีเดีย ผู้เรียนจึงสามารถเรียนรู้และท าตามขัน้ตอนได้อยา่งรวดเร็วย่ิงขึ้น 

 2. ข้อเสนอแนะในครัง้ตอ่ไป  

  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาท่ีเหมาะสมต่อการใช้สื่อการเรียนรู้ยุคดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียน

การสอน ว่าควรจะเป็นรายวิชาท่ีมีลักษณะเนื้อหาอย่างไรท่ีจะท าให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรวมไปถึงมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวจิัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อจ าแนกรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ของนักศกึษาสาขาวิชา

ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น

แบบสอบถามแบบประมาณค่ามตีัวเลือก 5 ระดับ โดยแบ่งรูปแบบออกเป็น 9 ด้าน ดังนี้ 1) ความสามารถทางปัญญา

ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-Math Intelligence) 2) ความสามารถทางปัญญาด้านดนตรี (Musical 

Intelligence) 3) ความสามารถทางปัญญาด้านธรรมชาตินิยม (Naturalistic Intelligence) 4) ความสามารถทางปัญญา

ด้านภาษา (Linguistic Intelligence) 5) ความสามารถทางปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic 

Intelligence) 6) ความสามารถทางด้านปัญญาด้านระหว่างบุคคล (Interpersonal Intelligence) 7) ความสามารถทาง

ปัญญาด้านมติิสัมพันธ์ (Visual-Spatial Intelligence) 8) ความสามารถทางปัญญาด้านภายในตัวบุคคล (Intrapersonal 

Intelligence) และ 9) ความสามารถทางปัญญาด้านอัตถภวนิยามหรือการด ารงอยู่ (Existential Intelligence) กลุ่ม

ตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

จ านวน 190 คน ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มี รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาด้าน

ความสามารถทางปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 15.26 รองลงมาคือ รูปแบบการ

เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาด้านความสามารถทางปัญญาด้านธรรมชาตินิยม คิดเป็นร้อยละ 12.63 ดังนั้น 

อย่างไรก็ตามจากการจ าแนกรูปแบบการเรียนรู้ในคร้ังนี้ สามารถน าไปใช้ในการปรับและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน

การสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้ 
 

ค าส าคัญ:  การจ าแนก, รูปแบบการเรียนรู้, ทฤษฎีพหุปัญญา   
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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 

บทน า 

การปฏรูิปการศกึษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2560) ได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียน

การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยแนวทางในการพัฒนาดังกล่าวนั้น ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 ในหมวดท่ี 4 มาตราท่ี 22 ได้ก าหนดว่า การจัดการศึกษา ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้

และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนา

ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และในหมวดท่ี 4 มาตราที่ 24 ได้ก าหนดวา่ การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษา

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของ

ผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ฉะนั้น ผู้สอนจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ชี้น า หรอืเป็น 

ผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 

และให้ข้อมูลท่ีถูกต้องแก่ผู้เรียน เพื่อน าข้อมูลเหล่านั้นไปใชส้ร้างสรรค์ความรู้ของตน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน

ควรค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ และเลือกจัดกิจกรรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความถนัดของผู้เรียนแต่ละ

คน ซึ่งวิธีหนึ่งท่ีช่วยให้ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนได้สอดคล้องกับผู้เรียน ก็คือ การรับรู้รูปแบบการเรียน 

(Learning Style) ของผู้เรียนแต่ละคน เมื่อผู้สอนรับรู้ถึงรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนแล้ว ผู้สอนจะสามารถวางแผน

กิจกรรมการเรียนได้สอดคล้องกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น [1] 

การจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เป็น

การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลางของการเรียนรู้ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยี การสบืค้นขอ้มูล การคิดอย่างมีวจิารณญาณ คิดแก้ปัญหา

ได้ ดังนัน้ ผู้สอนต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามกรอบมาตรฐานดังกลา่ว การเรียนการสอน ที่

ดีนั้นจะเกิดขึ้นได้ ผู้สอนจะต้องเข้าใจรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน ความแตกต่างระหว่างบุคคล และธรรมชาติของ

การเรียนรู้ท่ีแตกต่างกันของผู้เรียน ผู้เรียนอาจมีรูปแบบการเรียนรู้ท่ีไม่เหมือนกัน ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนจะ

เป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีจะท าให้ผู้เรียนตอบสนองต่อกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน และน าไปสู่การบรรลุผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ การทราบรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนจะช่วยให้ผู้สอนสามารถวางแผนการสอน และ
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ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม

วัตถุประสงค์ ซึ่งน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดยีิ่งขึน้ 

รูปแบบการเรียนรู้ เป็นวิธีการคิดและการเรียนรู้ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล โดยบูรณาการลักษณะ

ทางกายภาพ อารมณ์ และความรู้สึกนกึคิด ปรากฏให้เห็นวา่แต่ละคนเรียนรู้ได้ดีท่ีสุดอยา่งไร และรูปแบบการเรียนรู้

เป็นพฤติกรรมท่ีสามารถปรับเปลี่ยนได้ รูปแบบการเรียนรู้สามารถจ าแนกออกได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับแนวคิดท่ีใช้

วเิคราะห์และศึกษา ดังเชน่ แนวคิดของศาสตราจารย์โฮเวิร์ด การด์เนอร์ (Howard Gardner) ได้เสนอทฤษฎีการเรียนรู้

แบบพหุปัญญา เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนของผู้เรียนตามความสามารถของผู้เรียนโดยยึดศักยภาพ 

ความถนัด รูปแบบการเรียนรู้ และสติปัญญาท่ีหลากหลายให้ได้รับการพัฒนาทุก ๆ ด้านไปพร้อมกัน ถือว่าเป็นแนว

ทางการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัยท่ีอยู่ในความสนใจของนักการศึกษา โดยมกีารประเมินจากแบบสอบถามในการจ าแนก

ความสามารถทางปัญญา ซึ่งความสามารถนี้เป็นความสามารถที่จะค้นหา แก้ปัญหา และสร้างผลผลิตท่ีมีคุณค่าเป็น

ท่ียอมรับในสังคม [2]  โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ได้แบ่งแนวคิดด้านพหุปัญญาออกเป็น 9 ด้านดังนี้ 1) ความสามารถทาง

ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-Math Intelligence) 2) ความสามารถทางปัญญาด้านดนตรี (Musical 

Intelligence) 3) ความสามารถทางปัญญาด้านธรรมชาตินิยม (Naturalistic Intelligence) 4) ความสามารถทางปัญญา

ด้านภาษา (Linguistic Intelligence) 5) ความสามารถทางปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic 

Intelligence) 6) ความสามารถทางด้านปัญญาด้านระหว่างบุคคล (Interpersonal Intelligence) 7) ความสามารถทาง

ปัญญาด้านมติิสัมพันธ์ (Visual-Spatial Intelligence) 8) ความสามารถทางปัญญาด้านภายในตัวบุคคล (Intrapersonal 

Intelligence) และ 9) ความสามารถทางปัญญาด้านอัตถภวนิยามหรือการด ารงอยู่ (Existential Intelligence) เป็นต้น 

(Gardner H., 1993) ส าหรับในปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบพหุปัญญาอาจจะไมค่รอบคลุมในทุก ๆ ดา้น จึงได้มี

การจัดกลุ่มทางพหุปัญญาเพื่อให้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย  3 กลุ่มหลัก คือ 1) กลุ่มการ

วเิคราะห์ (Analytic) เป็นกลุ่มท่ีเน้นกระบวนการคิด การวเิคราะห์ ประกอบด้วยความสามารถทางปัญญาด้านตรรกะ

และคณิตศาสตร์ ความสามารถทางปัญญาด้านดนตรีและจังหวะ และความสามารถทางปัญญาด้านธรรมชาติ  2) 

กลุ่มพินิจพิจารณา (Introspective) เป็นกลุ่มพหุปัญญาท่ีเน้นจินตนาการ การทาความเข้าใจ ประกอบด้วย 

ความสามารถทางปัญญาด้านภายในตนเอง ความสามารถทางปัญญาด้านมิติหรือด้านภาพและความสามารถทาง

ปัญญาด้านอัตถภวนิยมหรือการดารงอยู่ และ 3) กลุ่มปฏิสัมพันธ์ (Interactive) เป็นกลุ่มพหุปัญญาที่เน้นการสื่อสาร

การถ่ายทอด ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถทางปัญญาด้านภาษา ความสามารถทางปัญญาด้านระหวา่งบุคคล และ

ความสามารถทางปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว จากรายละเอยีดของทฤษฎกีารเรยีนรู้ในรูปแบบพหุปัญญา

ดังท่ีกลา่วมาข้างตน้ หากผู้สอนเข้าใจจุดออ่นจุดแข็งของเด็กนักเรียนแตล่ะคนก็สามารถช่วยเด็กให้ประสบความส าเร็จ

ทางการเรียนได้ดีย่ิงขึน้ต่อไป [3] ดังนัน้ หากผู้สอนได้รับรู้รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนแลว้ จะท าให้ผู้สอนสามารถจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และ

พัฒนาศักยภาพของตนเองได้อยา่งเต็มท่ีและเต็มความสามารถ  

ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของความแตกตา่งระหวา่งบุคคล ด้านรูปแบบการเรียนรู้ จึงได้ท า

การวิจัยส ารวจรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อส ารวจรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชา

ระบบสารสนเทศทางคอมพวิเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งผลวิจัยจะ

ช่วยส่งเสริมให้ผู้สอน ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของ

นักศกึษา อันเป็นการส่งเสริมการเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการจัดการเรียนสอนท่ี

ก่อให้เกิดคุณประโยชนต์อ่ผู้เรียน และสามารถเป็นแนวทางในการประยุกตใ์ชก้ับรายวชิาอ่ืน ๆ ตอ่ไป 
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วัตถปุระสงค์ในการศึกษา 
เพื่อจ าแนกความสามารถทางการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาของนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

ทางคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวทางในการน าทฤษฎีมาใช้ในการเรียนการสอนมีหลากหลายรูปแบบ เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีเชาวน์

ปัญญาแต่ละด้านไม่เหมือนกัน ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนควรมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีสามารถ

ส่งเสริมเชาวน์ปัญญาหลายๆ รูปแบบได้ ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้ เป็นลักษณะความชอบในการรับข้อมูลเฉพาะของแตล่ะ

บุคคล ซึ่งบูรณาการ ลักษณะทางกายภาพ อารมณ ์ความรู้สกึนึกคิด และปรากฏให้เห็นว่าแต่ละบุคคลมคีวามถนัดใน

การรับรู้ข้อมูล หรือสามารถเรียนรู้จากวธีิการให้ข้อมูลท่ีแตกตา่งกัน การวจิัยครั้งนี้ใชก้รอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้

ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ [7] โดยมีรายละเอยีด ดังนี้ 

1. ความสามารถทางปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-Math Intelligence) คือผู้ท่ีมีความสามารถ

สูงในการใชต้ัวเลข เชน่นักบัญชี นักคณิตศาสตร์ นักสถิติ และผู้ให้เหตุผลท่ีดีเช่นนักวิทยาศาสตร์ นักตรรกศาสตร์ นัก

จัดท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ปัญญาด้านนี้ยังรวมถึงความไวในการมองเห็นความสัมพันธ์ แบบแผน 

ตรรกวิทยา การคิดเชิงนามธรรม และการคิดท่ีเป็นเหตุผล (Cause-effect) และการคิดคาดการณ์ (If-then) วิธีการท่ี

ใชใ้นการคดิ ได้แก่ การจ าแนกประเภท การจัดหมวดหมู ่การสันนษิฐาน สรุป การคดิค านวณ การตัง้สมมตฐิาน 

2. ความสามารถทางปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) คือความสามารถทางด้านดนตรี ได้แก่  

นักแต่งเพลง นักดนตรี นักวิจารณ์ดนตรี ปัญญานี้รวมถึงความไวในเร่ืองของจังหวะท านอง เสียงตลอดจน

ความสามารถในการเข้าใจและวิเคราะห์ดนตรี 

3. ความสามารถทางปัญญาด้านธรรมชาตินิยม (Naturalistic Intelligence) คือ การเข้าใจการเปลี่ยนแปลง 

ของธรรมชาติ และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เข้าใจความส าคัญของตนเองกับสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึง

ความสามารถของตนเองท่ีจะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เข้าใจถึงพัฒนาการมนุษย์ และการด ารงชีวิตของ

มนุษยต์ัง้แตเ่กิดจนตาย เขา้ใจและจ าแนกความเหมอืนกันของส่ิงของ เขา้ใจการหมุนเวยีนเปลี่ยนแปลงของสสาร 

4. ความสามารถทางปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) คือผู้ท่ีมคีวามสามารถทางด้านภาษาสูง เช่น 

นักเล่านิทาน นักพูด นักการเมือง หรือด้านการเขียน เช่น กวี นักเขียนบทละครบรรณาธิการ นักหนังสือพิมพ์ ซึ่ง

ปัญญาด้านนี้ ยังรวมถึงความสามารถในการจัดกระท าเกี่ยวกับโครงสร้างของภาษา เสียง ความหมาย และเร่ืองท่ี

เกี่ยวกับภาษา เช่น ความสามารถใชภ้าษาในการหว่านลอ้ม การอธิบาย เป็นต้น 

5. ความสามารถทางปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence) คือ

ความสามารถในการใช้ร่างกายของตนแสดงความคิด ความรู้สึก ได้แก่นักแสดง นักแสดงท่าใบ้นักกีฬา นาฏกร นัก

ฟอ้นร า และความสามารถในการใช้มือประดิษฐ์ เช่นนักป้ัน ช้างซ่อมรถยนต์ศัลยแพทย ์ปัญญาด้านนี้รวมถึงทักษะทาง

กาย เช่น ความคล่องแคล่ว ความแข็งแรง ความรวดเร็ว ความยดืหยุ่น ความประณีต และความไวทางประสาทสัมผัส 

6. ความสามารถทางด้านปัญญาด้านระหว่างบุคคล ( Interpersonal Intelligence) คือความสามารถ 

ในการเข้าใจอารมณค์วามรู้สึก ความคิดและเจตนาของผู้อื่น ทัง้นี้รวมถึงความไวในการสังเกตน้ าเสียง ใบหนา้ ท่าทาง 

ท้ังยังมีความสามารถสูงในการรู้ถึงลักษณะต่าง ๆ ของสัมพันธภาพของมนุษย์ และความสามารถตอบสนองได้อย่าง

เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ เช่นความสามารถท าให้บุคคลหรอืกลุม่ชนปฏบัิตติาม 
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7. ความสามารถทางปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual-Spatial Intelligence) คือความสามารถในการมองเห็น

พื้นท่ีได้แก่ นายพราน ลูกเสอื ผู้น าทาง และสามารถปรับปรุงวิธีการใชเ้นื้อท่ีได้ดี เชน่ สถาปนกิมัณฑนากร ศลิปิน นัก

ประดิษฐ์ ปัญญาด้านนี้รวมไปถึงความไวต่อสี เส้น รูปร่าง เนื้อท่ี และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเหล่านั้น นอกจากนี้ยัง

หมายถงึความสามารถท่ีจะมองเห็น และแสดงออกเป็นรูปร่างถึงสิ่งท่ีเห็นและความคิดเกี่ยวกับพื้นท่ี 

8. ความสามารถทางปัญญาด้านภายในตัวบุคคล (Intrapersonal Intelligence) คือ ความสามารถในการรู้จัก

ตนเอง และสามารถประพฤติปฏบัิตตินได้ด้วยตนเอง ความสามารถในการรู้จักตนเอง ได้แก่ การรู้จักตนเองตามความ

เป็นจริง เช่นมีจุดอ่อน จุดแข็งในเร่ืองใด มีความรู้เท่าทันอารมณ์ ความคิด ความปรารถนาของตน มีความสามารถใน

การฝึกฝนตนเองและเขา้ใจตนเอง 

9. ความสามารถทางปัญญาด้านอัตถภวนิยามหรือการด ารงอยู่ (Existential Intelligence) หรือด้านจิตนิยม 

คือ ความสามารถด้านการคิด สงสัยใคร่รู้ ตั้งค าถามกับตนเองในเร่ืองความเป็นของชีวิต ชีวิตหลั งความตาย เร่ือง

เหนอืจริง มติลิึกลับ 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ปราโมทย์ ตงฉิน และ มนต์ชัย เทียนทอง ได้ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางพหุ

ปัญญาของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลการวิจัย พบว่า 1) เพศของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไมม่ีผลตอ่กิจกรรมการเรยีนรู้ตามแนวทางพหุปัญญา 2) คณะท่ีนักศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ก าลัง

ศกึษาอยู่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีผลตอ่กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักพหุปัญญา ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 และ 

3) เกรดเฉลี่ยของนักศึกษามีผลต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักพหุปัญญา ท่ีระดับ .05 ผลท่ีได้จากการวิจัยในคร้ังนี้

จะน าไปเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการจัดการรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักพหุปัญญา เพื่อให้ได้

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตรงกับความถนัดในแต่ละดา้นของนักศกึษาตอ่ไป [4] 

 สุมาลี สิกเสน และมนต์ชัย เทียนทอง ศกึษาเร่ืองการวิเคราะห์ความสามารถทางการเรียนรู้ตามแนวทางของ

โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ของนักศึกษากลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผลการวิจัย พบว่า 

ความสามารถทางการเรียนรู้ตามแนวทางของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ของกลุ่มตัวอย่าง แตกต่างกันตามเพศ จ านวน 3 

ด้าน คือ ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ด้านดนตรี และมิติสัมพันธ์ อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แตกต่างกันตามโปรแกรมวิชา จ านวน 3 ด้าน คือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านความ

เข้าในตนเอง อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 และด้านดนตรี อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 แตกต่างกัน

ตามเกรดเฉลี่ยสะสม จ านวน 6 ด้าน คือ ด้านการเคลื่อนไหว ด้านการด ารงอยู่ และด้านภาษา อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 และด้านความเข้าใจธรรมชาติ ด้านมิติสัมพันธ์ และด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังนี้จะน าไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ

ความสามารถทางการเรียนของนักศึกษาในขัน้ต่อไป [5] 
 

วิธีด าเนินการวจิัย 
การวจิัยในครัง้นี้เป็นการวิวิจัยเชงิส ารวจ ผู้วิจัยได้ด าเนนิการตามขั้นตอนดังน้ี 

1.  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง คือ นักศึกษาสาขาวิชาระบบ

สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ระดับปริญญาตรี ทุกชัน้ปี ท่ีศกึษาอยู่ในปี

การศึกษา 2559 จ านวน 190 คน 
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2.  เครื่องมอืท่ีใช้ในการวจิัย คือ แบบสอบถามรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎพีหุปัญญา แบบประมาณค่า

มตีัวเลอืก 5 ระดับ ผู้วิจัยได้ด าเนนิการสร้างแบบสอบถาม ตามขัน้ตอน ดังนี ้ 

2.1 แบบสอบถามรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎพีหุปัญญา เรียบเรียงโดย สุมาลี สิกเสน แบ่งออกเป็น 

2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไป เช่น เพศ ชั้นปีท่ีศึกษา เป็นต้น และตอนท่ี 2 เป็น

แบบสอบถามรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา จ านวน 90 ข้อ ซึ่งแบ่งรูปแบบการเรียนรู้ออกเป็น 9 ด้าน 

ดังนี้ 1) ความสามารถทางปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-Math Intelligence) 2) ความสามารถทาง

ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) 3) ความสามารถทางปัญญาด้านธรรมชาตินิยม (Naturalistic Intelligence)  

4) ความสามารถทางปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) 5) ความสามารถทางปัญญาด้านร่างกายและการ

เคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence) 6) ความสามารถทางด้านปัญญาด้านระหว่างบุคคล (Interpersonal 

Intelligence) 7) ความสามารถทางปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual-Spatial Intelligence) 8) ความสามารถทางปัญญา

ด้านภายในตัวบุคคล (Intrapersonal Intelligence) และ 9) ความสามารถทางปัญญาด้านอัตถภวนิยามหรือการด ารง

อยู่ (Existential Intelligence) 

2.2  น าแบบสอบถามรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาท่ีสร้างขึ้น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน

การศึกษาตรวจสอบ จ านวน 5 ท่าน จากนั้นน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ผลการตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงของเนื้อหาของแบบสอบถามรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ท่ีสร้างขึ้นมีค่า IOC = 0.78 ซึ่ง

สรุปได้ว่าแบบสอบถามรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญามคีวามหมายตรงตามเนื้อหา สามารถใชง้านได้จริง 

3.  เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยท าการนัดกลุ่มตัวอย่างทุกคน ท าการอธิบาย

วัตถุประสงค์ของการวจิัย และวิธีการตอบแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจ กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามรูปแบบการ

เรียนรู้ตามแนวทฤษฎพีหุปัญญา หลังจากนัน้ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล และน ามาประมวลผลทางสถิต ิ 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บข้อมูลกระท าโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยวิเคราะห์ ดังนี้ ข้อมูลส่วน

บุคคล และรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ของกลุ่มตัวอยา่ง ค านวณโดยใชส้ถิตบิรรยาย ความถี่ ร้อยละ  
 

ผลการศึกษา 
1.  ผลการจ าแนกเพศของนักศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด จ านวน 190 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 81.39 

เป็นเพศหญิง เป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 จ านวน 51 คน (26.84%) นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 จ านวน 50 คน (26.31%) นักศึกษา

ชัน้ปีท่ี 3 จ านวน 55 คน (28.94%) และนักศกึษาช้ันปีท่ี 4 จ านวน 34 คน (17.91%)  

2.  ผลการจ าแนกความสามารถทางการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา พบว่า กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 

จ านวน 190 คน มีรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทางทฤษฎีพหุปัญญามากที่สุด ได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี

พหุปัญญาด้านความสามารถทางปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 15.26 รองลงมาคือ รูปแบบการ

เรียนรู้ตามแนวทฤษฎพีหุปัญญาด้านความสามารถทางปัญญาด้านธรรมชาตินิยม คิดเป็นร้อยละ 12.63 รูปแบบการ

เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาด้านความสามารถทางด้านปัญญาด้านระหว่างบุคคล คิดเป็นร้อยละ 12.10 รูปแบบ

การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาด้านความสามารถทางปัญญาด้านดนตรี คิดเป็นร้อยละ 11.57 รูปแบบการเรียนรู้

ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาด้านความสามารถทางปัญญาด้านมติิสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 11.05 รูปแบบการเรียนรู้ตาม

แนวทฤษฎีพหุปัญญาด้านความสามารถทางปัญญาด้านภาษา และรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาด้าน

ความสามารถทางปัญญาด้านภายในตัวบุคคล คิดเป็นร้อยละ 10.00  รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
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ด้านความสามารถทางปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว คิดเป็นร้อยละ 9.47 และ รูปแบบการเรียนรู้ตามแนว

ทฤษฎีพหุปัญญาด้านความสามารถทางปัญญาด้านอัตถภวนิยามหรือการด ารงอยู่ คิดเป็นร้อยละ 7.89 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาของนักศึกษา 

รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา จ านวน 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. ความสามารถทางดา้นปัญญาด้านระหว่างบุคคล (Interpersonal Intelligence) 23 12.10 

7. ความสามารถทางปญัญาด้านมติสิัมพันธ์ (Visual-Spatial Intelligence) 21 11.05 

8. ความสามารถทางปัญญาด้านภายในตัวบุคคล (Intrapersonal Intelligence) 19 10.00 

9. ความสามารถทางปัญญาด้านอัตถภวนยิามหรือการด ารงอยู่ (Existential Intelligence) 15 7.89 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
การจ าแนกความสามารถทางการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาของนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

ทางคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก สามารถอภปิรายผล ได้ดังนี้ 

ผลการจ าแนกเพศของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เนื่องจากสาขาวิชาระบบสารสนเทศทาง

คอมพิวเตอร์ ได้เป็นหนึ่งในสาขาของคณะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร์ ซึ่งสังคมส่วนใหญ่จะมองวา่เหมาะสมกับเพศ

หญิง แต่อย่างไรก็ตามหลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันนี้ ก็ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาชายได้มี

โอกาสเข้ามาศึกษาเพ่ิมมากขึน้ และรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาสว่นใหญ่จะมีรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุ

ปัญญาด้านความสามารถทางปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ เนื่องจากโดยธรรมขาติของการเรียนด้าน

คอมพิวเตอร์จะเกี่ยวกับความสามารถในการน าตรรกะมาแก้ไขปัญหา จ าแนกสิ่งท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็นระเบียบแบบแผน

นอกจากนั้น ยังชื่นชอบการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ และเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ อีกด้วย ส าหรับ

บุคคลท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้ทางด้านนี้จะชอบเล่นเกมส์ท่ีต้องแก้ปัญหาทุกชนิด และสามารถเชื่อมโยงเหตุและผลของ

สิ่งต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างดี สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลได้ดี เมื่อเผชิญสถานการณ์ท่ีซับซ้อน 

เด็กสามารถแยกแยะ จัดล าดับและเข้าใจรูปแบบของสิ่งท่ีเกิดขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ บุตรสาคร ได้

ศึกษาเร่ือง รูปแบบการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เชิงพหุปัญญาบนพื้นฐานการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะหพหุปญญาของนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล โดยวิธีวิเคราะหองค์ประกอบ ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาสาขาวิขาระบบสารสนเทศ ท่ีมี

ความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร์มีองคป์ระกอบพหุปญญาทางด้านตรรกะและคณิตศาสตร์มาก

ท่ีสุด จากองค์ประกอบพหุปญญา จ านวน 8 ด้าน ของนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ จากมหาวิทยาเทคโนโลยี

ราชมงคล ผลการวจิัยพบวา่ นักศกึษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศท่ีมีความสามารถในการโปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร์ 

มอีงคป์ระกอบพหุปญญา ทางดานตรรกะและคณิตศาสตร์โดดเดนท่ีสุด จากพหุปญญาท้ัง 8 ดาน ทัง้นี้เนื่องจากกลุม 

ตัวอย่างท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ชั้นปีท่ี 4 ท่ีได้เกรด B ขึ้นไป 

ไม่น้อยกว่า 3 รายวิชา ในกลุ่มวิชาการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ตลอดหลักสูตรการศึกษา [6] โดยผลการวิจัยนี้
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สอดคลองกับ Gardner (1993) ท่ีระบุว่าบุคคลท่ีมีปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร์ท่ีโดดเดน มักพบไดในอาชีพของ

นักจัดท าโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ซึ่งโฮวาร์ด การ์ดเนอร์ ชี้ให้เห็นถึงความหลากหลายทางปัญญาของมนุษย์ ซึ่งมีหลาย

ด้าน หลายมุม แต่ละด้านก็มีความอิสระในการพัฒนาตัวของมันเองให้เจริญงอกงาม ในขณะเดียวกันก็มีการบูรณา

การเข้าด้วยกัน เติมเต็มซึ่งกันและกัน แสดงออกเป็นเอกลักษณ์ทางปัญญาของมนุษย์แต่ละคน  คนหนึ่งอาจเก่งเพียง

ด้านเดียว หรือเก่งหลายด้าน หรืออาจไม่เก่งเลยสักด้าน แต่ท่ีแน่นอน คือ  แต่ละคนมักมีปัญญาด้านใดด้านหนึ่งโดด

เด่นกว่าเสมอ ไม่มีใครท่ีมีปัญญาทุกด้านเท่ากันหมด หรือไม่มีเลยสักด้านเดียว นับเป็นทฤษฎีท่ีช่วยจุดประกาย

ความหวัง เปิดกระบวนทัศน์ใหมใ่นการศกึษาด้านสตปัิญญาของมนุษย์ สามารถน ามาประยุกตใ์ช้ในการเรียนการสอน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้ดยีิ่งขึน้ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 งานวจิัยนี้ มวีตัถุประสงค์ดังนี ้เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการฝึกประสบการณ์วิชาชพีครูของนักศกึษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ท าการศึกษาจากกลุ่ม

ตัวอย่างประกอบด้วยนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี จาก 7 สาขาวิชาจ านวน 110 

คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้น ผลการวิจัยพบว่า 1 ) 

ปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄ = 3.45, S.D. = 0.79) โดย

ด้านการให้บริหารของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยของปัญหาสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการเตรียมพร้อมของการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และด้านสมรรถนะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกี่ยวกับการจัดจากเรียนการสอน 

ตามล าดับ 2) ข้อเสนอแนะการฝึกประสบการณ์วิชาชพีครูของนักศกึษาท่ีส าคัญได้แก่  ควรมกีารสร้างเว็บไซด์ช่องทาง

ในการให้บริการ โดยสามารถดาวนโ์หลดข้อมูลคู่มือการฝึกประสบการณ์ เอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ ได้สะดวก ควรมี

การน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความก้าวหน้าความเคลื่อนไหวทางการศึกษา การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ

เรียนการสอน ควรจัดให้มีการอบรมทักษะทางภาษาอังกฤษรวมถึงการสร้างและใช้สื่อในรูปแบบต่าง 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 (x̄ = 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 
 

บทน า 

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันและในอนาคต จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีสถานศึกษาจะต้องประสานความ

ร่วมมือกับสถานประกอบการ องค์กรธุรกิจภาคเอกชน ทั้งในด้านการเรียนการสอน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้

เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบการผลิต ในส่วนของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูถือเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญในการผลิต

บัณฑิตด้านวิชาชีพครู ท้ังนี้ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นการมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้น าสิ่งท่ีศึกษาในห้องเรียนท้ัง

ภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ ไปใช้ในสถานการณ์จริง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทความเป็นครู  รู้จักเลือกใช้

วิธีการ  สื่อการเรียนการสอน และเรียนรู้ระบบการจัดการและการบริหารสถานศึกษา  การท างานร่วมกับผู้บริหาร 

อาจารย ์ เจ้าหนา้ท่ี ของสถานศกึษา 

รายวิชาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ (Professional Experience) เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนตามหลักสูตร

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครู งานบริหาร งานบริการ

สถานศึกษา การจัดท าแผนการเรียน การจัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ กิจกรรมนักเรียน การแนะแนว จรรยาบรรณ

วิชาชีพครู การคิดและวิเคราะห์ รวมถึงการพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน และการใช้เทคนิคและวิธีในการจัดการวัดและ

ประเมินผลอย่างสมบูรณ์ทุกกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน

ตามท่ีคุรุสภาก าหนด 

ผู้วิจัยมีสนใจการวิจัยเพื่อศึกษาปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อน าผลการวิจัยมาใชใ้นการพัฒนาระบบการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชพีครูให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในอนาคตตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
            1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น  

            2. เพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะการด าเนนิงานของการฝึกประสบการณ์วิชาชพีครูของนักศกึษา คณะ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น  
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มีการก าหนด

กรอบแนวคิดในการท าวิจัย ดังนี้ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีวิทยาการวจิัย 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจัย  เพื่อน ามาใชใ้นการเก็บขอ้มูลโดย

มขีั้นตอนการด าเนินงาน  ดังนี้ 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือและ

แบบสอบถาม 

2. น าความรู้ท่ีได้จากการค้นคว้าเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิด เพื่อน ามาเป็นประเด็นในการจัดท าข้อค าถามและ

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือและแบบสอบถาม 

3. รวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างเคร่ืองมือและแบบสอบถาม พร้อมท้ังเสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษา เพื่อขอ

ค าแนะน า แก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ครอบคลุมรายละเอยีดของเนื้อหา 

4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีปรึกษา 

5. แจกแบบสอบถามเพ่ือให้กลุม่ตัวอย่างตอบเพื่อรวบรวมขอ้มูล 

การด าเนินงานของการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู 

ตัวแปรต้น 

    ปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชพีครูของของ

นั ก ศึ ก ษ า  คณ ะค รุศ าสต ร์อุ ต ส าห ก รรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา

เขตขอนแก่น 

     1. ด้ านก ารให้ บ ริก ารขอ งหน่ วย งาน ท่ี

รับผิดชอบ 

     2. ด้านการเตรียมพร้อมการฝึกประสบการณ์

วชิาชีพ 

     3 .  ด้ า น ส ม ร ร ถ น ะ ข อ งนั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก

ประสบการณ์วิชาชีพครูเกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอน 

 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
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6. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ วิเคราะห์และสรุปผลการท าวิจัย โดยการหาค่าเชิงสถิติท่ีใช้ในการ

วเิคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย x̄  (Mean)  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Divition) และร้อยละ (%) 

        ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการท าวิจัยเป็นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)  

ชั้นปีท่ี 4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  ท่ีจะออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพในปีการศกึษา 2561 จ านวน 7 สาขาวชิา  ดังนี้ 
 

สาขาวิชา ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสากรรมโยธา 20 14.67 

สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสากรรมไฟฟ้า 20 14.67 

สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสากรรมอุตสาการ 20 14.67 

สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสากรรมเครื่องกล 20 14.67 

สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสากรรมเชื่อมประกอบ 20 14.67 

สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสากรรมอิเล็กทรอนิกสฯ์ 30 20 

สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสากรรมคอมพวิเตอร์ 20 14.67 

รวมกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 150 110 

  

 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์เป็นวิธีการท่ีง่ายวิธีหนึ่งโดยผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่าง  

โดยการหาขนาดของกลุ่มตัวอยา่งจากสูตรของใชสู้ตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973 : 125) และก าหนดให้สัดส่วนของ

ประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้  5% และระดับความเชื่อม่ัน 95%  
 

 สูตร                    
21

N
n

Ne



                                                           

   

   n =  จ านวนของกลุ่มตัวอยา่ง 

   N =  จ านวนของประชากร 

   e = ความคลาดเคลื่อนของกลุม่ตัวอยา่ง 
 

 แทนคา่  n =  150/(1+(150)0.0025) 

=  150/(1+0.375) 

=  109.09 

=  110 คน 
 

เครื่องมอืที่ใช้ในการท าวิจัย  

 เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้น เพื่อศึกษาปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
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 ส่วนท่ี 1 เป็นการถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สาขาวชิา เขตพื้นท่ีในการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ จังหวัด จ านวนชั่วโมงการสอนท่ีคาดวา่จะได้รับ โดยเป็นแบบสอบถามลักษณะรายการท่ีผู้ตอบ

สามารถเลอืกค าตอบท่ีตรงตามความเป็นจริง 

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามท่ีเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาตอ่สภาพปัญหาการฝึกประสบการณ์วชิาชพีครูของ

นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตร 5 ปี โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านการให้บริการของ

หน่วยงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2) ด้านการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชพี 3) ด้านสมรรถนะ

ของนักศกึษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชพีครูเกี่ยวกับการเรียนการสอน  โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามท าเครื่องหมาย 

โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง  ตามระดับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อสภาพปัญหาการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูของนักศึกษา คณะครุศาสตร์-อุตสาหกรรม  หลักสูตร 5 ปี โดยก าหนดระดับความคิดเห็นตามมาตราวัด  

5 ระดับ  ดังนี ้

  5 หมายถงึ  มปัีญหามากที่สุด 

  4 หมายถงึ  มปัีญหามาก 

  3 หมายถงึ  มปัีญหาปานกลาง 

  2 หมายถงึ  มปัีญหาน้อย 

  1 หมายถงึ  มีปัญหาน้อยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3  เป็นการถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่น ๆ ชนิดแบบปลายเปิด โดยให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา

การฝึกประสบการณ์วิชาชพีครูของนักศกึษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยมีขัน้ตอนด าเนนิงานในการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม ดังนี้ 

    1. ก าหนดหมายเลขแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบแบบสอบถาม 

    2. ท าหนังสือขออนุญาตหัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต เพื่อขอความ

อนุเคราะห์เก็บข้อมูลของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น ให้ขอ้มูลโดยการตอบแบบสอบถาม 

    3. ผู้ศึกษาแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 110 คน ให้ผู้ตอบแบบสอบถามกรอกข้อมูลด้วย

ตนเอง (Self–Administered Questionnaires) โดยเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้ครบ จ านวน 110 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  

    4. ผู้ศึกษารวบรวมจัดเก็บแบบสอบถามด้วยตัวเอง และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของ

แบบสอบถาม ก่อนท่ีจะน ามาประมวลผล 
  

ผลการศกึษา 
 ผลการศึกษาผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ (%) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (x̄ ) และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สรุปผลการวจิัยได้ดังนี้ 

            จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนชั่วโมงท่ีนักศึกษาคาดว่าจะได้รับในการปฏิบัติการสอนต่อ

สัปดาห์ อยู่ในช่วงระหว่าง 15 - 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 37.33 ช่วงระหว่าง 25 - 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

คิดเป็นร้อยละ 15.33 และช่วงระหว่าง 20 - 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  คิดเป็นร้อยละ 14.67  และจากการวิเคราะห์จาก

ข้อมูลท่ีกลุม่ตัวอย่างตอบแบบสอบถามค่าเฉลี่ยของจ านวนช่ัวโมงการสอน เท่ากับ 21 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวนชั่วโมงการสอนท่ีคาดวา่จะได้รับในการฝึกประสบการณ์วิชาชพีผู้ตอบแบบสอบถาม  

จ านวนชั่วโมงการสอน (ช่ัวโมง) จ านวน ค่าร้อยละ 

นอ้ยกว่า 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 

มากกวา่ 30 ชั่วโมง 11 7.33 

ค่าเฉลี่ยจ านวนชัว่โมง 21  
 

 

         จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ด้านการให้บริการของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบพบว่านักศึกษาหลักสูตรครุ

ศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี  มีระดับความเห็นคิดต่อปัญหาอยู่ในระดับมาก จ านวน 3 หัวข้อ ให้

ความส าคัญต่อการให้บริการของหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ ดังนี้  

           1. ข้อมูล/ เอกสาร/ website/ แบบฟอร์ม ท่ีสะดวกและง่ายต่อการใช้บริการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

(x̄ = 3.53, S.D. = 0.85)   

           2. ให้บริการด้วยความสุภาพ ออ่นนอ้ม อัธยาศัยด ีและเป็นมติร ค่าเฉลี่ย (x̄ = 3.65, S.D. = 0.93)     

           3. ความเอาใจใส่ กระตอืรือร้น บริการด้วยความรวดเร็วและใส่ใจในการให้บริการ ค่าเฉลี่ย (x̄ = 3.51,S.D. = 0.98)   

  

ตารางที่ 2 แสดงระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ด้านการให้บริการของหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ล าดับ

ที ่

ข้อคิดเห็น ระดับความคิดเหน็ การแปล

ความหมาย x̄  S.D. 

1 ข้อมูล/เอกสาร/website/แบบฟอร์ม สะดวกและง่ายต่อการใช้

บริการในการฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

3.53 0.85 มาก 

2 มชี่องทางบริการ การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชพีท่ีสะดวกต่อการใช้บริการ 

3.48 0.95 ปานกลาง 

3 ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม อัธยาศัยด ีและเป็นมติร 3.65 0.93 มาก 

4 บริการด้วยความรวดเร็วและใส่ใจในการให้บริการ 3.51 0.98 มาก 

5 อธิบายและตอบข้อสงสัยด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีตรง

ประเด็น 

3.46 1.05 ปานกลาง 

6 ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ชัดเจน ในการให้ค าแนะน าด้านการฝึกวิชาชีพ

ท่ีเป็นประโยชน์ 

3.51 1.04 ปานกลาง 

รวม 3.52 0.97 มาก 
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          จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์พบว่า นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี   

มีระดับความเห็นคิดต่อปัญหาอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยนักศึกษามีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับ

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วชิาชพีท่ีเหมาะสม ( x̄ = 3.48, S.D. = 1.03) 

การติดต่อและประสานงานแจ้งก าหนดการการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทุกช่องทาง เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์  

สื่อออนไลน ์ เว็บไซด์ (x̄ = 3.47, S.D. = 1.03) และสามารถน าความรูเ้กี่ยวกับการเตรียมความพร้อมไปประยุกตใ์ชก้ับ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (x̄  = 3.42, S.D. = 1.06) 

   

ตารางที่  3 แสดงระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ด้านการเตรียมความพร้อม  

การฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

ล าดับ

ที ่

ข้อคิดเห็น ระดับความคิดเหน็ การแปล

ความหมาย x̄  S.D. 

1 การติดต่อและประสานงานแจ้งก าหนดการการจัดกิจกรรม

เตรียมความพร้อมทุกช่องทาง เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์  สื่อ

ออนไลน์  เว็บไซค์ 

3.47 1.03 ปานกลาง 

2 กิจกรรมเต รียมความพร้อมมี ท้ั งรูปแบบภาคทฤษฏีและ

ภาคปฏบัิตใินวชิาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

3.37 1.06 ปานกลาง 

3 สถานท่ีในการจัดกิจกรรมมีสิ่งอ านวยความสะดวกและมีความ

พร้อมในการจัดกิจกรรม 

3.35 0.96 ปานกลาง 

4 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมการฝึก

ประสบการณ์วิชาชพีท่ีเหมาะสม   

3.48 1.03 ปานกลาง 

5 สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมไปประยุกต์ใช้

กับการฝึกประสบการณ์วิชาชพี 

3.42 1.06 ปานกลาง 

รวม 3.42 1.03 ปานกลาง 

 

           จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์พบว่า  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี   

มรีะดับความเห็นคดิตอ่ปัญหาอยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง  โดยมีระดับความเห็นคดิต่อปัญหาอยู่ในระดับมาก

เกี่ยวกับความรู้ด้านเทคโนโลยีและข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์กับผู้เรียน ( x̄ = 3.51, S.D. = 1.00) 

รองลงมาคือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามท่ีหลักสูตร ( x̄ = 3.45 , S.D. = 1.00)  

การสอดแทรกเนือ้หา  และยกตัวอย่างเพิ่มเตมิได้อย่างเหมาะสม (x̄ = 3.45, S.D. = 1.06)  ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4 แสดงระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ด้านสมรรถนะของนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชพีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

ล าดับ

ที ่

ข้อคิดเห็น ระดับความคิดเหน็ การแปล

ความหมาย x̄  S.D. 

1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามท่ี

หลักสูตร 

3.45 1.05 ปานกลาง 

2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียนรู้รายวชิา 3.44 1.10 ปานกลาง 

3 ทักษะและการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในรายวิชาท่ีได้ รับ

มอบหมาย 

3.44 1.05 ปานกลาง 

4 ความรู้ความสามารถในการเลือกใช้สื่อ การสร้างสื่ออุปกรณ์

ส าหรับส่งเสริมการเรียนการสอน 

3.38 1.08 ปานกลาง 

5 ความรู้ด้านเทคโนโลยีและข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาท่ีเป็น

ประโยชนก์ับผู้เรียน 

3.51 1.00 มาก 

6 ความสามารถถ่ายทอดความรู้ในวิชาท่ีสอนด้านทฤษฎี ด้าน

ปฏบัิตใิห้แกน่ักเรียนได้อยา่งดี 

3.35 1.02 ปานกลาง 

7 การจัดการเรียนการสอนตรงกับจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ใน

แผนการสอน 

3.39 1.11 ปานกลาง 

8 การสอดแทรกเนือ้หา  และยกตัวอย่างเพิ่มเตมิได้อย่างเหมาะสม 3.45 1.06 ปานกลาง 

9 การประยุกต์ใช้สื่อการสอนและสอดคล้องกับเนื้อหาท่ีสามารถ

ท าให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้งา่ย 

3.35 1.10 ปานกลาง 

10 ความสามารถในการบริหารจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนได้อย่าง

เหมาะสมกับเนื้อหา 

3.40 1.15 ปานกลาง 

11 การประเมินผลหลากหลายรูปแบบ และผู้เรียนรับทราบวิธีการ

ประเมิน และมีสว่นร่วมในการก าหนดสัดสว่นคะแนน 

3.39 1.03 ปานกลาง 

รวม 3.41 1.07 ปานกลาง 

            

           จากตารางท่ี 5 ผลการวเิคราะห์พบว่า นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี  มรีะดับ

ความเห็นคิดต่อปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄  = 3.47, S.D. = 0.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกตอ้งมคี่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄  = 3.61, S.D. = 0.90) รองลงมา

คือความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา (x̄ = 3.57, S.D. = 0.94) รองลงมาคือ

ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของความเป็นครู และคุณลักษณะของความเป็นครู ( x̄ = 3.55, S.D. = 0.99) และ 

ความสามารถวางแผน การจัดการเรียนการสอนและการท างานได้อย่างเป็นระบบ ( x̄ = 3.55, S.D. = 0.92) ค่าเฉลี่ย

ตามล าดับส่วนความรู้ความสามารถทางวิชาการในสาขาท่ีเรียนมคี่าเฉลี่ยต่ าสุด (x̄ = 3.31, S.D. = 1.10)   
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ตารางที่ 5 แสดงระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านการสมรรถนะของนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชพีเกี่ยวกับนักศกึษา 

ล าดับ

ที ่

ข้อคิดเห็น ระดับความคิดเหน็ การแปล

ความหมาย x̄  S.D. 

1 ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของความเป็นครู และคุณลักษณะ

ของความเป็นครู 

3.55 0.99 มาก 

2 ความรู้ความสามารถทางวชิาการในสาขาที่เรียน 3.31 1.10 ปานกลาง 

3 สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง

ถูกต้อง 

3.61 0.90 มาก 

4 มีความสามารถวางแผน การจัดการเรียนการสอนและการ

ท างานได้อยา่งเป็นระบบ 

3.55 0.92 มาก 

5 มคีวามรู้ความสามารถเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศกึษาใน

สถานศกึษา 

3.57 0.94 มาก 

6 สามารถดูแลและซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือ วัสดุและอุปกรณ์ ท่ีใช้

ประกอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาชพีของตนได้เป็นอยา่งดี 

3.38 1.01 ปานกลาง 

7 การใช้ทักษะและความรู้ความสามารถในสาขาวิชาท่ีเรียนท้ัง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

3.48 1.09 ปานกลาง 

8 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ

ให้แกผู่้เรียนได้ 

3.34 0.98 ปานกลาง 

9 สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการท างานและ  ท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืนในสถานการณท่ี์แตกต่างกันได้ 

3.43 1.06 ปานกลาง 

10 ความอดทนและขยันหม่ันเพยีรในการปฏบัิตงิาน 3.47 0.94 ปานกลาง 

11 เจตคติท่ีดแีละมีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี 3.42 1.13 ปานกลาง 

12 ตรงตอ่เวลา มีความซื่อสัตย์ สุจรติและมวีนิัยในตนเอง 3.51 1.21 มาก 

13 ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีก าหนอไว้ใน

สถานศกึษา 

3.49 1.12 ปานกลาง 

รวม 3.47 0.96 ปานกลาง 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
การศึกษาวิจัยปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน  วิทยาเขตขอนแก่น เป็นการศกึษาปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชพีครูและ

แนวทางและข้อเสนอแนะการด าเนินงานของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา  คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄ = 3.45, S.D. = 0.79)  โดยด้านการให้บริการของ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ (x̄ = 3.52, S.D. = 0.97) รองลงมาคือด้านการเตรียมพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

(x̄ = 3.42 , S.D. = 1.03) และด้านสมรรถนะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกี่ยวกับการเรียนการสอน  

(x̄ = 3.41, S.D. = 1.07) ซึ่งสอดคล้องกับการปริทัศน์วรรณกรรมงานวิจัยของ ขนิษฐา หินอ่อนและคณะ(2558) ได้
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เสนอเรื่องปัญหาและแนวทางในการพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการสอนของภาควชิาครุศาสตร์

ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื โดยใชก้ระบวนการวจิัยแบบ

ส ารวจข้อมูลจากผู้ท่ีมสี่วนเกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ท้ังทางด้านทักษะการเรียนการสอน การวิเคราะห์

ผลการสอนของกลุ่มการสอน การใช้สื่ออุปกรณ์ท่ียังไม่ทันสมัยเพียงพอ และเกณ์มาตรฐาน การตรวจสอบ ทัศนคติ

ของคณาจารย์นิเทศท่ีแตกต่างกัน และงานวจิัยของฉววีรรณ สุวรรณาภาและคณะ(2554) เป็นการศึกษาแนวคิดและ

หลักการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อศึกษาวิธีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร์

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒประสานมิตร และ มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยเป็นการฝึกสอนของนสิิต คณะ

ครุศาสตร์ชัน้ปีท่ี ๕ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลัย วิทยาเขตแพร่ ได้ศึกษางานวิจัยในเชงิคุณภาพโดย

วิเคราะห์ด้านการฝึกการเรียนสอน งานธุรการ การปกครองและกิจกรรมต่างในโรงเรียนหรือสถานท่ีฝึกสอน ทักษะ

และสมรรถภาพของครูการวัดและประเมนิผลการศกึษา,ภาษาและเทคโนโลยี, การจัดการเรยีนรู้อยูใ่นระดับมากท่ีสุด 

ส่วนด้านจิตวิทยาส าหรับครู ความเป็นครูการบริหารจัดการห้องเรียน นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การ

วจิัยทางการศกึษา การพัฒนาหลักสูตร อยูใ่นระดับมากตามล าดับ 

           แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงเกี่ยวกับปัญหาในด้านหน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรมีการสร้างเว็บไซด์ ช่องทาง

ในการบริการด้านต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ โบรชัวร์ คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเป็นหน่วยงานท่ีให้บริการแบบ 

One Stop Service ด้านการสมรรถนะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  จ านวน     

1 หัวข้อ คือ  ความรู้ด้านเทคโนโลยีและข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์กับผู้เรียน  โดยนักศึกษาให้

ความส าคัญในปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีน ามาใช้ส าหรับการเรียนการสอนซึ่งการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

หลายอย่าง สอนด้วยสื่ออุปกรณ์ท่ีทันสมัย ห้องเรียนสมัยใหม ่และ รูปแบบของสื่อท่ีน ามาใช้ในด้านการเรียนการสอน 

ก็มีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการน ามาใช้ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสืบค้นข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 

และระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น และด้านการสมรรถนะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกี่ยวกับนักศึกษา  มี

จ านวน 5 หัวข้อ คือ หัวข้อความสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง หัวข้อความรู้

ความสามารถเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศกึษา  หัวข้อความเข้าใจในบทบาทหนา้ที่ของความเป็น

ครู และคุณลักษณะของความเป็นครู หัวข้อความสามารถวางแผน การจัดการเรียนการสอนและการท างานได้อย่าง

เป็นระบบ หัวข้อการตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ สุจริตและมีวินัยในตนเอง โดยแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง

เกี่ยวกับปัญหาท้ัง 2 ด้าน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ควรมีการจัดอบรมในการสร้างสื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ  การ

อบรมทางด้านภาษา การประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังบทบาทหน้าท่ี จรรยาบรรณความเป็นครู ในกิจกรรม

เตรียมความพร้อมหรือปฐมนิเทศนักศกึษา 

           ข้อเสนอแนะควรมีการพัฒนารูปแบบในการบริการ  เพื่อให้เป็นหนว่ยงานท่ีให้บริการแบบ One Stop Service  

และนักศึกษาสามารถรับทราบข่าวสารการฝึกประสบการณ์วชิาชพีในทุกช่องทางต่อไป และควรมีการจัดอบรมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจในการสร้างสื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ การจัดอบรมส่งเสริมทักษะทางด้านภาษา การประกัน

คุณภาพการศึกษา รวมท้ังบทบาทหน้าท่ี จรรยาบรรณความเป็นครู ในกิจกรรมเตรียมความพร้อมหรือปฐมนิเทศ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกปีเพื่อเป็นการพัฒนาระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นตอ่ไป  
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กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส าหรับงบประมาณการสนับสนุนงานวิจัยในคร้ังนี้ ขอขอบคุณ 

สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาครุศาสตร์

อุตสาหกรรมโยธา สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเคร่ืองกลสาขาวชิา

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมเชื่อมประกอบ  ที่ได้ได้กรุณาให้ความรู้และข้อเสนอแนะในการตรวจสอบ ท าแบบสอบถามการ

ท าวิจัย และขอขอบคุณอาจารย์พัฐนนท์ พลหาญ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ส าหรับการทบทวน

บทความวิจัยในคร้ังน้ี  
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สทิธิมนุษยชนและแนวทางการป้องกันการละเมิดในจังหวัดเลย 

Human rights and violations prevention guidelines in Loei province  

กัลยา ยศค าลือ1* กุลขณิษฐ์ อดิรุจโชติสริิ1 และธีรวัฒน์  วงศว์รัญญู1   

Kalaya Yotcamlue1*, Kunkhanit Adirutchotsiri1 and Teerawat Wongwarunyoo1 
 

บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การด าเนินงานด้านมาตรการป้องกันการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนของจังหวัดเลยและ  2) แนวทางป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนประชาชนจังหวัดเลยพบว่าจากสภาพ

เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นระหวา่งกลุ่มประชาชนจังหวัดเลยจ านวน 6 หมูบ้่าน (กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด) และบริษัททุ่งค า จ ากัด 

ท่ีต้ังอยู่ในต าบลเขาหลวง อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 ประชาชนได้ขอคัดค้านการใช้ประโยชน์ใน

เขตพื้นท่ีป่าภูซ าบอนและภูทับฟ้าและการขยายประทานบัตรพื้นท่ีป่าภูเหล็ก มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

การสูญเสียพื้นท่ีป่าสาธารณะมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดขึน้ในวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 

2556 ต่อมาวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กระทรวงต่างประเทศให้จังหวัดเลยรายงานข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นซึ่งผู้ว่า

ราชการจังหวัดเลยคือนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ได้รายงานการแก้ไขปัญหาร่วมกับกองทัพภาคท่ี 2 และหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง โดยได้รับข้อเสนอจากบริษัททุ่งค า ดังนี้ 1) จะหยุดเคร่ืองจักรชั่วคราว 2) จะฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ระบบนเิวศ

สุขภาวะประชาชน  3) ถ้าจะมกีารผลิตครัง้ต่อไปจะใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตท่ีไม่ใชไ่ซยาไนด์และ 4) จะไมใ่ห้เกิดมลภาวะ

ในพื้นท่ีซึ่งจะเป็นอันตรายต่อประชาชนซึ่งจังหวัดเลยมีแนวทางป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนคือหน่วยงานภาครัฐ

และคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) จะต้องส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง มกีารบังคับใช้

กฎหมายให้เหมาะสมรัฐบาลจะต้องรับฟังความเห็นของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการด าเนินนโยบายและ

มาตรการของรัฐบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธิมนุษยชน 
 

ค าส าคัญ:  สิทธิมนุษยชน, การป้องกัน, การละเมดิ, จังหวัดเลย 
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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 
 

บทน า 

          ปฏิญญาสากลได้กล่าววา่ มนุษย์ท้ังปวงเกิดมามอีิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิตา่งในตนมีเหตุผล

และมโนธรรมและควรปฏิบัติตอ่กันด้วยจิตวญิญาณแห่งภราดรภาพข้อ 17  1) ทุกคนมีสิทธิท่ีจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

โดยตนเองและโดยร่วมกับผู้อื่นและ 2) บุคคลใดจะถูกเอาทรัพย์สินไปจากตนตามอ าเภอใจ ข้อ 18 ทุกคนมีสิทธิใน

อิสรภาพแห่งความคิด มโนธรรมและศาสนา ท้ังนี้ สิทธินี้รวมถึงอิสรภาพในการเปลี่ยนศาสนาหรือความเชื่อและ

อิสรภาพในการแสดงออกทางศาสนาหรือความเชื่อถือของตนในการสอน การปฏิบัติ การสักการะ บูชาและการ

ประกอบพิธีกรรม ไม่ว่าจะโดยล าพังหรือในชุมชนร่วมกับผู้อื่นและในท่ีสาธารณะหรือส่วนบุคคลและข้อ 19ทุกคนมี

สิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก ทั้งนี้ สิทธินี้รวมถึงอิสรภาพท่ีจะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการ

แทรกแซงและท่ีจะแสวงหา รับและส่งขอ้มูลข่าวสารและข้อคิดผ่านสื่อใด และโดยไม่ค านงึถึงพรมแดน[1] 

          การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท าให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการ

บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารทางสังคมมากขึน้ ส่งผลให้การขยายตัวของชุมชนเมืองและการเพิ่มของ

ประชากรและการพัฒนาพื้นท่ีท าให้ เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นส่งผลต่อความเสื่อมโทรมด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและเกิดมลพิษ เช่น น้ าเสีย อากาศเป็นพิษ ความดังของเสียงท่ีเกินกว่ามาตรฐาน ฝุ่นละอองจาก

การก่อสร้าง ปัญหาการจัดการมูลฝอยในชุมชน [2] จากแนวคิดของฟิวเด็นส์และโจคิลเลนส์คือ มรดกทางวัฒนธรรม

มิได้เป็นเฉพาะโบราณสถาน อาคาร พื้นท่ีประวัติศาสตร์และสวนเท่านั้นจะรวมถึงสิ่งแวดล้อมท่ีถูกสร้างขึ้นท้ังหมด

รวมท้ังระบบนิเวศ เป็นเคร่ืองหมายแสดงกิจกรรมและความส าเร็จของมนุษย์ในอดีตและเป็นหนึ่งในทรัพยากรท่ีไม่

สามารถสร้างขึน้ใหม่ได้ท่ีส าคัญของโลก [11] 

            สถานประกอบการจังหวัดเลยคือ การท าเหมืองแร่เปิดด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ท าให้มีปริมาณขยะ

กากอุตสาหกรรมในดินและแหล่งน้ าท าให้น้ าและป่าไม้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมีมลพิษสะสมเพิ่มขึ้น วิถีชีวิต

ของประชาชนในพื้นที่เปลี่ยนไป เช่นงดใช้น้ าในล าห้วยท่ีมีสารปนเป้ือนอันตราย จะต้องซื้อน้ าเข้ามาบริโภค ไม่
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สามารถจับสัตว์น้ ารวมท้ังพืชผักตามร่องน้ าล้วนตกอยู่ในสภาพปนเป้ือนโลหะหนักและสารเคมีท่ีเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพประชาชนในพื้นท่ี จึงเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลางส่วนภูมิภาค องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชนและประชาชนจะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น

ท้ังในปัจจุบันและอนาคต [3] และรายงานขององค์การอนามัยโลกว่าการท าเหมืองแร่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

พื้นท่ี ถ้าหากผู้ประกอบการเหมืองแร่ปฏิบัติตามหลักวิชาการจะไม่เป็นการท าลายสิ่งแวดล้อม การท า เหมืองแร่ตาม

หลักวิชาการนั้นจะต้องค านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์จากแร่ท้ังในด้านสังคมเศรษฐกิจและการป้องกัน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเหมืองแร่ทุกประเภทและทุกขนาดจะต้องจัดท ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Impact Assessment : EIA) ท้ังทางบวกและทางลบก่อนได้รับอนุญาตให้ด าเนินการ นอกจากนี้เหมือง

แร่จะเกิดไม่ได้เลยถ้าไมไ่ด้รับการยอมรับจากสังคมหรือชุมชนบริเวณใกล้เคียง ท่ีผ่านมาการท าเหมอืงแร่จะก่อปัญหา

ด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดจิตส านึก ขาดความรู้ ขาดกฎหมายควบคุมและเหมืองในอดีตอยู่ห่างไกล 

การลักลอบท าเหมืองผิดกฎหมาย การดูแลของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐไม่ท่ัวถึงและการบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น ปัจจุบัน

ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมและมีหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งก าหนดให้ผู้รับประทานบัตรต้องดูแลป้องกันและลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและท าการฟื้นฟูสภาพ (Reclamation) และองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าเหมืองแร่เป็น

กระบวนการอุตสาหกรรมหลักในบรรดากิจกรรมของมนุษยท่ี์ก่อให้เกิดการปนเป้ือนของสารหนูในอากาศ น้ าและดิน 

โดยจะพบได้ท่ัวไปในปริมาณน้อยในหิน ดิน น้ าและอากาศและอาจมีปริมาณสารหนูท่ีมีความเข้มข้นสูงเนื่องจาก

กระบวนการผุกรอ่นของกิจกรรมของมนุษยซ์ึ่งรวมท้ังเหมอืงโลหะ [12] จากปัญหาความขัดแย้ง ความแตกตา่งระหวา่ง

บุคคล ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมท าให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มประชาชนในชุมชนจังหวัดเลยจาก

สถานการณ์ดังกล่าว  การละเมิดสิทธิมนุษยชนจะลดลง ถ้าทุกภาคส่วนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมวิเคราะห์

ปัญหาและแก้ไขปัญหารว่มกันและรว่มกันสร้างเครอืขา่ยค้นหาแนวทางส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้ย่ังยนืต่อไปในอนาคต 
 

สิทธิมนุษยชน (Human Right)   

             ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน(Universal Declaration of Human Right)   

           การสู้รบในสงครามโลกคร้ังท่ีหนึ่งและคร้ังท่ีสองได้ ท าให้ชีวิตมนุษย์สูญเสียประมาณหกสิบล้านคนและยัง

ส่งผลกระทบในด้านอื่น ๆ ต่อความเป็นอยู่และศักดิ์ศรีของมนุษย์ท้ังในรูปแบบของความอดอยาก การทรมานนักโทษ 

การใช้แรงงานทาสและการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ ดังนั้นหลังจากท่ีได้มีการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้นภายหลังการ

สิน้สุดสงครามโลกคร้ังท่ีสอง  ประเทศสมาชิกสหประชาชาตจิึงได้ให้ค ามั่นว่าจะร่วมกันป้องกันมิให้เกิดโศกนาฏกรรม

ดังกล่าวขึ้นอีก  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจึงได้ถือก าเนิดขึ้นเพื่อประกันสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ

ปัจ เจกชนท่ัวทุกแห่ ง   โดยได้ รับการยกร่างขึ้นในปี  พ .ศ . 2490 (ค.ศ. 1947)  โดยคณะกรรมการภายใต้

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก จ านวน 8 คน โดยมีนาง Eleanor 

Roosevelt  ภรรยาอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นประธานและเป็นหนึ่งในบุคคลส าคัญท่ีผลักดันให้ประเทศต่าง  ๆ  

ให้การสนับสนุนและรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและเมื่อวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948)   

ท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน   โดยการลงคะแนนเสียง ซึ่งมีประเทศ

ลงคะแนนเสียงสนับสนุน จ านวน 48 ประเทศรวมท้ังประเทศไทย มี 8 ประเทศท่ีงดออกเสียง และไม่มีประเทศใด

ลงคะแนนเสียงคัดค้านปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนฉบับนี้ถือเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ในการวางรากฐาน

ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศฉบับแรกของโลกกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทุกฉบับในปัจจุบัน

ล้วนมีพื้นฐานและได้รับการพัฒนาและมาจากปฏิญญาสากลฉบับนี้ท้ังสิ้นและกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิ
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มนุษยชนเหล่านี้ก็ได้กลายเป็นพื้นฐานส าหรับการพัฒนากฎหมายภายในประเทศของประเทศต่างๆเพื่อส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในประเทศของตน ท้ังนี้โดยท่ีประชาคมโลกตระหนักถึงความส าคัญของปฏิญญา

สากลฯ ในฐานะแม่บทของสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจึงได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆมาก

ท่ีสุดในโลก 

             ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน  ) Universal Declaration of Human Rights) 

           ได้รับการรับรองและประกาศโดยขอ้มตสิมัชชาสหประชาชาติท่ี 217 เอ (III) วันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 การ

ยอมรับศักดิ์ศรีแต่ก าเนิดและสิทธิท่ีเท่าเทียมกันและท่ีไม่อาจเพิกถอนได้ของสมาชิกท้ังมวลแห่งครอบครัวมนุษยชาติ

เป็นพืน้ฐานแห่งอิสรภาพความยุตธิรรมและสันตภิาพในโลกโดยท่ีการไม่น าพาและการหม่ินในคุณค่าของสทิธิมนุษยชน

ยังผลให้มีการกระท าอันป่าเถื่อนซึ่งเป็นการขัดอย่างร้ายแรงต่อมโนธรรมของมนุษยชาติและการมาถึงของโลกท่ีได้มี

การประกาศให้ความมอีสิรภาพในการพูดและความเชื่อและอิสรภาพจากความหวาดกลัวและความตอ้งการของมนุษย์

เป็นความปรารถนาสูงสุดของประชาชนท่ัวไปโดยท่ีเป็นการจ าเป็นท่ีสทิธิมนุษยชนควรได้รับความคุ้มครองโดยหลักนิติ

ธรรมถ้าจะไม่บังคับให้คนตอ้งหันเข้าหาการลุกขึ้นต่อตา้นทรราชและการกดขี่เป็นวิถีทางสุดท้ายโดยท่ีเป็นการจ าเป็นท่ี

จะส่งเสริมพัฒนาการแห่งความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างชาติต่าง ๆ โดยท่ีประชาชนแห่งสหประชาชาติได้ยืนยันอีกคร้ัง

ไว้ในกฎบัตรถึงศรัทธาในสทิธิมนุษยชนขัน้พื้นฐานในศักดิ์ศรีและค่าของมนุษย์และในสทิธิท่ีเท่าเทียมกันของบรรดาชาย

และหญิงและได้มุ่งมั่นท่ีจะส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคมและมาตรฐานแห่งชีวิตท่ีดีขึ้นในอิสรภาพอันกว้างขวาง

ยิ่งขึน้โดยท่ีรัฐสมาชิกตา่งปฏญิาณที่จะบรรลุถึงซึ่งการสง่เสริมการเคารพและการยึดถอืสทิธิมนุษยชนและอิสรภาพขั้น

พื้นฐานโดยสากลโดยความร่วมมอืกับสหประชาชาติโดยท่ีความเข้าใจรว่มกันในสิทธิและอสิรภาพเหลา่นี้เป็นสิ่งส าคัญ

ท่ีสุดเพื่อให้ปฏิญาณนี้ส าเร็จผลเต็มบริบูรณ์ฉะนั้นบัดนี้สมัชชาจึงประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธมินุษยชนนี้ให้เป็น

มาตรฐานร่วมกันแห่งความส าเร็จส าหรับประชาชนท้ังมวลและประชาชาติท้ังหลายเพื่อจุดมุ่งหมายท่ีว่าปัจเจกบุคคล

ทุกคนและทุกส่วนของสังคมโดยการค านึงถึงปฏิญญานี้เป็นเนืองนิตย์จะมุ่งมั่นส่งเสริมการเคารพสิทธิและอิสรภาพ

เหล่านี้ด้วยการสอนและการศกึษาและให้มีการยอมรับและยึดถือโดยสากลอยา่งมีประสิทธิผลด้วยมาตรการแห่งชาติ

และระหว่างประเทศอันก้าวหนา้ตามล าดับท้ังในบรรดาประชาชนของรัฐสมาชิกดว้ยกันเองและในบรรดาประชาชนของ

ดินแดนท่ีอยูใ่ตเ้ขตอ านาจแห่งรัฐนั้น 

          ข้อ 1 มนุษยท้ั์งปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศกัดิ์ศรีและสิทธิต่างในตนมีเหตุผลและมโนธรรมและควร

ปฏบัิตติอ่กันด้วยจิตวญิญาณแห่งภราดรภาพ 

          ข้อ 2 ทุกคนยอ่มมสีิทธิและอสิรภาพท้ังปวงตามท่ีก าหนดไว้ในปฏญิญานีโ้ดยปราศจากการแบ่งแยกไมว่า่ชนิด

ใดอาทิเชื้อชาติผิวเพศภาษาศาสนาความคิดเห็นทางการเมอืงหรือทางอื่นพืน้เพทางชาตหิรือสังคมทรัพย์สนิการเกิด

หรือสถานะอื่นนอกเหนอืจากนีจ้ะไมม่กีารแบ่งแยกใดบนพืน้ฐานของสถานะทางการเมอืงทางกฎหมายหรือทางการ

ระหว่างประเทศของประเทศหรือดนิแดนท่ีบุคคลสังกัดไมว่า่ดินแดนน้ีจะเป็นเอกราชอยูใ่นความพทัิกษม์ไิด้ปกครอง

ตนเองหรืออยู่ภายใต้การจ ากัดอธิปไตยอื่นใด 

          ข้อ 3 ทุกคนมีสิทธิในการมชีวีติเสรีภาพและความมั่นคงแหง่บุคคล(Everyone has the right to life, liberty and 

security of person.) 

          ข้อ 4 บุคคลใดจะตกอยูใ่นความเป็นทาสหรือสภาวะจ ายอมไม่ได้ท้ังน้ีห้ามความเป็นทาสและการค้าทาสทุก

รูปแบบ 

          ข้อ 5 บุคคลใดจะถกูกระท าการทรมานหรือการปฏบัิตหิรือการลงโทษท่ีโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ ายี

ศักดิ์ศรีไม่ได ้
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          ข้อ 6 ทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับการยอมรับทุกแห่งหนวา่เป็นบุคคลตามกฎหมาย 

          ข้อ 7 ทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครองของกฎหมายเท่าเทียมกันโดย

ปราศจากการเลอืกปฏบัิตใิดทุกคนมสีิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกันจากการเลอืกปฏบัิตใิดอันเป็นการล่วง

ละเมดิปฏญิญานีแ้ละจากการยุยงให้มกีารเลอืกปฏบัิตดิังกล่าว 

ข้อ 8 ทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับการเยยีวยาอันมปีระสิทธิผลจากศาลที่มอี านาจแห่งรัฐต่อการกระท าอันล่วง

ละเมดิสทิธิขัน้พืน้ฐานซึ่งตนได้รับตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

ข้อ 9 บุคคลใดจะถูกจับกุมกักขงัหรือเนรเทศตามอ าเภอใจไมไ่ด ้

ข้อ 10 ทุกคนยอ่มมสีิทธิในความเสมอภาคอย่างเต็มท่ีในการไดรั้บการพจิารณาคดีท่ีเป็นธรรมและเปิดเผย

จากศาลท่ีอิสระและไม่ล าเอยีงในการพิจารณาก าหนดสทิธิและหนา้ที่ของตนและขอ้กลา่วหาอาญาใดตอ่ตน 

            ข้อ 11 (1) ทุกคนที่ถูกกล่าวหาวา่กระท าผิดทางอาญามสีิทธิท่ีจะได้รับการสันนษิฐานไวก้่อนวา่บริสุทธ์ิจนกวา่

จะพสิูจน์ได้วา่มีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาคดีท่ีเปิดเผยซึ่งตนได้รับหลักประกันที่จ าเป็นท้ังปวงส าหรับการ

ตอ่สูค้ดีและ(2) บุคคลใดจะถูกตดัสนิวา่มีความผิดทางอาญาใดอันเนื่องจากการกระท าหรือละเวน้ใดอันมิได้ถือวา่เป็น

ความผิดทางอาญาตามกฎหมายแห่งชาติหรือกฎหมายระหว่างประเทศในขณะท่ีได้กระท าการนัน้ไม่ได้และจะก าหนด

โทษท่ีหนักกว่าที่บังคับใชใ้นขณะที่ได้กระท าความผิดทางอาญานัน้ไม่ได้ 

            ข้อ 12 บุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอ าเภอใจในความเป็นสว่นตัวครอบครัวท่ีอยูอ่าศัยหรือการสื่อสารหรือ

จะถูกลบหลูเ่กียรตยิศและชื่อเสียงไมไ่ด้ทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครองของกฎหมายต่อการแทรกแซงสิทธิหรือ

การลบหลูด่ังกล่าวน้ัน 

ข้อ 13 (1) ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งการเคลื่อนย้ายและการอยู่อาศัยภายในพรมแดนของแต่ละรัฐและ  

(2) ทุกคนมีสิทธิท่ีจะออกนอกประเทศใดรวมท้ังประเทศของตนเองและสิทธิท่ีจะกลับสูป่ระเทศตน 

            ข้อ 14 (1) ทุกคนมีสิทธิท่ีจะแสวงหาและท่ีจะได้ท่ีลี้ภัยในประเทศอื่นจากการประหัตประหารและ (2) สิทธินี้

จะยกขึ้นกล่าวอา้งกับกรณีท่ีการด าเนินคดีท่ีเกิดขึ้นโดยแท้จากความผิดท่ีมิใช่ทางการเมืองหรือจากการกระท าอันขัด

ตอ่วัตถุประสงค์และหลักการของสหประชาชาติไม่ได้ 

            ข้อ 15 (1) ทุกคนมีสิทธิในสัญชาติหนึ่งและ (2) บุคคลใดจะถูกเพิกถอนสัญชาติของตนตามอ าเภอใจหรือถูก

ปฏเิสธสิทธิท่ีจะเปลี่ยนสัญชาติของตนไมไ่ด้ 

             ข้อ 16 (1) บรรดาชายและหญิงท่ีมีอายุครบบริบูรณ์แล้วมีสิทธิท่ีจะสมรสและก่อร่างสร้างครอบครัวโดย

ปราศจากการจ ากัดใดอันเนื่องจากเชื้อชาติสัญชาติหรือศาสนาต่างย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสมรสระหว่างการ

สมรสและในการขาดจากการสมรส (2) การสมรสจะกระท าโดยความยินยอมอย่างอิสระและเต็มท่ีของผู้ท่ีจะเป็นคู่

สมรสเท่านัน้และ (3) ครอบครัวเป็นหนว่ยธรรมชาตแิละพื้นฐานของสังคมและย่อมมีสิทธิท่ีจะได้รับความคุ้มครองจาก

สังคมและรัฐ 

              ข้อ 17 ทุกคนมีสิทธิท่ีจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินโดยตนเองและโดยร่วมกับผู้อื่นและ (2) บุคคลใดจะถูกเอา

ทรัพย์สนิไปจากตนตามอ าเภอใจไมไ่ด้ 

               ข้อ 18 ทุกคนมีสิทธิในอสิรภาพแหง่ความคิดมโนธรรมและศาสนาทัง้นี้สทิธิน้ีรวมถึงอิสรภาพในการเปลี่ยน

ศาสนาหรือความเชื่อและอิสรภาพในการแสดงออกทางศาสนาหรือความเชื่อถือของตนในการสอนการปฏิบัติการ

สักการะ บูชาและการประกอบพิธีกรรมไม่วา่จะโดยล าพังหรือในชุมชนร่วมกับผู้อ่ืนและในท่ีสาธารณะหรือส่วนบุคคล 
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               ข้อ 19 ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็นและการแสดงออกท้ังนี้สิทธินี้รวมถึงอิสรภาพท่ีจะถือเอา

ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซงและท่ีจะแสวงหารับและส่งข้อมูลข่าวสารและข้อคิดผ่านสื่อใดและโดยไม่

ค านึงถึงพรมแดน 

              ข้อ 20(1) ทุกคนมสีิทธิในอสิรภาพแหง่การชุมนุมและการสมาคมโดยสันติและ(2) บุคคลใดไม่อาจถูกบังคับ

ให้สังกัดสมาคมหน่ึงได้ 

             ข้อ 21 (1) ทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศตนโดยตรงหรือผ่านผู้แทนซึ่งได้รับเลือกตั้ง

โดยอิสระ (2) ทุกคนมีสิทธิท่ีจะเข้าถึงบริการสาธารณะในประเทศตนโดยเสมอภาคและ (3) เจตจ านงของประชาชน

จะต้องเป็นพื้นฐานแห่งอ านาจการปกครองท้ังนี้เจตจ านงนี้จะต้องแสดงออกทางการเลือกตั้งตามก าหนดเวลาและ

อย่างแท้จริงซึ่งต้องเป็นการออกเสียงอย่างท่ัวถึงและเสมอภาคและต้องเป็นการลงคะแนนลับหรือวิธีการลงคะแนน

โดยอิสระในท านองเดียวกัน 

             ข้อ 22 ทุกคนในฐานะสมาชกิของสังคมมีสิทธใินหลักประกันทางสังคมและยอ่มมีสิทธใินการบรรลุสิทธิทาง

เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมอันจ าเป็นยิ่งส าหรับศักดิ์ศรีของตนและการพัฒนาบุคลิกภาพของตนอย่างอิสระผ่าน

ความพยายามของรัฐและความร่วมมอืระหว่างประเทศและตามการจัดการและทรัพยากรของแตล่ะรัฐ 

              ข้อ 23 (1) ทุกคนมีสิทธิในการท างานในการเลือกงานโดยอิสระในเงื่อนไขท่ียุติธรรมและเอื้ออ านวยต่อการ

ท างานและในการคุ้มครองต่อการว่างงาน (2) ทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับค่าจ้างท่ีเท่าเทียมกันส าหรับงานท่ีเท่าเทียมกัน

โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด (3) ทุกคนท่ีท างานมีสิทธิท่ีจะได้รับค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเอื้ออ านวยต่อการ

ประกันความเป็นอยูอ่ันควรค่าแก่ศักดิ์ศรีของมนุษยส์ าหรับตนเองและครอบครัวและหากจ าเป็นก็จะได้รับการคุ้มครอง

ทางสังคมในรูปแบบอื่นเพิ่มเติมด้วยและ(4) ทุกคนมีสิทธท่ีิจะจัดตั้งและที่จะเข้าร่วมสหภาพแรงงานเพื่อความคุ้มครอง

ผลประโยชนข์องตน 

           ข้อ 24 ทุกคนมีสิทธิในการพักผ่อนและการผ่อนคลายยามว่างรวมท้ังจ ากัดเวลาท างานตามสมควรและ

วันหยุดเป็นคร้ังคราวโดยได้รับค่าจ้าง 

          ข้อ 25 (1) ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอส าหรับสุขภาพและความอยู่ดีของตนและของ

ครอบครัวรวมท้ังอาหารเครื่องนุง่ห่มท่ีอยู่อาศัยและการดูแลรักษาทางการแพทย์และบริการสังคมท่ีจ าเป็นและมสีิทธิ

ในหลักประกันยามว่างงานเจ็บป่วยพิการหม้ายวัยชราหรือปราศจากการด ารงชีพอื่นในสภาวะแวดล้อมนอกเหนอืการ

ควบคุมของตนและ (2) มารดาและเด็กย่อมมสีิทธิท่ีจะรับการดูแลรักษาและการช่วยเหลอืเป็นพิเศษเด็กทัง้ปวงไม่วา่จะ

เกิดในหรือนอกสมรสจะต้องได้รับการคุ้มครองทางสังคมเชน่เดียวกัน 

          ข้อ 26 (1) ทุกคนมีสิทธิในการศึกษาการศึกษาจะต้องให้เปล่าอย่างน้อยในขั้นประถมศึกษาและขั้นพื้นฐาน

การศึกษาระดับประถมจะต้องเป็นภาคบังคับการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพจะต้องเปิดเป็นการท่ัวไปและ

การศึกษาระดับสูงขึ้นไปจะต้องเข้าถึงได้อย่างเสมอภาคส าหรับทุกคนบนพื้นฐานของคุณสมบัติความเหมาะสม   

(2) การศึกษาจะต้องมุ่งไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์อย่างเต็มท่ีและการเสริมสร้างความเคารพต่อสิทธิ

มนุษยชนและอิสรภาพขั้นพื้นฐานการศึกษาจะต้องส่งเสริมความเข้าใจขันตธิรรมและมิตรภาพระหวา่งประชาชาตกิลุ่ม

เชื้อชาติหรือศาสนาท้ังมวลและจะต้องส่งเสริมกิจกรรมของสหประชาชาติเพื่อการธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและ (3) 

ผู้ปกครองมสีิทธิเบือ้งแรกที่จะเลอืกประเภทการศึกษาที่จะให้แกบุ่ตรของตน 

          ข้อ 27(1) ทุกคนมีสิทธิท่ีจะเข้าร่วมโดยอิสระในชีวิตทางวัฒนธรรมของชุมชนท่ีจะเพลิดเพลินกับศิลปะและมี

ส่วนในความรุดหน้าและคุณประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์และ(2) ทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับการคุ้มครองผลประโยชน์ทาง

จิตใจและทางวัตถุอันเป็นผลจากประดิษฐ์กรรมใดทางวทิยาศาสตร์วรรณกรรมและศิลปกรรมซึ่งตนเป็นผู้สร้าง 
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          ข้อ 28 ทุกคนย่อมมสีิทธิในระเบียบทางสังคมและระหว่างประเทศซึ่งจะเป็นกรอบให้บรรลุสิทธิและอิสรภาพท่ี

ก าหนดไวใ้นปฏญิญานีอ้ย่างเต็มท่ี 

          ข้อ 29 (1) ทุกคนมีหน้าท่ีต่อชุมชนซึ่งการพัฒนาบุคลิกภาพของตนโดยอิสระและเต็มท่ีจะกระท าได้ก็แต่ใน

ชุมชนเท่านั้น (2) ในการใช้สิทธิและอิสรภาพของตนทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดเพียงเท่าท่ีมีก าหนดไว้ตาม

กฎหมายเท่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการ และ(3) สิทธิและอสิรภาพเหล่านี้ไม่อาจใช้ขัดต่อวัตถุประสงค์และหลักการ

ของสหประชาชาติไม่วา่ในกรณีใด 

          ข้อ 30 ไม่มีบทใดในปฏิญญานี้ท่ีอาจตีความได้ว่าเป็นการให้สิทธิใดแก่รัฐกลุ่มคนหรือบุคคลใดในการด าเนิน

กิจกรรมใดหรอืกระท าการใดอันมุ่งต่อการท าลายสิทธิและอิสรภาพใดที่ก าหนดไวณ้ท่ีน้ี  
 

 แผนสทิธิมนุษยชนแห่งชาตฉิบับที ่3 (พ.ศ. 2557-2561) 

           เนื่องจากการประชุมสิทธิมนุษยชนระดับโลกณกรุงเวียนนาในปีพ.ศ. 2536 (ค.ศ.1993)ได้มีการจัดท า

ปฏญิญาเวยีนนาและแผนปฏบัิตกิารขึน้โดยในขอ้ 71 ของท่ีประชุมระดับโลกได้มีข้อเสนอแนะให้รัฐภาคีพิจารณาความ

จ าเป็นในการร่างแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อก าหนดวิธีการท่ีจะให้มีการปรับปรุงส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

แก่ประชาชนในความรับผิดชอบของตนเองประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ง ที่เป็นรัฐภาคีขององค์การสหประชาชาติท่ีได้

รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการเข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

หลายฉบับท าให้มีผลผูกพันท่ีจะต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญารวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศในเร่ืองต่างๆซึ่งแผนสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาตเิป็นแนวคิดหนึ่งในการประชุมระดับโลกท่ีประเทศไทยได้กรอบแนวทางมาด าเนินการเนื่องในโอกาส

ครบรอบ 50 ปีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนประเทศไทยจึงได้มีการจัดท านโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บท

แห่งชาติดา้นสิทธิมนุษยชนขึ้น 

           นับวา่เป็นแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับแรกของประเทศไทยชว่งเวลาท่ีประกาศใชต้ัง้แต่ปี พ.ศ. 2544 ถึง 

ปี พ.ศ. 2548 โดยส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางในการประสานและติดตามการด าเนินงานต่อมาเมื่อกรม

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545 ส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีจึงได้โอนภารกิจดังกล่าวให้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ด าเนินการต่อนับตั้งแต่

วันท่ี 10 ตุลาคมพ.ศ. 2545 เป็นต้นมา(ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนมากที่นร 0506/14217 ลงวันท่ี 10 

ตุลาคมพ.ศ. 2545) เมื่อแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับแรกหมดวาระลงในปีพ.ศ. 2548 ในระหว่างท่ีแผนสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติฉบับท่ี 2 ยังมิได้ประกาศใช้คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันท่ี 18 เมษายนพ.ศ. 2550 เห็นชอบให้หน่วยงานต่างๆถือ

ปฏิบัติตามแผนฯฉบับแรกไปพลางก่อนจนกว่าแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับท่ี 2 จะแล้วเสร็จและประกาศใช้ในช่วง

ระหว่างปีพ.ศ. 2549-2551 ตอ่มาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 20 ตุลาคมพ.ศ. 2552 เห็นชอบและประกาศใช้แผนสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2552-2556) เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ

ด้วยการแปลงแผนสิทธิมนุษยชนสู่แผนบริหารราชการแผ่นดินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงกรมแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแผนพัฒนาองค์กรชุมชนแผนพัฒนาขององค์กรในระดับภูมิภาคแผนพัฒนาองค์กรสาธารณะ

ตลอดจนแผนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องแล้วจัดท าเป็นโครงการ/กิจกรรมเพื่อรองรับการด าเนินภารกิจแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนท่ีสุดท่ีนร. 0505/19829 ลงวันท่ี 28 ตุลาคมพ.ศ. 2552) ขณะนี้แผนสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติฉบับท่ี 2 อยู่ระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ แปลงแผนสู่การปฏิบัติและอยู่ระหว่างการติดตามประเมนิผลการ

ด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 ซึ่งแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับท่ี 2 จะครบ

วาระในปี พ.ศ. 2556 ดังนั้นกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดท าโครงการจัดท าแผนสิทธิ
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มนุษยชนแห่งชาติฉบับท่ี 3 ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนครอบคลุมท่ัวประเทศขึน้เพื่อให้ทันประกาศใช้ในปี

พ.ศ. 2557-2561 โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะได้แก่ระยะท่ี 1 (ปีพ.ศ. 2555) เป็นการศึกษาวิจัยและเชื่อมโยงข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้องเพื่อน ามาวางกรอบทิศทางการด าเนินงานพร้อมกับการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนโดยมีผู้แทนจากทุก

จังหวัดเพื่อช่วยกันยกร่างแผนสิทธิมนุษยชนจากระดับพื้นท่ีครอบคลุมท้ัง 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร แล้วน ามา

ประมวลผลเป็นร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาตฉิบับท่ี 3 ในระดับชาติ (ร่างแรก)และระยะท่ี 2 (ปี พ.ศ. 2556) น าร่างแผนฯ

ฉบับท่ี 3 (ร่างแรก) เข้าสู่กระบวนการวิพากษ์โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในหลายช่องทางและน า

ข้อคิดเห็นตา่งๆมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อสรุปประมวลผลเป็นร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับท่ี 3 (ร่างสุดท้าย) แต่เพื่อให้

มคีวามสมบูรณ์และเป็นมาตรฐานสากล กรมฯจึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนระดับชาตมิาร่วม

พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเป็นคร้ังสุดท้ายพร้อมท้ังให้ผู้แทนจากแต่ละกระทรวงร่วมกันให้ข้อเสนอแนะตัวชี้วัดความส าเร็จใน

แต่ละประเด็นก่อนจัดท าเป็นแผนสิทธิมนุษยชนฯ (ฉบับสมบูรณ์) เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีพจิารณาและประกาศใชอ้ยา่ง

เป็นทางการในปีพ.ศ. 2557 แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาตจิึงเปรียบเสมือนเป็นเคร่ืองมืออยา่งหนึ่งท่ีรัฐจัดท าขึน้เพื่อใชใ้นการ

ส่งเสริมปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนโดยเป็นแผนในระดับชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนในภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมุ่งประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญและพัฒนา

ระบบงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในภาพรวมอย่างมีเอกภาพให้มีความก้าวหน้าและทัดเทียมกับนานาประเทศ 

ท้ังยังเป็นการแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงความตัง้ใจจริงของประเทศไทยท่ีจะส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

สิทธเิด็กและเยาวชน 

            กระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความส าคญักับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาเด็กและเยาวชนเพราะเป็น 

พื้นฐานส าคัญของการสนับสนุนความก้าวหน้าในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศตลอดจนความ

สงบสุขของสังคมโดยรวม การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาทุกประเภทและทุกระดับของการศึกษาเป็นหนึ่งในค ามั่น

ด้านสิทธิมนุษยชนท่ีส าคัญของไทยท่ีได้ให้ไว้แก่ประชาคมโลกในช่วงท่ีไทยสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน

แห่งสหประชาชาติด้วยและในฐานะปัจจุบันท่ีประเทศไทยได้เป็นท้ังสมาชิกและประธานของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน 

ประเทศไทยตระหนักดีท่ีจะต้องปฏิบัติตามค ามั่นให้เกิดประสิทธิผลการน าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมา

ดัดแปลงเป็นปฏญิญาฯ ฉบับเด็กและเยาวชน[4] 

            สิทธิมนุษยชน (Human Right)  หมายถึง สิทธิท่ีมนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน มีศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลท่ีได้รับการรับรอง ท้ังความคิดและการกระท าท่ีไม่มีการล่วง

ละเมิดได้ โดยได้รับการ คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ วันแห่ง

สิทธิมนุษยชนโลก ตรงกับวันท่ี 10 ธันวาคม 

           สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2557 (ฉบับชั่วคราว) มาตรา 4 มี

บทบัญญัติเกี่ยวกับ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล บรรดาท่ีชนชาวไทยได้รับ

การคุ้มตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและตามพันธะ

กรณรีะหว่างประเทศท่ีประเทศไทยมีอยูแ่ลว้ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญน้ี [5] 

           สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มบีทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธ ิเสรีภาพ

และสิทธิมนุษยชนไว้หลายประการ  คือ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคของบุคคล สิทธิและเสรีภาพใน

ชีวิตและร่างกายสิทธิของผู้ต้องหา สิทธิของพยานและผู้เสียหายในคดีอาญา สิทธิของเด็ก เสรีภาพในการนับถือ

ศาสนาเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพทางการศึกษา สิทธิในทรัพย์สิน  สิทธิในบริการสาธารณสุข  สิทธิ
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ของคนพิการหรือทุพพลภาพ และของคนชรา สิทธิของบริโภค  สิทธิของชุมชนท้องถิ่น เสรีภาพในการกลุ่ม สิทธิใน

การรับรู้และมีสว่นร่วมสทิธิในการร้องทุกข์และฟอ้งคดแีละสิทธิและเสรีภาพอื่นๆ (ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 53 เด็กเยาวชนและบุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับ

ความคุ้มครองโดยรัฐจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรมเด็กและเยาวชนซึ่งไม่มีผู้ดูแลมีสิทธิได้รับ

การเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติและมาตรา 80 รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและ

เยาวชนส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชายเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวและความ

เข้มแข็งของชุมชนรัฐต้องสงเคราะห์คนชราผู้ยากไร้ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวติท่ีดีและ

พึ่งตนเองได้ [6] 
 

บทบาทหนา้ที่ของประชาชนในสังคมไทย 

1.การเคารพสทิธิของตนเองและผู้อ่ืนทีมีต่อชุมชนและสังคม ดังนี้ 

1.1 เสรีภาพในเคหสถาน ชาวไทยทุกคนย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน ท่ีจะสามารถอาศัยและครอบครอง

เคหสถานของตนโดยปกติสุข ไม่ว่าจะเกิดจาการเช่าหรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ ซึ่งบุคคลอื่นจะต้องให้ความเคารพใน

สิทธินี้ แม้แต่เจ้าหน้าท่ีของรัฐหากจะต้องเข้าไปด าเนินการตามกฎหมายใด  ๆ เช่น การตรวจค้นเคหสถานของ

ประชาชนก็จะท าการมไิด้ เวน้แต่จะมีหมายค้นท่ีออกโดยศาลเท่านัน้  

1.2 เสรีภาพในหารเดินทางและการติดต่อสื่อสาร ชาวไทยทุกคนมีเสรีภาพท่ีจะเดินทางไปในท่ีตา่ง  ๆ บน

ผืนแผ่นดินไทยได้ทุกพื้นท่ีของประเทศไทยและสามารถเลือกถิ่นท่ีอยูอ่าศัย ณ ที่ใดก็ได้ในประเทศไทย รวมท้ังชาวไทย

ทุกคนสามารถท่ีจะติดตอ่สื่อสารกับบุคคลอื่นไม่วา่จะเป็นทางจดหมาย โทรศัพท์ หรืออนิเทอร์เน็ต 

1.3 เสรีภาพในการนับถือศาสนา สมาชิกทุกคนในสังคมมีสิทธิ เสรีภาพท่ีจะนับถือศาสนาแตกต่างกันได้ 

ซึ่งบุคคลอื่นในสังคมรวมท้ังรัฐจะต้องให้ความเคารพสิทธิเสรีภาพในเร่ืองนี้ดว้ย 

1.4 เสรีภาพในทางวชิาการ เยาวชนไทยทุกคนจะตอ้งได้รับการศึกษาขึ้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่

เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้คนไทยทุกคนยังมีสิทธิในการท่ีจะศึกษาค้นหว้าหรือท าวิจัยตามท่ีต้องการ โดยไม่ขัดต่อ

กฎหมาย 

1.5 เสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบโดยปราศจากอาวุธ หมายถึง ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการ

ชุมนุมแต่ต้องเป็นไปโดยสงบ ปราศจากอาวุธ และต้องไม่รบกวนสิทธิของผู้อื่น การปราศจากอาวุธนั้น หมายรวมถึง 

ห้ามทุกคนท่ีมาร่วมชุมนุมพกพาอาวุธเข้ามามาในท่ีชุมนุมเด็กขาด บุคคลใดพกพาอาวุธเข้ามาในท่ีชุมนุม บุคคลนัน้จะ

ไมไ่ด้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญในกรณท่ีีได้กล่าวมาข้างต้น 

1.6 สิทธิเสรีภาพในการอนุรักษ์และฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุกคนย่อมมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์และร่วมสืบสานศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของประเทศชาตเิพื่อให้ด ารงอยู่ต่อไปกับอนุชน

รุ่นหลัง 

1.7 สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชพี โดยเสรีภาพในหารประกอบอาชพีจะต้องไมเ่อารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 

เชน่ ผู้ประกอบการจะตอ้งเคารพและซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค และไมเ่อาเปรียบผู้บริโภค เป็นต้น 

2. การเคารพสทิธิของตนเองและผู้อ่ืนที่มีต่อประเทศชาติ 

2.1 สิทธิในการมีส่วนร่วมในท่ีนี้ หมายถึง สิทธิการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีรัฐ

เกี่ยวกับการปฏบัิตริาชการดา้นการปกครอง อันมผีลกระทบตอ่สทิธิและเสรีภาพของคนในสังคมโดยตรง 
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2.2 สิทธิท่ีจะฟ้องร้องหน่อยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล 

องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์กรของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล ประชาชนมีสิทธิท่ีจะ

ฟ้องร้องหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้ให้รับผิดชอบ หากการกระท าใด ๆ หรือการละเว้นการกระท าใด ๆ ของข้าราชการ 

พนักงาน หรือลูกจ้างของหนว่ยงานนัน้ ส่งผลกระทบตอ่การด าเนินชวีติของประชาชนต่อศาลปกครอง 

2.3 สิทธิท่ีจะต่อต้านโดยสันติวธีิ การกระท าใดจะท่ีเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศ 

โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติได้ในรัฐธรรมนูญ เช่นการต่อต้านการท าปฏิวัติรัฐประหาร เป็นสิ่งท่ี

ประชาชนมสีิทธิท่ีจะออกมาต่อตา้น แต่ตอ้งเป็นไปโดยสันตวิธีิ 

3. แนวทางการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน 

การปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเองและผู้อื่นในสังคม เป็นสิ่งท่ีช่วยจัดระเบียบให้กับสังคมสงบสุข โดยมี

แนวทางปฏิบัต ิดังนี ้

3.1 เคารพสิทธิของกันและกัน โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น สามารถแสดงออกได้หลายประการ 

เชน่ การแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เป็นต้น 

3.2 รู้จักใชส้ิทธิของตนเองและแนะน าให้ผู้อื่นรู้จักใชส้ิทธิของตนเอง 

3.3 เรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิเสรภีาพตามท่ีบัญญัตไิวใ้นรัฐธรรมนูญ เช่น สิทธิเสรีภาพ

ของความเป็นมนุษย ์สิทธิเสรีภาพในเคหสถาน เป็นต้น 

3.4 ปฏบัิตติามหน้าท่ีของชาวไทยตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น การออกไปใชส้ิทธิ์เลอืกตั้ง การเสีย

ภาษีให้รัฐเพื่อน าเงนิมาพัฒนาประเทศ เป็นต้น 

4. ผลทีไ่ด้รบัจากการปฏิบัติตนเคารพสิทธิของตนเองและผูอ้ื่น 

4.1 ผลท่ีเกิดกับประเทศชาติ หากประชาชนมคีวามสมัครสมานรักใครส่ามัคค ีไมม่คีวามแตกแยก ไม่

แบ่งเป็นพวกเป็นเหลา่ บ้านเมอืงก็จะสงบสุขเกิดสวัสดิภาพ บรรยากาศโดยรวมก็จะสดใส ปราศจากการระแวงตอ่กัน 

การด าเนนิกิจกรรมตา่ง ๆ สามารถด าเนนิไปอยา่งราบร่ืน นักลงทุน นักทอ่งเท่ียวก็จะเดินทางมาเยือนประเทศของเรา

ด้วยความม่ันใจ 

4.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกับชุมชนหรือสังคม เมื่อประชาชนในสังคมรู้จักสิทธิของตนเอง และของคนอ่ืนก็จะท าพา

ให้ชุมชนหรือสังคมเกิดการพัฒนา เมื่อสังคมมั่นคงเข้มแข็งก็จะมสี่วนท าให้ประเทศชาติเข้มแข็ง เพราะชุมชนหรือสังคม

เป็นสว่นหนึ่งของประเทศชาติบ้านเมอืงโดยรวม 

4.3 ผลท่ีเกิดขึ้นกับครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบันแรกของสังคม เมื่อครอบครัวเข้มแข็ง และอบรมสั่ง

สอนให้สมาชกิในครอบครัวทุกคนรูบ้ทบาท สิทธิ เสรีภาพของตนเองและปฏิบัตติามท่ีกฎหมายและรัฐธรรมนูญได้ให้

ความคุ้มครองได้อยา่งเคร่งครัด โดยไม่ละเมิดสทิธิเสรีภาพของสมาชิกอื่น ๆ ในสังคมก็จะน าพาให้สังคมและ

ประเทศชาติเข้มแข็งตามไปดว้ย 

การศึกษาผลกรทบทีเ่กิดจากการประกอบการเหมอืงแร ่

            กรมควบคุมมลพิษ (2552) มีรายงานศึกษาการตรวจสอบปริมาณไซยาไนด์และโลหะหนักในแหล่งน ้าผิวดิน

บ่อน ้าใช้ของประชาชนและตะกอนดินบริเวณหมู่บ้านใกล้เคียงเหมืองแร่ทองค าของบริษัททุ่งค าจ ากัดเดือนกันยายน

พ.ศ. 2549 พบวา่การเปิดท าการเหมอืงและประกอบโลหะแร่ทองค าตัง้อยู่บริเวณท่ีมีแม่น ้าฮวยไหลผ่านซึ่งแมน่ า้ฮวยมี

ตน้ก าเนดิจากภูเขาหลวงไหลผ่านต าบลเขาหลวงต าบลหนองงิว้ไหลลงสู่แมน่ ้าเลยท่ีต าบลนาโป่งอ าเภอเมืองเลยเมื่อปี

พ.ศ. 2550 และพ.ศ. 2551 มีดินจากเหมืองไหลลงมายังพื้นท่ีเกษตรกรรมของชาวบ้านสร้างความเสียหายให้กับต้น

ยางท่ีปลูกในเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2551 ชาวบ้านพบน ้าร่ัวซึมออกมาจากคันดินของบ่อกักเก็บกากแร่เดือนธันวาคม
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พ.ศ. 2552 จากเหตุการณ์ดังกล่าวท าให้พบวา่มีสารหนู (Arsenic)  ในปริมาณสูงไหลลงสูพ่ื้นท่ีเกษตรกรรมโดยคาดว่า

น่าจะเป็นผลจากเหตุการณ์ท่ีมีการซึมจากเหมืองทองค าลงสู่แหล่งน ้าและคาดว่าสารหนูน่าจะส่งผลกระทบต่อ

สิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ในแหลง่น า้ 

           มรีายงานวา่มีปริมาณของสารหนูในตะกอนดินและหอยฝาเดยีวในห้วยเหล็กอ าเภอวังสะพุงจังหวัดเลย พบว่า 

สารหนูเป็นแร่ธาตุท่ีมีอยู่ในธรรมชาติมนุษย์และสัตว์ป่าได้รับพิษของสารหนูจากการปนเป้ือนและกิจกรรมของมนุษย์

เช่น การท าเหมืองแร่ทองค าสารหนูเป็นสาเหตุท าให้เกิดมะเร็งผิวหนัง ถ้าได้รับสัมผัสเป็นเวลานานและยังสร้าง

ผลกระทบอื่น ๆ ต่อสุขภาพของมนุษย์การศึกษาการตกค้างของสารหนูในตะกอนดินและหอยฝาเดียวบริเวณห้วย

เหล็กอ าเภอวังสะพุงจังหวัด ได้ท าการเก็บตัวอย่างท้ังหมดในเดือนมกราคมพฤษภาคมและกันยายนพ .ศ.2556 

ประกอบด้วย 3 จุดเก็บตัวอย่างและ 1 จุดอ้างอิงบริเวณใกล้กับเหมืองแร่ทองค าตัวอย่างจะถูกน ามาย่อยโดย 

microwave digestion และวิเคราะห์โดย ICP:MS ผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างตะกอนดินมีค่าของสารหนูระหว่าง 

169.23–717.79 mg/kg ส่วนในตัวอย่างหอยฝาเดียวขนาดกลางและตัวอย่างหอยฝาเดียวขนาดใหญ่มีค่า  6.98-9.53 

mg/kg และ 1.38-8.57 mg/kg ตามล าดับส าหรับพื้นท่ีอ้างอิงพบสารหนู 5.22 mg/kg จากผลการศึกษานี้สรุปได้ว่า

บริเวณใกล้การท าเหมอืงแร่ทองค ามกีารปนเป้ือนของสารหนูในปริมาณสูงและอาจจะมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ถ้าหา

ได้รับสารหนูโดยตรงหรือทางอ้อม[7] 

 การด าเนนิงานดา้นมาตรการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนของจังหวดัเลย  

    ภาพรวมของการท าเหมืองแร่ประเทศไทยเริมท าเหมอืงแร่มาตั้งแตส่มัยรัชกาลท่ี 4 โดยระยะแรกส่วนใหญ่

นิยมท าเหมืองดีบุก ต่อมาปี พ.ศ. 2444 จึงมีพระราชบัญญัติการท าเหมืองแร่ร.ศ. 120 ซึ่งถือเป็นพระราชบัญญัติแร่

ฉบับแรก นับว่าประมาณ 100 ปีท่ีผ่านมาประเทศไทยมีการท าเหมืองแร่ประมาณ 40 ชนิด โดยมีแร่เศรษฐกิจอยู ่ 

10 ชนิด ได้แก่ ถ่านหิน ยิปซัม หินอุตสาหกรรม เฟลด์สปาร์ สังกะสี โดโลไมต์ ดีบุก ทรายแก้ว เกลือหินและโพแทซ

และทองค า ส าหรับเหมืองทองค าเร่ิมท าคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2414  แต่ท าได้ไม่นานก็ปิดกิจการไป ต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี 5 

เร่ิมท าจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีพื้นท่ีท าเหมืองแร่ท่ีได้ประทานบัตรประมาณ 1,500 แปลง เฉพาะแปลงแร่ทองค าท่ี

ได้รับประทานบัตรหรือใบอนุญาตให้ขุดแร่ได้มีท้ังหมด จ านวน 33 แปลง และมีพื้นท่ีอีกจ านวน 16 แปลงท่ีได้รับ

อาชญาบัตรหรือใบอนุญาตส ารวจแร่  ซึ่งการท าเหมืองแร่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นท่ี ๆ มีการท าเหมืองแร่  

การท าเหมืองแร่ไม่ได้เป็นการท าลายสิ่งแวดล้อมและทัศนียภาพอันสวยงาม หากผู้ท าเหมืองปฏิบัติตามหลักวิชาการ  

ซึ่งการท าเหมืองแร่ตามหลักวิชาการจะค านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์แร่ท้ังในด้านสังคมเศรษฐกิจและการ

ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเหมืองแร่ทุกประเภทและทุกขนาดจะต้องจัดท ารายงานประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อนได้รับอนุญาตให้ด าเนินการ  นอกจากนี้เหมืองแร่จะเกิดไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการยอมรับของสังคม

หรือชุมชนรอบ ๆ เหมืองแร่ซึ่งแม้ประเทศไทยจะมีแหลง่แร่ทองค าไมถ่ึงร้อยละ 1 ของแร่ท้ังประเทศ แตร่าคาทองค าใน

ตลาดโลกที่สูงขึน้เร่ือย ๆ ก็ดึงความสนใจให้นักลงทุนหันมาขุดทองกันมากขึ้น 

บริษัททุ่งค า จ ากัด ต าบลเขาหลวง อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ซึ่งท าเหมืองทองค า เงินและทองแดง   

มีพื้นท่ีประกอบการท้ังหมด จ านวน 6 แปลง ซึ่งพื้นท่ี จ านวน 3 แปลงแรก ได้รับสัมปทานตั้งแต่วันท่ี 23 มกราคม 

พ.ศ. 2546วันท่ี 22 มกราคม พ.ศ.2571  รวมพื้นท่ี จ านวน 592 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา และอีก 3 แปลงได้รับ

สัมปทานระหว่างวันท่ี  27 กันยายน  พ.ศ.2545 - วันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2570 รวมพื้นท่ีจ านวน 697 ไร่ 5 งาน 32 วา 

การคัดค้านการให้สัมปทานเหมืองทองค าระหว่างบริษัท ทุ่งค า จ ากัดระหวา่งประชาชน จ านวน 6 หมู่บ้าน เรียกวา่ กลุ่ม

คนรักษ์บ้านเกิด ซึ่งก่อต้ัง ในปี พ.ศ. 2550 กลุ่มประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากการมีสารพิษปนเป้ือนในดิน น้ า การ

เคลื่อนไหวตอ่สู้ของประชาชนจ านวน 6 หมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ทองค า  วันท่ี 8 ตุลาคม 
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พ.ศ.2553 กลุ่มคนรักษบ้์านเกิดได้มหีนังสือถึงรัฐมนตรีประจ าส านักนานกรัฐมนตรี แจ้งข้อเสนอการแก้ไขปัญหาของผู้

ได้รับผลกระทบจากการประกอบการเหมอืงแร่ทองค า บริษัท ทุ่งค า จ ากัด ต าบลเขาหลวง อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

ให้จัดตั้งกลไก 3 ด้านคือ การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังผลกระทบทางวิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการท าเหมือง

แร่ ด้านการฟื้นฟูเหมืองท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจนและด้านการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ภาครัฐต้องรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน คุ้มครองผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สื่อ

ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข่าวสาร ประชาชนต้องการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  HIA  

วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ผ่านนายกรัฐมนตรี นาย

อภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ รัฐมนตรีประจ าส านักนานกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ตรวจราชการประจ า

รัฐมนตรีประจ าส านักนานกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม   เร่ืองขอคัดคา้นการ

ใช้ประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าภูซ าบอนและภูทับฟ้าและขอคัดค้านการขยายประทานบัตรพื้นท่ีป่าภูเหล็กของบริษัททุ่งค า 

เพราะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนในชุมชน การสูญเสียพื้นท่ีป่าสาธารณะและมกีารละเมดิสิทธิ

มนุษยชน วันท่ี 9 กันยายน  2556  มหีนังสือถึง นายอ าเภอวังสะพุง เร่ืองขอคัดคา้นการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและ

ก าหนดขอบเขตแนวทางการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA  (Public Scoping)  ของบริษัททุ่งค า 

แปลงท่ี 76/29 และให้เป็นโมฆะ  ณ ศาลาการเปรียญวัดโพนทอง บ้านหัวนา ต าบลนาโป่ง  อ าเภอวังเมอืง จังหวัดเลย  

วันท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2556 ท่ีว่าการอ าเภอวังสะพุงได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ขอคัดค้าน 

การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและก าหนดขอบเขตแนวทางการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ 

EHIA  (Public Scoping)  ของบริษัททุ่งค าผู้ว่าจ้างและบริษัทท่ีปรึกษาจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจาก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปิดกั้นไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ต่อมาวันท่ี 28 ตุลาคม 2556  บริษัท

ทุ่งค าได้มีหนังสอืถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ขอความเป็นธรรมในการละเมิดสิทธิสิทธแิละเสรีภาพส่วนบุคคลจากการ

ปิดกั้นทางสาธารณะและทางเข้าออกบริษัททุ่งค า ตั้งแต่วันท่ี  4 กันยายน  พ.ศ.2556  ถึงปัจจุบัน (วันท่ี 28 ตุลาคม 

พ.ศ.2556)  วันท่ี  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  บริษัททุ่งค าได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร้องขอความเป็น

ธรรมให้ภาครัฐเข้ามาดูแล  ต่อมาวันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ.2557  บริษัททุ่งค าได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ร้องขอความอนุเคราะห์ก าลังรักษาความปลอดภัยจากการรวมตัวของกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด จ านวน 200 คน วันท่ี  

23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  บริษัททุ่งค าได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร้องขอความอนุเคราะห์ก าลังรักษา

ความปลอดภัยการรวมตัวของกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด จ านวน 270 คนปิดเส้นทางสาธารณะสายบ้านนาหนองบงน้อย 

ด้านหนา้บริษัทฯ 

วันท่ี 15 กรกฎาคม 2557กระทรวงต่างประเทศได้ให้จังหวัดเลยรายงานข้อเท็จจริงกรณีชุมชนจ านวน  

6 หมูบ้่าน บ้านหน บริษัททุ่งค า วันท่ี 17 กรกฎาคม พ .ศ.  2557นายวิโรจน ์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและ

กองทัพภาคท่ี 2ลงพื้นท่ีรับฟังข้อมูลจากประชาชนและประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวของตรวจสอบสถานการณ์เฝ้าระวัง

และให้ความช่วยเหลือ ด าเนินการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ในระยะสั้นเข้าเยี่ยมบ้านและตรวจสุขภาพกลุ่ม

เสี่ยงเก็บตัวอย่างดินไปวเิคราะห์หาสารโลหะหนัก  จัดหาน้ าดื่มสะอาดให้ประชาชน  แผนระยะยาวโดยการฟื้นฟูดินท่ี

ปนเป้ือนโลหะหนัก ฟื้นฟูสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกพืชปลอดสารพิษ ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ ฟื้นฟู

แหลง่น้ าสาธารณะ เฝ้าระวังแหลง่น้ าในเหมอืงและรอบ ๆ เหมอืงอยา่งต่อเนื่อง ตรวจสุขภาพกลุม่เสี่ยง ฯลฯ  
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สรุปการแก้ไขปญัหาดังกล่าวนายวิโรจน ์จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและกองทัพภาคที ่2 ร่วมกับ

หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาซึ่งได้รับข้อเสนอของบริษัททุ่งค าจ ากัด คือ ยินดีหยดุเครื่องจักราช่ัวคราว 

จะฟื้นฟูสภาพแวดลอ้ม ระบบนเิวศและสุขภาวะและหากจะมีการผลิตตอ่ไปจะใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตท่ีไม่ใชไ่ซยาไนด์

และจะไมใ่ห้เกิดมลภาวะในพืน้ท่ีท่ีเป็นอันตรายตอ่ประชาชน  
 

 
ภาพที่ 1 สภาพภูเขาและการท าเหมอืงแร่ในอ าเภอเขาหลวง จังหวัดเลย 

ที่มา: [8]  

 
ภาพที่ 2 นายวิโรจน ์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจงัหวัดเลย เข้าพื้นท่ีเพื่อเรง่แก้ไขปัญหา 

ที่มา: [9]  

 
ภาพที ่3 นายวิโรจน ์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจงัหวัดเลย รับฟังปัญหาและข้อเสนอของบริษัททุ่งค าจ ากัด 

ที่มา: [9]  
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ภาพที่ 4 นกัศกึษารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย ประชุมวางแผนลงพืน้ท่ีส ารวจข้อมูล 

ที่มา: [10]  
 

 แนวทางการป้องกันการละเมดิสทิธิมนษุยชน 

 การป้องกันการละเมดิสทิธิมนุษยชนท่ีเกิดในสังคมไทย ประกอบด้วย คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหง่ชาติ

(กสม.) และหน่วยงานภาครัฐจะต้องส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน แก้ไขอุปสรรคในการด าเนินมาตรการละเมิด

สิทธิมนุษยชน บทบาทในการจัดบริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้หลัก

ธรรมาภบิาลที่เป็นหลักการบริหารแนวใหม่ การส ารวจความตอ้งการของประชาชนและให้ประชาชนมสี่วนร่วม บังคับ

ใช้กฎหมายให้เหมาะสมรัฐบาลจะต้องรับฟังความเห็นของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการด าเนินนโยบายและ

มาตรการของรัฐบาล ให้ความส าคัญต่อปัญหาของประชาชนอยา่งเท่าเทียมโดยพัฒนาบริการสาธารณะให้มีมาตรฐาน

และเปิดระบบราชการเข้าสู่การมีส่วนร่วมของพลเมืองตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal 

Declaration of Human Rights)โดยชาวไทยทุกคนจะต้องปฏบัิติตนในการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นการให้ความรู้

สมาชิกใหม่โดยเฉพาะเยาวชนไทยให้เรียนรู้ระเบียบทางสังคม  (Socialization) และใช้ทรัพยากรของประเทศให้เกิด

ประโยชนส์ูงสุด 
 

สรุป 
           ผู้เขียนบทความมีแนวคดิวา่การป้องกันการละเมดิสทิธิมนุษยชนมคีวามส าคัญ โดยเฉพาะประเทศไทยของเรา 

พลเมืองไทยจะต้องเห็นความส าคัญในเร่ืองการป้องกันการละเมดิสิทธิมนุษยชนและมีส่วนร่วมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

สอดคล้องตามตามปฏญิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 22 ท่ีกล่าวว่าประชาชนทุกคนในฐานะสมาชกิของสังคมมี

สิทธิในหลักประกันทางสังคมและยอ่มมีสิทธิในการบรรลุสทิธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อันจ าเป็นย่ิงส าหรับ

ศักดิ์ศรีของตนและการพัฒนาบุคลิกภาพของตนอย่างอิสระ ผ่านความพยายามของรัฐและความร่วมมือระหว่าง

ประเทศและตามการจัดการและทรัพยากรของแต่ละรัฐ ในคร้ังนี้ผู้เขียนมีความคาดหวังว่าชาวไทยทุกคนควรร่วมกัน

ป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในพื้นท่ีชุมชนของตนเอง โดยปฏิบัติตนตามบทบาทพลเมืองไทยท่ีดีและ

ผู้ประกอบการจะต้องมีมาตรฐานหลักวิชาการในการประกอบกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีการด ารงชีวิตของ

ประชาชนในพืน้ท่ี หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนให้มีการสร้างเครอืข่ายทางสังคมให้ประชาชนมสี่วนร่วมเรียนรู้กฎหมายท่ี

เกีย่วข้องและร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดการละเมดิสทิธิมนุษยชนขึน้ในอนาคต 
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กิตติกรรมประกาศ 
           บทความทางวิชาการเร่ือสิทธิมนุษยชนและป้องกันการละเมิดในจังหวัดเลยส าเร็จได้เกิดจากประสบการณ์ใน

การลงพื้นท่ีด าเนินการวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบการเหมือง

แร่ต่อวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นส่วนหนึ่งของการบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และได้รับข้อมูลทุติยภูมิจากส านักงานจังหวัดเลยและศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเลย  ผู้เขียนจึง

ขอขอบพระคุณกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและทุกภาคส่วนท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้องท่ีช่วยเหลอืจนเป็นท่ีมาของบทความวิชาการเร่ือง “สิทธิมนุษยชนและป้องกันการละเมิดในจังหวัดเลย”ฉบับนี้

ไว ้ณ ท่ีนี้ 
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ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน : กรณีศึกษา 

จังหวัดพะเยา  

Law enforcement of alcohol control of youth:  Study to Phayao province 

อดิศักดิ์ สักลอ1*  และไพรัช  ธีระชัยมหทิธิ์1 

Adisak Saklor1* and Pairush  Teerachaimahit1 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศไทยและ

ตา่งประเทศเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องเยาวชน เพื่อศึกษา สภาพปัญหาและอุปสรรคใน  

การบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน และเพื่อเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหา

การบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การวิจัย

เอกสารและการเก็บแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และการสังเกต จากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการบังคับใช้

กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องเยาวชน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เชงิเนื้อหา 

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในจังหวัดพะเยา เป็นผลเนื่องมาจาก     

การบังคับใช้กฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะบังคับใช้

เพื่อลดอัตราการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนให้น้อยลงได้ มาตรการทางกฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่ ตาม

พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 นั้น ท าให้เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการห้าม

จ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดสถานท่ีห้าม

จ าหนา่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปัญหาเกี่ยวกับวันเวลาห้ามจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุม

การโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และปัญหาเกี่ยวกับบทก าหนดโทษแก่ผู้กระท าความผิด  รวมถึงมาตรการทาง

กฎหมายต่าง ๆ เพื่อใช้ในการลดการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนอันเป็นบ่อเกิดปัญหาของสังคม ซึ่งผล

จากการบริโภคเคร่ืองดื่มท่ีมแีอลกอฮอล์จะเป็นสาเหตุประการส าคัญท่ีสุดตอ่การเกิดความเสียหายทางสังคมโดยรวม 

และในส่วนตัวบุคคลย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพ เสี่ยงต่อการเป็นโรคภัย ประสิทธิภาพของการเรียนลดลงและสุดท้าย

ส่งผลตอ่การเสียชวีติ 
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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  
 

บทน า 

ในปัจจุบันปัญหาการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ กลายเป็นปัญหาท่ีส าคัญ ซึ่งได้คุกคามและกระทบต่อความ

มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ โดยแพร่กระจายไปถึงระดับหมู่บ้าน ชุมชน ท้ังยังกระจายเข้าไปในกลุ่มเยาวชน ซึ่ง

เป็นพลังส าคัญของประเทศชาติในอนาคต ส าหรับเยาวชนท่ีก าลังเจริญเติบโต การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์สามารถ

ลดหรือท าลายแรงจูงใจในการท ากิจกรรมต่าง ๆ รบกวนกระบวนการสร้างความรู้ ความสามารถในการนึกคิด ท าให้เกิด

ภาวะทางอารมณ์ท่ีผิดปกติ และเพิ่มโอกาสของการบาดเจ็บและตาย ส าหรับสังคมโดยรวมแล้วการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ของเยาวชน  ท าให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากมาย เช่น สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ 

ความล้มเหลวทางการเรียน การบริการสุขภาพจิต การรักษาภาวะติดสุรา และอาชญากรรมต่าง ๆ  นอกจากความ

สูญเสียระยะแรกท่ีมีต่อบุคคลและสังคมแล้ว การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นยังมีผลต่อเนื่องไปยังบุคคลนั้น

เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ด้วย เช่น การดื่มสุรายังมคีวามสัมพันธ์กับการเกิดโรคเอดส์ การประกอบอาชญากรรม การทารุณ

กรรมเด็กและผู้หญิง และการตกงาน ท าให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการไม่สามารถท างานได้ ไม่เกิดผล

ผลิต การเสียชวีติ การเสื่อมสลายของครอบครัว และท าให้แรงยดึเหนี่ยวในสังคมอ่อนแอลง 

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ของเยาวชนไทยในปัจจุบัน มีจ านวนนักดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีมากขึ้น         

จากผลการส ารวจของเครือข่ายวิชาการสารเสพติดปี 2558 พบว่า เยาวชนชายอายุระหว่าง 12 – 19 ปีดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์โดยเฉลี่ยวันละ 31.34 กรัม และเยาวชนหญิงดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ยวันละ 7.84 กรัม โดย

เทียบเป็นปริมาณการดื่มต่อคร้ังของเยาวชนชายสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอายุอื่น ๆ โดยดื่ม 118.35 ต่อวันท่ีดื่ม 
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(เครือข่ายวิชาการสารเสพติด, 2559, หน้า 15)  นอกจากนี้ร้อยละ 40 ของนักเรียนชายและร้อยละ 24 ของระดับชั้น

มัธยมศึกษา (ม.1, ม. 3 และ ม.5) ของโรงเรียนการศึกษาสายสามัญ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 2 ของ

โรงเรียนสายอาชีพเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว โดยนักเรียนชาย จะมีความชุกในการดื่มมากกว่านักเรียนหญิงใน

ทุกระดับชัน้ จ านวนนักเรียนท่ีดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ภายใน 30 วันท่ีผ่านมา ดื่มอย่างหนักและดื่มจนกระท่ังมึนเมา 

จะมีจ านวนมากขึ้นในระดับชั้นเรียนท่ีสูงขึ้น อายุเฉลี่ยท่ีเร่ิมต้นดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชายคือ 13.3 ปี 

(สาวิตรี  อัษณางค์กรชัย  และคณะ, 2552, หนา้ 24) 

ท้ังนี้มีข้อมูลหลายด้านบ่งชี้ว่า การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนชักน าให้เกิดผลกระทบต่อสังคม 

รวมท้ังเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและปัญหาสังคมของสังคมไทย ได้แก่ข้อมูลคดีอาชญากรรมท่ีเกิดจากการ

กระท าผิดของเยาวชน ข้อมูลอุบัติเหตุจราจรท่ีเกิดจากการเมาของเยาวชน ข้อมูลการมีเพศสัมพันธ์แบบเสี่ยงของ

เยาวชน รวมท้ังการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น เยาวชน (อายุต่ ากว่า 18)ร้อยละ 40.8 กระท าผิดหลังจากดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ภายใน 5 ชั่วโมง (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ, 2558, หนา้ 12) รอ้ยละ 44.9 ของการบาดเจ็บและเสียชวีติจากอุบัติเหตุจราจร เกิดขึ้นกับเยาวชนอายุต่ ากว่า 

25 ปี โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 19.5 เป็นเยาวชนอายุ 15–19 ปี (ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน, 2558, หน้า 8) 

จากข้อมูลการส ารวจของกรมควบคุมโรคพบว่า นักเรียนไทยท่ีดื่มแอลกอฮอล์มีแนวโน้มท่ีจะมีเพศสัมพันธ์มากกว่า

กลุ่มท่ีไม่ดื่ม และในจ านวนนีม้ีการใชถุ้งยางอนามัยในจ านวนท่ีนอ้ย  (ส านักระบาดวิทยา, 2557, หน้า 12)  นอกจากนี้

เยาวชนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับแล้วส่วนใหญ่ไม่มีงานท า มีเวลาว่างมาก ใช้เวลาไปในการเท่ียวเตร่  มีการจับกลุ่ม

เป็นแก๊งมอเตอร์ไซค์  มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาหลายประการ เช่น มีปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร มี

พฤติกรรมใช้ความรุนแรง ติดเกม มีปัญหาด้านบุคลิกภาพส่วนตัว การขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนริภัย หรือ

ขับรถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย การต่อสู้ทะเลาะวิวาทและการพกพาอาวุธ การมีอารมณ์เศร้าและความคิดหรือ

พยายามฆ่าตัวตายมากกว่าเยาวชนท่ีไม่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และมีงานวิจัยท่ีชี้ชัดว่าปัจจัยของเพื่อน ครอบครัว 

สิ่งแวดล้อม และสังคมวัฒนธรรมมคีวามสัมพันธ์กับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์นอกจากนี้สภาพแวดล้อมในชุมชนมี

การเปลี่ยนแปลงไปจนท าให้เยาวชนสามารถเข้าถึงแหล่งซื้อ-ขายสุราได้ง่ายขึน้ เช่น มีร้านขายสุราอยู่หนา้สถานศกึษา 

การดื่มสุราของเยาวชนยังมีผลมาจากอิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรมท่ียอมรับให้สุราเป็นส่วนหนึ่งในงานประเพณี 

เปิดโอกาสให้เยาวชนดื่มสุราได้เชน่เดียวกับผู้ใหญ่ รวมท้ังการปราบปราม ยาเสพติดของรัฐบาลก็มีส่วนท าให้เยาวชน

หันไปสนใจดื่มสุรากันมากขึ้น 

การแก้ไขปัญหาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในหลายปีท่ีผ่านมานั้นมีการด าเนินการแก้ไขและควบคุมปัญหา            

จากภาครัฐและหลายภาคส่วนของสังคมไทย แตย่ังคงมปัีญหาเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐที่ในการควบคุมการจ าหน่าย    

ท้ังนี้เพราะรัฐมีหนา้ท่ีในการคุ้มครองผู้บริโภค แต่หน่วยงานภาครัฐยังไม่มีความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของเจ้าหน้าท่ี       

ท่ียังขาดความรู้ ความสามารถในการเข้าใจนโยบาย ทั้งในส่วนของปริมาณเจ้าหนา้ท่ีเองก็ยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อ

การบริการ 

ปัญหาเกี่ยวกับบทลงโทษเป็นสิ่งท่ีจะต้องกระท าเพื่อให้ผู้กระท าผิดเกรงกลัวต่อกฎหมายและไม่กล้าท่ีจะ

กระท าความผิดอีก แต่ในบทลงโทษส่วนใหญ่มีโทษจ าคุกและปรับ นอกจากนี้พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ยังได้บัญญัติให้พนักงานสอบสวนสามารถเปรียบเทียบปรับได้ ถ้าผู้กระท าความผิดยินยอม

เสียค่าปรับเป็นผลท าให้คดีทางอาญาส่วนใหญ่ถูกยกเลิกไปด้วย ซึ่งท าให้ผู้กระท าผิดไม่เกรงกลัวการลงโทษเพราะ

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่   มีเงินท่ีจ่ายได้อยูแ่ลว้ 
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ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายท่ีเข้มงวดไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในขณะท่ีมึนเมาของเยาวชน ร้านขาย

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จ าหน่ายให้เยาวชน หรือร้านขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีเปิดเกินเวลา ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับการ

ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน ไม่ว่าจะเป็น 1) บทบัญญัติของกฎหมายไม่เข้มแข็ง ขาดเจ้าหน้าท่ีในการ

บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 2) การจ ากัดการเข้าถึง การหาซื้อ การควบคุมสถานท่ีจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

ยังไม่เพียงพอควรท่ีจะขยายให้ครอบคลุมสถานท่ีต่าง ๆ เช่น ร้านจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์หน้าสถานศึกษา 

มาตรการจ ากัดการจ าหน่ายแก่เยาวชน 3) มาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การโฆษณาเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์มีผลต่อการดื่มและผลกระทบจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เพราะเยาวชนสามารถเข้าถึงและจดจ า

การโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในระดับท่ีสูง และมาตรการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้ผลในการ

ลดการบริโภคและผลกระทบจากการบริโภคของเยาวชน  ดังนั้นการก าหนดให้มีมาตรการห้ามโฆษณาเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลโ์ดยส้ินเชงิในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจ์ึงมคีวามจ าเป็นอยา่งยิ่ง 

มาตรการต่าง ๆ ท่ีจะบังคับใช้เพื่อลดอัตราการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน ให้น้อยลงได้ 

โดยเฉพาะการกระจายสินค้าอย่างท่ัวถึงท าให้การซื้อหาสุรามาดื่มจึงง่ายขึ้น นอกจากนี้การบังคับใช้กฎหมายยังไม่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอ การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสุราท าได้ง่ายและราคาถูก ส่งผลให้เกิดการเข้าถึงและหาซื้อได้ง่าย 

มรีาคาถูก ดังนัน้การแสวงหามาตรการท่ีจะลดการบริโภคเคร่ืองดื่มท่ีมแีอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน จึงควรด าเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนให้สามารถบังคับใช้

อย่างจริงจัง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการศึกษาถึงกลไกลในการบังคับใช้กฎหมาย และปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการ

บังคับใช้กฎหมายดังกล่าว โดยศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ เพื่อท่ีจักน าไปใช้ในการ

แก้ปัญหาและหามาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมมาบังคับใช้ เพื่อลดหรือควบคุมอัตราการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ของเยาวชน อันเป็นต้นเหตุประการส าคัญของการสูญเสียทางสังคม ผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษา ปัญหาการ

บังคับใช้กฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในจังหวัดพะเยา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องเยาวชนในจังหวัดพะเยาตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศเกี่ยวกับการควบคุม

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องเยาวชน 

2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใชก้ฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องเยาวชน 

3. เพื่อเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลข์องเยาวชน 
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กรอบแนวคดิและสมมุติฐาน  
 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวจิัย 
 

ปัญหาการบังคับใชก้ฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน: กรณีศกึษาจังหวัดพะเยา  

แนวคิด/ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1. แนวคดิเบ้ืองต้นเก่ียวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

2. แนวคดิในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

3. การบังคับใชก้ฎหมาย 

4. งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 

ปัญหาข้อเท็จจริง 

1. การดื่มสุราจากความสมัครใจ          

2. ถูกชักชวน ถูกบังคับ โฆษณา 

3. ก่อให้เกิดปัญหาการใช้เงิน        

การม่ัวสุม การตั้งครรภ์ไม่พึง

ประสงค์ในวัยรุ่น 

4. มีคดีต่อยอดจากปัญหาเยาวชน 

เช่น คดีลักทรัพย์ คดีประทุษร้าย

ร่างกาย 

5. การขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์          

ในร้านคา้ทั่วไปที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม

กฎหมาย 

6. การเห็นผูป้กครองดื่ม /การ

โฆษณา 

7. ปัญหาอุบัติเหตุ 

8. ปัญหาอาชญากรรม  การพกพา

อาวุธ  การทะเลาะวิวาท 

9. การบังคับใช้กฎหมายยังไมไ่ด้ผล 

ปัญหาข้อกฎหมาย 

1. ปัญหาการห้ามจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

ให้กับเยาวชน 

2. ปัญหาการควบคุมการจ าหน่ายเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ 

3. ปัญหาการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ 

4. ปัญหาบทก าหนดโทษแก่ผู้กระท าผิดกฎหมาย

ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

5. ปัญหาการฝา่ฝนืกฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ กรณีการห้ามจ าหน่ายสุราใน

ช่วงเวลาที่ก าหนด 

6. ปัญหาเจา้หน้าท่ีรัฐปล่อยปละละเลยต่อการ

บังคับใช้กฎหมาย 

7. การบังคับใช้กฎหมายที่ยังขาดความต่อเนื่อง

จริงจังและไม่มีความสม่ าเสมอ 

8. ความเขา้ใจด้านเนือ้หาของกฎหมายที่เก่ียวกับ

การควบคุมเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตาม

พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

พ.ศ. 2551  

9. ประชาชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการหรือธุรกิจ

ที่เก่ียวขอ้งกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  ฝา่ฝืน

กฎหมายโดยตรง   

10. ประชาชนโดยเฉพาะผูป้ระกอบการหรือ

ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

พยายามเลี่ยงที่ใช้ในการควบคุมเคร่ืองดื่มที่มี

แอลกอฮอล์หรือพระราชบัญญัติควบคุม

เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์  

11. ปัญหาทัศนคติของประชาชนกับเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ 

มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

มาตรการตามกฎหมายไทย 

1. พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 

2. พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 

2551 

3. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522  

4. พระราชบัญญัติคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 

5. ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 253 พ.ศ. 2515 

ประเทศที่ใช้กฎหมายจารีตประเพณี 

1. สหรัฐอเมริกา 

2. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ 

หรืออังกฤษ 

3. ออสเตรเลียหรือเครือรัฐออสเตรเลีย 

ประเทศที่ใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษร 

1. สาธารณรัฐฝร่ังเศส   
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วิธีวิทยาการวจิัย 
การศึกษาวิจัยรูปแบบการศึกษาอิสระ (Independent Study) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ผสมผสานระหว่างแบบการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ท้ังเอกสารขั้นปฐมภูมิ  (Primary 

Document) ได้แก่ บทบัญญัติกฎหมาย พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติจรจรทางบก พ.ศ.2522  พระราชบัญญัตคิุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และประกาศคณะปฏิวัติ

ฉบับท่ี 253 พ.ศ. 2515 และเอกสารขั้นทุตยิภูมิ (Secondary Document) ได้แก่ ต ารา ค าอธิบายกฎหมาย และทฤษฎทีาง

กฎหมาย รายงานการศึกษาวิจัย และวิทยานิพนธ์ท่ีเกี่ยวข้อง และการวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire)  ในการสอบถาม ซึ่งเมื่อรวบรวมเอกสารและข้อมูลแล้ว จะน าไปวเิคราะห์ศึกษาตอ่ไป  
 

ผลการศึกษา 
ผลการวิจัย ปัญหาและอุปสรรคของการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน : 

กรณศีกึษาจังหวัดพะเยา พบปัญหากฎหมายดังน้ี 

1. มาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในประเทศไทย 

1) พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 มาตรา 29 ท่ีได้บัญญัตไิวว้่า “ห้ามมใิห้ผู้ใด

ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคล ซึ่งมีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์บุคคลท่ีมีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ ” ใน

ข้อเท็จจริงพบวา่ ยังคงมกีารจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์ห้กับผู้ซือ้ท่ีมีอายุต่ ากวา่ยี่สิบปี โดยท่ีผู้ขายมักอ้างความไม่

รู้กฎหมายและไม่ทราบอายุท่ีแท้จริงของผู้ซือ้ เนื่องจากไมส่ามารถตรวจสอบอายุของผู้ซือ้ได้  

2) พระราชบัญญัตคิุ้มครองเด็ก มาตรา26(10)  บัญญัตหิ้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่าย แลกเปลี่ยนหรือให้สุราแก่

เด็กไม่วา่เด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม แต่ในขอ้เท็จจริงพบว่า กฎหมายยังมิได้บังคับใชอ้ยา่งจริงจัง กล่าวคอื ยังคงมี

การจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์ห้กับผู้ซือ้ท่ีมีอายุต่ ากว่าย่ีสบิปี  

3) พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 6, 17, 21, 26, 31, 35, 37, 38 และ มาตรา 40 มีการ

ควบคุมการจ าหน่ายสุรา การขายหรือน าออกมาแสดงเพื่อขาย การน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร และการขายสุรา

ทุกชนิด ต้องไม่ขายสุราแก่เด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ก าหนดสถานท่ีห้ามจ าหน่ายสุรา ต้องไม่ขายในบริเวณ

สถานศึกษาหรือ ศาสนาสถานในบริเวณสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง รวมท้ังบริเวณต่อเนื่องติดกับสถานท่ีดังกล่าว 

ส่วนผู้ละเมดิมโีทษปรับหรือจ าคุกหรอืท้ังจ าทัง้ปรับ 

4) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522  มาตรา 43 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถ (2) ในขณะเมาสุราหรือของ

เมาอย่างอื่น  ผูใ้ดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กินหน่ึงปีหรือปรับตัง้แตห่้าพันบาทถึงสองหม่ืนบาท หรือท้ังจ าทัง้ปรับ 

และให้ศาลสั่งพกัใชใ้บอนุญาตขบัขี่ของผู้น้ันมกี าหนดไมน่อ้ยกวา่หกเดอืนหรือเพกิถอนใบอนุญาตขับขี่ 

5) ประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 253 พ.ศ. 2515  ข้อห้ามในการจ าหน่ายและดื่มสุรา ห้ามมิให้ผู้ได้รับ

อนุญาตขายสุราประเภทท่ี 3 ถึงประเภทท่ี 6 ตามความในกฎหมายว่าด้วยสุรา หรือบุคคลใดซึ่งกระท าการเพื่อ

ประโยชน์ของ        ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราดังกล่าวจ าหน่ายสุราทุกชนิดในเวลาอื่น นอกจากตั้งแต ่11.00 นาฬิกา 

ถึงเวลา 14.00 นาฬกิา และตัง้แตเ่วลา 17.00 นาฬกิา ถึงเวลา 24.00 นาฬกิา 

2. มาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องเยาวชนในตา่งประเทศ 

1) ประเทศท่ีใชก้ฎหมาย Civil Law 

(1) ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส (France) คือ บทบัญญัติแห่งบรรพการต่อสู้กับการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ เกินสมควร (Livre 3 - Luttercontrealcoolisme) ของประมวลกฎหมายสาธารณสุข (Code de la 
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Santepublique) และนโยบายเกี่ยวกับการตอ่สู้กับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินสมควร (1) นโยบายเชิงป้องกัน 

(Politique de prevention) แบ่งออกได้ 2 ประการ คือ หน้าท่ีโดยท่ัวไปของรัฐและกฎเกณฑ์ควบคุมเกี่ยวกับเคร่ืองดื่ม

และสถานท่ีจ าหน่ายเคร่ืองดื่ม (2) นโยบายเชิงเยยีวยา (หรือในเชิงลงโทษ) (Repression de I’alcoolisme) แบ่งได้เป็น 2 

ลักษณะ ได้แก่ มาตรการตรากฎเกณฑห์รือกฎระเบียบ และมาตรการในการลงโทษ 

2) ประเทศท่ีใชก้ฎหมาย Common Law 

(1) ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America) นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมอายุขั้นต่ าของ

ผู้บริโภคและผู้ครอบครองและการครอบครองเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ส าหรับผู้เยาว์ ก าหนดข้อห้ามดังนี้ ก.กรณีท่ีบิดา

มารดาหรือผู้ปกครองได้ให้ความยินยอม หรือการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้กระท าต่อหน้าบุคคลดังกล่าว ข.

กรณีท่ี  คู่สมรสเป็นบุคคลท่ีมีอายุมากกว่าอายุขั้นต่ าส าหรับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และได้ให้ความยินยอม

หรือการบริโภคได้กระท าต่อหน้าคู่สมรส ค.การยกเว้นส าหรับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในสถานท่ีท่ีเป็น

ทรัพย์สินส่วนบุคคล ซึ่งอาจต้องได้รับความยินยอมหรือกระท าต่อหน้าบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือคู่สมรสท่ีบรรลุนิติ

ภาวะแล้ว ง.การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เพื่อประโยชน์ในการศึกษา (เช่น โรงเรียนสอนท าอาหาร) การประกอบพิธี

ทางศาสนา และเพ่ือเป็นสว่นหนึ่งของการรักษาโรคโดยแพทย์ 

(2) ประเทศสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ หรืออังกฤษ กฎหมายท่ีใช้ในการ

ควบคุมการจ าหนา่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์มีอยู่จ านวน 23 ฉบับ โดยมีพระราชบัญญัตกิารออกใบอนุญาต 1964 (The 

Licensing Act 1964) เป็นกฎหมายท่ีมีเนื้อหาในการควบคุมเกี่ยวกับสถานท่ี เวลา และตัวบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการ

จ าหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นกฎหมายหลักในการควบคุม พระราชบัญญัติการออกใบอนุญาต  (The 

Licensing Act 1964) ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้น เช่น ใบอนุญาตประเภท Justices’ licences ได้

ขยายเวลาเป็น 3 ปี หรือชั่วโมงท่ีได้รับอนุญาตขยายให้มีการจ าหนา่ยได้ตลอดช่วงบ่ายของแตล่ะวัน หรือให้จ าหน่ายใน

วันอาทิตย์ได้ หรือการอนุญาตให้เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป สามารถซื้อเบียร์พอเตอร์ (Porter) ไซเดอร์(Cider) และ

เพอร่ี (Perry) เพื่อบริโภคพร้อมอาหารได้ในบริเวณสว่นหนึ่งของสถานที่ท่ีได้รับอนุญาตให้จ าหนา่ยท่ีได้จัดขึน้ไว้ 

(3) ประเทศออสเตรเลียหรือเครือรัฐออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia) การควบคุมการ

บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของออสเตรเลียไม่อนุญาตให้จ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ท่ีเมาสุราและบุคคลซึ่ง

อายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และห้ามมีการซื้อขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในวันศุกร์ Good Friday (วันศุกร์ก่อนวัน 

Easter) และ วันคริสต์มาส ระหว่างเวลา 08.00 - 21.00 นาฬิกา การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท าได้เฉพาะใน

สถานท่ีท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ร้านอาหารท่ีได้รับอนุญาตให้จ าหน่ายแอลกอฮอล์ หรือบริโภคในร้าน และตาม

กฎหมายยังได้บัญญัติวา่การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใ์นสถานท่ีสาธารณะ เชน่ ชายหาด สวนสาธารณะหรือตามท้อง

ถนน เป็นความผิด 

3. ปัญหาการบังคับใชพ้ระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องเยาวชน 

1) ปัญหาที่เกิดจากความไมส่มบูรณ์ของกฎหมายควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอลข์องเยาวชน 

(1) ปัญหาการห้ามจ าหนา่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์ห้กับเยาวชน  

การท่ีมีพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 29 บัญญัติว่า “ห้ามมิ

ให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ์ก่บุคคลดังตอ่ไปน้ี (1) บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่าย่ีสบิปีบริบูรณ์” 

 โดยกฎหมายได้ก าหนดให้ห้ามจ าหน่ายเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่ายี่สิบปี

บริบูรณ์ถอืว่าเป็นการก าหนดท่ีเหมาะสม เพราะบุคคลซึ่งมีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ตามกฎหมายถือวา่เป็นบุคคลที่บรรลุนิติ

ภาวะแล้ว สามารถท านิติกรรมได้ด้วยตนเอง ถ้าหากรัฐปล่อยให้จ าหน่ายแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์นั้น 
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จะท าให้แอลกอฮอล์เข้าไปท าลายระบบสมองถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นเยาวชนเป็นก าลังส าคัญของชาติ แม้ว่าการ

ประกอบอาชีพได้รับการรับรองไวต้ามรัฐธรรมนูญก็ตามแตรั่ฐก็สามารถออกกฎหมายเพื่อจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนได้ถ้าเป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม แต่ผู้ประกอบการร้านค้าสถานบันเทิงยังฝ่าฝืนกฎหมาย โดยจ าหน่าย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์ห้กับบุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่าย่ีสบิปีบริบูรณ์ 

(2) ปัญหาการควบคุมการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

พระราชบัญญัตคิวบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 27 บัญญัติว่า “ห้ามขายเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ในสถานท่ีหรือบริการดังต่อไปนี้ (1) วัดหรือสถานท่ีส าหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา (2) สถานบริการ

สาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา (3) 

สถานท่ีราชการ ยกเวน้บริเวณท่ีจัดไว้เป็นร้านคา้หรอืสโมสร (4) หอพักตามกฎหมายว่าดว้ยหอพัก (5) สถานศึ กษา

ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ (6) สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามัน

เชื้อเพลิงหรือร้านค้าในบริเวณสถานบีริการน้ ามันเชื้อเพลิง (7) สวนสาธารณะของทางราชการท่ีจัดไวเ้พื่อการพักผ่อน

ของประชาชนโดยท่ัวไป (8) สถานที่อื่นท่ีรัฐมนตรีประกาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ” 

ตามพระราชบัญญัตสิุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 6, 17, 21, 26, 31, 35, 37, 38 และมาตรา 40 ในส่วน

ของการห้ามจ าหน่ายสรุปได้ว่า ต้องไมข่ายสุราแก่เด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ก าหนดสถานท่ีห้ามจ าหน่ายสุรา 

ต้องไม่ขายในบริเวณสถานศึกษาหรือ ศาสนาสถานในบริเวณสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง รวมท้ังบริเวณต่อเนื่องติด

กับสถานท่ีดังกล่าว ส่วนผู้ละเมิดมีโทษปรับหรือจ าคุกหรือท้ังจ าท้ังปรับ โดยกรมสรรพสามิตตีความค าว่า “บริเวณ

ตอ่เนื่องและตดิกับสถานศกึษา” ว่าหมายถึง ห้ามเฉพาะสถานท่ีท่ีมีร้ัวติดกับสถานศึกษาเท่านัน้ ถ้ารั้วไม่ติดกันหรือมี

ร้านอื่นกั้นหรือมีถนนคั่นก็ไม่ถือว่าเป็น “บริเวณต่อเนื่องและติดกับสถานศึกษา” ท าให้ร้านเหล้าท่ีตั้งอยู่รอบ ๆ 

สถานศกึษาสามารถมีใบอนุญาตขายเหลา้ได้อยา่งถูกกฎหมาย 

การท่ีกฎหมายบัญญัติห้ามจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น แต่ไม่ได้บัญญัติ

ห้ามจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสถานท่ีดังกล่าวจึงก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการจ าหน่ายในบริเวณ

ใกล้เคียงสถานท่ีห้าม ซึ่งไม่มีการลงโทษก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ซึ่งการห้ามจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ตาม

พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493  กฎหมายได้ห้าม

จ าหนา่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอลไ์วห้ลายสถานท่ีดว้ยกัน ซึ่งมีหลายสถานที่ท่ีอาจจะมปัีญหาในการควบคุมหรือล่อแหลม

ต่อการกระท าผิดกฎหมาย เช่น ในวัด เวลามีงานบวช งานศพ หรืองานประเพณีต่าง ๆ ญาติโยมจะน าเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์มาดื่มในวัด หรือพอ่ค้าแม่ค้าจะน าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาจ าหน่ายในบริเวณวัดไม่ได้เพราะผิดกฎหมาย 

แต่พอ่ค้า แม่ค้า มักจะมาจ าหน่ายอยูใ่นบริเวณด้านนอกของวัดตดิก าแพงวัดแทน และมักจะอ้างวา่ยังไม่ทราบถึงการ

บังคับใชก้ฎหมายในสว่นดังกล่าว หรืออา้งว่าน าเครื่องดื่มแอลกอฮอลม์าจ าหนา่ยเฉพาะชว่งท่ีวัดมกีารจัดงานเท่านัน้ 

สถานศึกษาจะท าการจ าหน่ายในสถานศกึษาไมไ่ด้ ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจ รา้นค้า สถานบันเทิงต่าง ๆ 

รวมท้ังร้านค้าประเภทเหล้าป่ัน จ าหน่ายบริเวณรอบนอกสถานศึกษาโดยไม่ห่างจากสถานศึกษาหรือติดกับร้ัว

สถานศกึษา ส าหรับสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลงิ ในกฎหมายหา้มเฉพาะร้านคา้ที่ตัง้อยู่ในบริเวณสถานีบริการ แตไ่มไ่ด้

ห้ามบริเวณท่ีไม่ใชส่ถานีน้ ามันเชื้อเพลงิด้วย ท าให้ในบริเวณขา้ง ๆ สถานีบริการน้ ามันจะมร้ีานคา้รา้นเล็ก ๆ ในบริเวณ

รอบ ๆ ท่ีขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนหอพัก กฎหมายไม่ได้ห้ามมิให้มีการจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในกรณี

สถานท่ีพักท่ีไม่ใช่หอพักตามกฎหมายหอพัก อาจจะเป็นห้องท่ีแบ่งให้เช่าหรือบ้านแบ่งออกให้เช่า ซึ่งไม่ใช่หอพักตาม

กฎหมายว่าด้วยหอพัก กฎหมายจึงไม่สามารถบังคับไม่ให้ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้ ท าให้ผู้ประกอบการอาศัย

ชอ่งว่างของกฎหมายในการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
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(3) ปัญหาการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 พระราชบัญญัตคิวบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 32 วรรคหนึ่งบัญญัตวิ่า “ห้ามมใิห้

ผู้ใดโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อหรือเคร่ืองหมายของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้าง

สรรพคุณ หรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม” วรรคสองบัญญัติว่า “การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใด ๆ 

โดยผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทให้กระท าได้โดยการให้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้เชงิสร้างสรรค์สังคมโดย

ไม่ปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์นัน้ เว้นแต่เป็นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์ของ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์นั้นเท่านั้น ท้ังนี้ตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง” วรรคสามบัญญัติว่า “ข้อห้ามดังกล่าวข้างต้น มิให้ใช้บังคับกับการโฆษณาท่ีมีต้นก าเนิดนอก

ราชอาณาจักร” 

 ข้อก าหนดของกฎหมายดังกล่าวยังไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันได้ ผู้ผลิตหรือ

น าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอลย์ังใชก้ลยุทธ์แอบแฝงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในด้านอื่น ๆ ได้ เชน่ การถ่ายทอดสดกีฬา

จากต่างประเทศซึ่งไมส่ามารถเซ็นเซอร์ยี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์เพราะกฎหมายบัญญัติ

ห้ามโฆษณาในประเทศไทยแต่ไม่ห้ามโฆษณานอกราชอาณาจักร การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในความเชื่อผิด ๆ 

เกี่ยวกับประสิทธิภาพของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ดื่มแล้วไม่เมา ประสบการณ์ท่ีดื่มแล้วท าให้เกิดความกล้าท าบางสิ่ง

บางอย่าง เหล่านีเ้ป็นปัจจัยด้านบวกที่ส่งเสรมิให้เยาวชนดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อยา่งต่อเนื่อง ไมว่า่จะเป็นในกรณใีด

ก็ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น หรือท่ีเป็นข้อยกเว้นของกฎหมายท่ีกลุ่มผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการน ามาหาผลประโยชน์แบบ

หมิ่นเหมต่อ่กฎหมาย จึงเป็นปัญหาของสังคมท่ีสง่ผลกระทบอยู่ในปัจจุบัน 

(4) ปัญหาบทก าหนดโทษแก่ผู้กระท าผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 หมวด 7 บทก าหนดโทษ มาตรา 30-46 ก าหนดโทษไว้หลาย

ประเภท เช่น การสั่งพักหรือการเพิกถอนใบอนุญาต การปรับ การจ าคุก การริบสุรา การริบภาชนะและเคร่ืองกลั่นสุรา 

โทษท่ีก าหนดจะแตกต่างกันตามการกระท าผิด เชน่ การกระท าฝ่าฝืนกฎหมายเร่ืองการผลิตสุรา การน าเข้าสุรา การ

ขายสุรา การซื้อสุรา การขนสุรา การไม่แจ้งราคาขายสุรา การใช้แสตมป์ปลอม เป็นต้น ท้ังนี้บทก าหนดโทษจะ

แตกต่างกันตามประเภทสุรา ตามฐานความผิด การขาย การครอบครอง หรือซื้อสุรา เป็นต้น ซึ่งเมื่อพิจารณา

พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 และได้แบ่งประเภทฐานความผิดออกเป็น 2 ประเภท คือ ความผิดท่ีมีโทษปรับสถาน

เดียว และความผิดท่ีมีโทษจ าคุกหรอืท้ังจ าทัง้ปรับ ซึ่งครอบคลุมแทบทุกกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับภาษสีุรา 

 ส่วนของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดหา้มมิให้ขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ตามเวลาท่ีก าหนด ห้ามมิให้ขายให้กับผู้ท่ีอายุไม่ถึงเกณฑ์ตามท่ีกฎหมายก าหนด ห้ามมิให้ขายในสถานท่ี

ห้ามขาย โดยบทก าหนดโทษโดยการยึดใบอนุญาตร้านค้าท่ีกระท าผิดได้ แต่เมื่อร้านค้ากระท าความผิดและถูกยึด

ใบอนุญาตยังยังเปิดจ าหน่ายได้ เนื่องจากพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 40 ได้บัญญัติว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 

17 ถ้าสุรานั้นเป็นสุราท่ีน าเขา้มาในราชอาณาจักร มคีวามผิดตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กินสองพันบาท ถ้าสุรานั้นเป็นสุรา

ท่ีท าขึ้นในราชอาณาจักร มคีวามผิดต้องระวางโทษปรับไมเ่กินห้ารอ้ยบาท”  ซึ่งเป็นก าหนดโทษในการปรับไวต้่ า 

 ข้อก าหนดของกฎหมายยังไม่สามารถควบคุมการจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้ ด้วยเหตุนี้จึง

เห็นว่าต้องก าหนดค่าปรับท่ีสูงเพียงพอท่ีจะส่งผลในการจ ากัดการจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โดยแก้ไข

พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 40 เพิ่มโทษอย่างนอ้ย 10 เท่า ตามอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจและควรมี

โทษจ าคุกเพิ่มด้วย โดยเฉพาะในกรณีผู้กระท าผิดซ้ าเป็นคร้ังท่ีสอง บุคคลนั้นต้องถูกห้ามไม่ให้รับใบอนุญาตภายใน
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ระยะเวลา 5 ปี เชน่เดียวกับประเทศอังกฤษ และส าหรับบุคคลท่ีกระท าผิดซ้ าเกินกวา่สองคร้ังต้องถูกสั่งห้ามไม่ให้รับ

อนุญาตภายในระยะที่ก าหนดขึน้ หรืออาจถูกเป็นบุคคลที่ตอ้งหา้มรับใบอนุญาตตลอดชีวิต 

(5) ปัญหาฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ กรณีการห้ามจ าหน่ายสุราในช่วงเวลาท่ี

ก าหนด 

 พระราชบัญญัตคิวบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 มาตรา 28 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา่ “ห้ามมิ

ให้ผู้ใดขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในวัน หรือเวลาท่ีรัฐมนตรีประกาศ ก าหนด โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ ท้ังนี้ 

ประกาศดังกล่าวจะก าหนดเงื่อนไขหรือข้อยกเว้นใด ๆ เท่าท่ีจ าเป็นไว้ด้วยก็ได้”ส่วนประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 253 

พ.ศ. 2515 ท่ีก าหนดห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตขายสุราประเภทท่ี 3  ถึงประเภทท่ี 6 ตามความในกฎหมายว่าด้วยสุรา 

หรือบุคคลใดซึ่งกระท าการเพื่อประโยชน์ของผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราดังกล่าวจ าหน่ายสุราทุกชนิดในเวลาอื่น 

นอกจากตั้งแต่ 11.00 นาฬิกา ถึงเวลา 14.00 นาฬิกา และตั้งแต่เวลา 17.00 นาฬิกา ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา การ

ก าหนดเวลาห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่จะได้รับความร่วมมือในช่วงท่ีมีประชาชนจ านวนมากเดินทาง 

โดยเฉพาะในการรณรงค์ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ในขณะท่ีร้านขายบางแห่งยังคงฝ่าฝืนกฎหมาย ยังขายในช่วงเวลาท่ี

กฎหมายก าหนดห้ามขาย เนื่องจากระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดยังไม่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ เพราะยังมี

เวลาท่ีเป็นช่องให้หาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้และช่วงเวลาท่ีปล่อยให้มีการจ าหน่ายก็เป็นก็เวลาท่ีเลิกเรียน จึงท าให้

เยาวชนสามารถเข้าไปซื้อหาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้ ท าให้การก าหนดวันเวลาห้ามจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ไม่

ได้ผล แม้วา่จะมีการฝ่าฝืนกฎหมายแตเ่จ้าหนา้ที่ไมจ่ับและไม่ได้น ามาตรการทางกฎหมายมาบังคับใชอ้ย่างจรงิจัง 

2) ปัญหาท่ีเกิดจากผู้บังคับใชก้ฎหมายและผู้ปฏบัิตติามกฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน 

(1) ปัญหาเจ้าหน้าท่ีรัฐปล่อยปละละเลยต่อการบังคับใช้กฎหมาย ไม่ ว่าจะเป็นเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 

สรรพสามติ ศุลกากร หรือองค์กรท่ีเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปัญหาเกิดจากเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย

ท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลม์บุีคลากรน้อย และมีหลายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ไมม่อีัตราก าลังเพยีง

พอท่ีจะบังคับใช้กฎหมายทุกบททุกมาตรา อีกท้ังเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจ

พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อย่างถ่องแท้ จึงเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติและน าสู่ปัญหาการ

บังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบอาจรู้เห็นเป็นใจกับผู้ประกอบการเหล่านั้น เพราะได้รับ

ผลประโยชน์ตอนแทนนอกระบบ หรืออาจมีการเรียก/รับผลประโยชน์/สินบน จึงท าให้ไม่สามารถควบคุมการจ าหนา่ย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องเยาวชนได้ผลเท่าท่ีควร ซึ่งปัญหานีเ้ป็นปัญหาที่ไมส่ามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้น   

(2) การบังคับใช้กฎหมายท่ียังขาดความต่อเนื่องจริงจังและไม่มีความสม่ าเสมอ มีการบังคับใช้อย่าง

จริงจังในช่วงเทศกาลท่ีมีวันหยุดส าคัญ เชน่ ในช่วงสงกรานต์ ปัญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจาก การท่ีกฎหมายก าหนดให้มี

เจ้ าหน้า ท่ี จากหลายหน่วยงานเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ี  ได้แก่  ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุ ข ข้าราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการสังกัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร

ส่วนต าบล ข้าราชการสรรพสามิต ศุลกากร และต ารวจชั้นสัญญาบัตร ในส่วนพนักงานเจ้าหน้าท่ีโดยเฉพาะต ารวจมี

ภาระหน้าท่ีในการบังคับใช้ตามกฎหมายอื่น ๆ ค่อนข้างมากและมองว่า กฎหมายนี้มิใช่กฎหมายท่ีจัดการกับ

อาชญากรรมโดยตรง แต่เป็นกฎหมายท่ีช่วยลดการเกิดอาชญากรรม เมื่อกฎหมายนี้ใช้บังคับจึงต้องรอการประสาน

ความร่วมมอืจากเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ ในการบังคับใชต้รวจจับด าเนนิคดี ท าให้เกิดปัญหาขึ้นตอนตน้วา่ ไมม่ีหนว่ยงาน

ใดเป็นผู้น าในการปฏบัิติ ขาดหนว่ยงานท่ีเป็นผู้น าจึงท าให้ขาดการบังคับใชอ้ย่างจรงิจังสม่ าเสมอ  

(3) ความเข้าใจด้านเนื้อหาของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการควบคุมเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ตาม

พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ท้ังในกรณีของสถานท่ีห้ามจ าหน่าย สถานท่ีห้ามดื่ม 
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ช่วงเวลาห้ามจ าหน่าย บุคคลท่ีห้ามจ าหน่าย การโฆษณาและการส่งเสริมการขายท่ีไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น รวมถึง

กฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน โดยก าหนดห้ามมิให้จ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมี

อายุต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมายต้องมีความรู้ ก าหนดอายุของเยาวชน การด าเนินคดีกับ

เยาวชน ความเข้าใจในเนื้อหาของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับเยาวชน เชน่ พระราชบัญญัติคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 

(4) ประชาชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ฝ่าฝืนกฎหมาย

โดยตรง โดยการอ้างความไม่รู้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน พระราชบัญญัติการสุรา พ.ศ. 2493 

กฎหมายว่าด้วยการสุรา พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 29 , 30, 32 และ

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 2546 มาตรา 26(10) ท่ีห้ามจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนท่ีอายุต่ ากวา่ยี่สิบปี

บริบูรณ์ เนื่องมาจากอัตราโทษจากการฝ่าฝืนการจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มีอัตราโทษต่ า ก าไรจากการขายมี

มากกวา่โทษท่ีได้รับ ท าให้ผู้ประกอบการ/ร้านค้าไมเ่กรงกลัวต่อโทษท่ีจะได้รับ ท าให้มีการฝ่าฝืนกันอยูอ่ยา่งตอ่เนื่อง 

(5) ประชาชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการหรือธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์พยายามเลี่ยง

กฎหมายท่ีใช้ในการควบคุมเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์หรือพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์  ในการฝ่า

ฝืนขอ้ก าหนดในการซือ้ขายให้กับเยาวชน เนื่องจากได้ก าไรจากการจ าหนา่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ท าให้ไมไ่ด้รับความ

ร่วมมือส่งผลให้ไม่สามารถท่ีจะควบคุมการจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนได้ รัฐต้องมีมาตรการในการ

ควบคุม การออกใบอนุญาตจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ี์เข้มงวด รัดกุม และมุ่งปกป้องคุ้มครองประชาชนผู้บริโภค

เป็นหลัก ปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการออกใบอนุญาตท่ีลดความสะดวกของผู้ขอ เพิ่มเงื่อนไขการออกใบอนุญาต เพิ่ม

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตและขายสุราในอัตราท่ีสูงขึ้น เป็นต้น ท้ังนี้เพื่อควบคุมจ านวนร้านค้าและสถานบริการ

เครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์ห้ลดลง 

 ในส่วนของเยาวชนท่ีเป็นผู้ซื้อมักจะอ้างว่ามีอายุมากกว่า 20 ปี ท าให้สามารถซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์

ความเป็น “คนในพื้นท่ี” ของเยาวชนท่ีมีความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ ร้านค้าจ าหน่ายในพื้นท่ี ความดื้อร้ันของเยาวชนใน

การซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และค่านิยมของเยาวชนท่ีเพื่อนมีอิทธิพลในการด าเนินชวีิต ความต้องการได้รับการยอมรับ

จากเพื่อน รวมท้ังการให้ความส าคัญกับเพื่อนท าให้เกิดการชักจูงกันดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น ปัญหาดังกล่าวนี้รัฐ

ควรออกข้อก าหนดเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับอายุของผู้ซื้อ ที่ผู้ขาย

สามารถแจ้งให้ผู้ซือ้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นท่ีแสดงอายุของผู้ซือ้ได้ 

(6) ปัญหาทัศนคติของเยาวชนกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ สาเหตุส าคัญท่ีเป็นแรงจูงใจให้ดื่มหรือ

บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ คือ เพื่อนและการท่ีสามารถหาซื้อได้ง่าย เพื่อให้ความมุ่งหมายในกฎหมายการห้ามดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนสัมฤทธ์ิผล คือ การลดอิทธิพลของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมให้มี

การดื่มหรือบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนเป็นสิ่งท่ียอมรับได้หรือเป็นค่านิยมของสังคมไทย เพื่อลดนักดื่ม

ท้ังหน้าเกา่และหนา้ใหม ่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน การเปลี่ยนค่านยิมของคนในสังคมไทยให้เห็นวา่ การดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ไม่ใช่สิ่งท่ีดี เป็นสิ่งก่อปัญหา จึงเป็นการท่ีแก้ไขได้ตรงจุดมากท่ีสุด การปรับเปลี่ยนความเชื่อตลอดจน

ทัศนคติของคนและสังคมให้เห็นว่าเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่สิ่งท่ีดี ท่ีถูกต้อง และไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและ

สังคม แม้จะมีการออกกฎหมายอย่างไรก็ตามแต่ถ้าทัศนคติความเชื่อของคนและสังคมไมเ่ปลี่ยนปัญหาท่ีเป็นอยู่ย่อม

แก้ไขได้ล าบาก จึงต้องแก้ท่ีตัวบุคคล เร่ิมท่ีตนเองโดยการตระหนักรู้ก่อน จากนั้นจึงขยายออกไปยังเพื่อน และ

ครอบครัว วัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย ขยายไปยังชุมชนให้กว้างขึน้ไปจนถึงผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจะต้องให้

การศกึษา ให้ความรู้ท่ีถูกต้อง ให้เยาวชนเกิดปัญญา มีความตระหนักรู้ มคีวามรู้เข้าใจว่าเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ส่งผล

ตอ่ตนครอบครัว ชุมชนและสังคมอยา่งไร 
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4. อุปสรรคในการบังคับใชพ้ระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องเยาวชน 

1) การบังคับใชก้ฎหมายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน ยังไม่ครอบคลุม ในแง่การป้องกัน กล่าวคือ 

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายในตัวเอง เพราะเป็นเร่ืองท่ีรัฐส่งเสริมการผลิตหรืออนุญาตให้ผลิตได้              

แต่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์กลับสร้างผลกระทบต่อสังคมหลายด้าน เมื่อการห้ามผลิตหรือเลิกผลิตไม่สามารถกระท าได้

ในภาวะปัจจุบัน  

2) การด าเนินนโยบายเพื่อลดปัญหาท่ีเกิดจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีผ่านมาอาจยังไม่ครอบคลุม 

โดยเฉพาะการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการยอมรับ จนกลายเป็นค่านิยมสังคมท่ีผิดในสังคม ว่าการดื่มเป็นสิ่งท่ีสมควร 

การมีผู้ดื่มเกิดขึ้นใหม่ ๆ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนั้น จึงไม่ใช่สิ่งท่ีสังคมไทยควรยอมรับเช่นนั้น ปัญหาการสร้าง

แรงจูงใจ การใช้กลยุทธ์ทางการตลาด การประชาสัมพันธ์หรือการโฆษณาสมัยใหม ่ในแบบธุรกิจท่ีมุ่งเนน้ก าไรมาก ๆ 

จ าเป็นต้องขยายฐานลูกค้าหรือผู้ดื่ม ดังนัน้หากยังไม่มมีาตรการท่ีรัดกุมเพียงพอ ในการปล่อยให้มีการชักจูงใจให้เด็ก

และเยาวชนตลอดจนผู้คนในสังคมหลงไปกับคา่นิยมการบริโภค ก็จะส่งผลเป็นปัญหาสังคมหรือผลเสียมากกวา่ผลดี 

3) กลไกและการท างานของผู้ใช้บังคับกฎหมายให้ได้ผลหรือมีประสิทธิภาพ นั่นคือตัวบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมาย ตลอดจนภาคประชาชน ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภค กลุ่มผู้ไม่บริโภค กลุ่ม

ผู้ประกอบการร้านค้าและสถานบริการสถานบันเทิงต่าง ๆ ภาคประชาสังคมกลุ่มผลประโยชน์ องค์กรเอกชนท่ี

เกี่ยวข้อง ในการน ากฎหมายไปสู่การปฏิบัติ หรือกระบวนการของกฎหมายท่ีผู้เกี่ยวข้องในกฎหมายนั้น ๆ จะต้อง

ด าเนนิการให้กฎหมายมผีลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้ 

5. การแก้ไขปัญหาการบังคับใชก้ฎหมายเพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องเยาวชน 

1) แก้ไขพระราชบัญญัตคิวบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  มาตรา 29 ให้ก าหนดบุคคลซึ่งมอีายุ     

ต่ ากวา่ยี่สิบปีบริบูรณ์เว้นแตบุ่คคลนั้นจะบรรลุนติิภาวะตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 19 และมาตรา 

20     ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอายุของผู้ซื้อ ผู้ขายสามารถแจ้งให้ผู้ซือ้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหลักฐาน

อื่นท่ีแสดงอายุของผู้ซือ้ได้ 

2) ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดสถานท่ีจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ควรก าหนดโซนการจ าหน่าย           

ห้ามจ าหนา่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นรัศมี 500 เมตร รอบสถานศกึษา  

3) ปัญหาเกี่ยวกับวันเวลาห้ามจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ควรก าหนดเวลาห้ามจ าหนา่ยตัง้แต่ 11.00 

– 02.00 นาฬิกาของวันถัดไป ยกเว้นสถานท่ีจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ีได้รับอนุญาตให้จ าหน่ายเฉพาะที่บริโภค        

ในสถานท่ีเท่านัน้   

4) ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 32                   

ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  โดยห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์หรือ

แสดงชื่อหรือเคร่ืองหมายของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือ

โดยอ้อมทางวิทยุและโทรทัศน์ หรือโฆษณาท่ีอาคารสาธารณะหรือบริเวณส่วนของอาคารสาธารณะ ในหรือท่ีขนส่ง

มวลชน สนามกีฬา งานประเพณีหรืองานตา่ง ๆ ท่ีเด็กหรือเยาวชนเข้าร่วมโดยสิ้นเชงิ  

5) ปัญหาบทลงโทษแก่ผู้กระท าความผิดควรเพิ่มเตมิบทก าหนดโทษให้รับโทษหนักขึน้ ท้ังโทษจ าคุกและ   

โทษปรับ 
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สรุปผลและอธิปรายผล 
จากการศึกษาสรุปได้ว่า อัตราการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดของเยาวชนในจังหวัดพะเยา  

มีแนวโน้มการบริโภคเพิ่มขึ้นทุกปี ท้ังนี้เป็นผลเนื่องมาจากการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของ

เยาวชนในปัจจุบันยังไม่มปีระสิทธิภาพเพยีงพอท่ีจะบังคับใชเ้พื่อลดอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องเยาวชน

ให้น้อยลงได้ มาตรการทางกฎหมายท่ีใชบั้งคับอยูต่ามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 นัน้ท า

ให้เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการห้ามจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่ายี่สิบปี

บริบูรณ์ ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดสถานท่ีห้ามจ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ปัญหาเกี่ยวกับวันเวลาห้ามจ าหน่าย

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ปัญหาเกี่ยวกับ การควบคุมการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และปัญหาเกี่ยวกับบทก าหนด

โทษแก่ผู้กระท าความผิด รวมถึงมาตรการทางกฎหมายต่าง ๆ เพื่อใช้ในการลดการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของ

เยาวชนอันเป็นบ่อเกิดปัญหาของสังคม ซึ่งผลจากการบริโภคเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์จะเป็นสาเหตุประการส าคัญ

ท่ีสุดต่อการเกิดความเสียหายทางสังคมโดยรวม และในส่วนตัวบุคคลย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพ เสี่ยงต่อการเป็น

โรคภัย ประสิทธิภาพของการเรียนลดลงและสุดท้ายส่งผลตอ่การเสียชวีติ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณคณะนิตศิาสตร์ และมหาวทิยาลัยพะเยา รวมท้ังผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีได้กรุณาให้ความช่วยเหลือ
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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 ธีระชัยมหทิธิ์1 

Komsan Kantapong1* and Pairush Teerachaimahit1 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาค้นควา้อิสระเร่ือง บทบาทพนักงานสอบสวนในการไกล่เกลี่ยเชิงสมานฉันท์: ศึกษากรณีไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาทค่าเสียหายทางแพ่งในคดีจราจรทางบก ได้มีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรทางบกซึ่งไม่

สามารถบรรลุตามพระราชบัญญัตจิราจรทางบกได้ ดังนั้น กฎหมายฉบับนี้ไม่สามารถปกป้องความปลอดภัยทางด้าน

ชวีิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ ทุกวันนี้ได้มีผู้ขับขี่และผู้สัญจรบนท้องถนนจ านวนมากได้รับความเสียหายและส่ง

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สนิ เพราะว่ากฎหมาย ระเบียบข้อบังคับท่ีมอียู่ไม่เกิดความ

คล่องตัวของพนักงานสอบสวน ท าให้ประชาชนผู้มสี่วนได้เสียในคดีท่ีเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางจราจรเกิดความเสียหายใน

หลายดา้น 

 ท้ังนี้หากพนักงานสอบสวนสามารถยุติข้อพิพาททางแพ่งในชั้นสอบสวน จะมีผลดีคือสามารถประหยัดเวลา

และงบประมาณของรัฐและประชาชน  ด้วยเหตุนี้การท่ีพนักงานสอบสวนน าเอากระบวนการไกล่เกลี่ยเชิงสมานฉันท์

มาใชใ้นการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทค่าเสียหายทางแพ่งในคดีจราจรทางบกซึ่งจะท าใหคู้่กรณีท้ังสองฝ่ายได้รับโอกาสในการ

เยียวยา   ท าให้เป็นผลดี สะดวกรวดเร็วประหยัดเวลา ดังนัน้ ประชาชนจึงได้รับประโยชน์จากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

เชงิสมานฉันท์  
 

ค าส าคัญ:  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 

บทน า  

 ปัจจุบันสถานการณ์ข้อพิพาทของไทยทางแพ่งท่ีตกลงกันไม่ได้โดยเฉพาะข้อพิพาททางแพ่งในคดีจราจรทางบก

เกิดมากขึ้น  มีปริมาณคดีท่ีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี 

เนื่องจากท่ีผ่านมาคนไทยละเมิดกฎหมายจราจร คดีขับรถโดยประมาทท าให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต  เป็นการเพิ่มภาระ

ให้ผู้พิพากษาสะท้อนถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก  เมื่อมีการกระท าผิดเกิดขึ้นจะมีบุคคลท่ีตกเป็นผู้เสียหาย  และ

บุคคลท่ีเป็นผู้กระท าความผิดตามแนวคิดปัจจุบันเป็นแนวคิดท่ีเน้นถึงเมื่อมีความผิดเกิดขึ้น  ผู้กระท าความผิดจะต้องถูก

ลงโทษ ท้ังนี้เป็นไปตามหลักการลงโทษผู้กระท าความผิด โดยเน้นไปท่ีการมุ่งพิสูจน์ความผิดของจ าเลย ซึ่งต้องพิสูจน์

หลักฐานซึ่งกันและกันเพื่อหาตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษให้ได้ มิได้มองถึงตัวผู้เสียหายและผู้กระท าผิดว่าได้รับการเยียวยา

อยา่งไรบ้าง  ค่าเสียหายเท่าไร 

 จากสถานการณ์ข้างต้น กระบวนการยุติธรรมทางเลือกจึงได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการพัฒนา

ระบบงานยุติธรรม ท้ังนี้ กระบวนการยุติธรรมทางเลือกเป็นกระบวนการในการแสวงหาความยุติธรรมท่ีมีกระบวนการ

รูปแบบการปฏิบัตินอกเหนือจากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก ใช้แนวคิดการหันเหคดีออกจากศาล กระบวนการ

ยุติธรรมเชงิสมานฉันท์เป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ตอ่ผู้กระท าผิด ผู้เสียหายและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง

ตา่ง ๆ มคีวามมุง่หวังเพื่อลดจ านวนการเป็นคดีความระหวา่งผู้กระท าความผิดและผู้เสียหาย 

 กระบวนการยุตธิรรมเชิงสมานฉันท์มุ่งเยียวยาความเสียหายของผู้เสียหายเป็นส าคัญและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นกระบวนการท่ีเปลี่ยนประธานของกระบวนการจากผู้กระท าความผิดให้เป็น

ผู้เสียหาย  ซึ่งส่วนหนึ่งของกระบวนการดังกล่าวคือ การไกล่เกลี่ยมีการด าเนินการให้ผู้เสียหายและผู้กระท าผิดได้เข้ามา

ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันผ่านคนกลาง ชว่ยให้ผู้เสียหายรู้สึกปลอดภัย ผ่อนคลายความทุกข์ อีกท้ังจ าเลยยังได้รับรู้ถึง

ผลของการกระท าของตน ส่งผลให้เกิดการส านึกผิด และเมื่อท้ังสองฝ่ายได้เข้าใจซึ่งกันและกัน  ท าให้เกิดการแก้ปัญหาท่ี

เกิดขึ้นร่วมกันวา่  ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจะท าการเยียวยาอย่างไร จะป้องกันการกระท าผิดอย่างไร  และจะป้องกันไม่ให้

เกิดการกระท าผิดซ้ าอกี 
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 กระบวนการเชิงสมานฉันท์ในรูปแบบการไกล่เกลี่ยนั้นเป็นอีกกระบวนการหนึ่งท่ีได้น ามาปรับใช้ในศาล  

ยกตัวอย่างเช่น  ประเทศนิวซีแลนด์มีการน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้และพบว่าเกิดประโยชน์หลาย

ประการ (สรวิศ  ลิมปรังษี, 2550, หนา้ 1) กล่าวโดยสรุปคือ ในด้านการเยยีวยาผู้ท่ีเป็นเหยื่อ ในด้านการท าให้จ าเลย

เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในผลเสียอันเกิดจากการกระท าความผิดของตน ในด้านการท าให้ความรู้สึกตระหนักและ

เข้าใจในผลกระทบอันเกิดจากการกระท าความผิดท่ีมีต่อผู้ท่ีเป็นเหยื่อ ในด้านการพยายามกระตุ้นและด าเนินการให้

จ าเลยจัดมาตรการเยียวยาท่ีเหมาะสมให้แก่ผู้เป็นเหยื่อและผู้ท่ี เกี่ยวข้อง ในด้านการพยายามค้นหาหนทางท่ีจะ

สมานฉันท์และประสานรอยร้าวอันเกิดขึ้นในระหว่างเหยื่อและจ าเลยผู้กระท าความผิดในกรณีท่ีเป็นไปได้  และในดา้น

การพยายามช่วยให้ผู้ท่ีเป็นเหยื่อและจ าเลยสามารถกลับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้ดังเดิม และรวมท้ังในประเทศ

ไทยเองได้น ามาปรับใช้ในศาล โดยศาลได้ออกระเบียบปฏิบัติภายในเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยเชิงสมานฉันท์ สามารถ

น ามาใชเ้พื่อช่วยในการเยยีวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการกระท าความผิดได้ท้ังในด้านทางกายและทางจิตใจ และ

ยังส่งผลให้ผู้กระท าผิดรู้สกึส านึกอกีทัง้ตัวผู้เสียหายได้บรรเทาความหวาดกลัวอีกดว้ย 

 เมื่อกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดข้อพิพาทกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หรือท่ีเรียกว่าระงับข้อ

พิพาทโดยการไกล่เกลี่ยเชิงสมานฉันท์ ข้อพิพาทค่าเสียหายทางแพ่งในคดีจราจรทางบก ผู้ท่ีมีบทบาทคือ พนักงาน

สอบสวน  ซึ่งเป็นผู้ท่ีด ารงต าแหน่งพนักงานสอบสวน มีหน้าท่ีจะต้องปฏิบัติในด้านอ านวยความยุติธรรมให้กับ

ประชาชนในช้ันสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดและเอาตัวผู้กระท าความผิดมาด าเนนิคดี  เพื่อให้

ได้รับโทษตามกฎหมาย การปฏิบัติหน้าท่ีจ าเป็นจะต้องใช้ศิลปะการท างานเช่นเดียวกับอาชีพอื่น ๆ ซึ่งพนั กงาน

สอบสวนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองตัวบทกฎหมาย ความรู้เชิงวิชาการ การวิเคราะห์วิจัยและจิตวิทยาเป็น

พื้นฐาน ประกอบกับประสบการณ์การท างานมีเทคนิควิธีจูงใจผู้อื่น ตลอดจนการเป็นนักเจรจาไกล่เกลี่ย

ประนีประนอมให้คูพ่พิาททุกฝ่ายพึงพอใจและได้รับประโยชนจ์ากการด าเนนิการน้ันอย่างท่ัวถึงและยุตธิรรม 

 ปริมาณงานท่ีมีจ านวนมากอันเกิดขึ้นจากสังคมได้ขยายตัวไปพร้อมกับจ านวนประชากรท่ีอยู่หนาแน่น  

โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับคดีจราจรทางบก ซึ่งโอกาสท่ีจะเกิดความขัดแย้งกระทบกระท่ังละเมิดสิทธิเสรีภาพซึ่งกัน

และกันก็เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวย่อมจะส่งผลกระทบต่อการท างานของพนักงานสอบสวนได้รับภาระงานท่ีเพิ่มมาก

ขึน้  ก็จะส่งผลตอ่การท างานสอบสวนสุ่มเสี่ยงท่ีจะท าให้การรวบรวมพยานหลักฐานนัน้เกิดขอ้บกพร่องมากขึ้น  ดังนั้น  

แมว้า่ภาระงานจะหนักเพยีงใดก็ตามพนักงานสอบสวนจ าเป็นต้องมโีอกาสพูดคุยท าความเข้าใจกับผู้เสียหายให้มากขึ้น  

เพื่อให้เขาได้เข้าใจขั้นตอนการท างานและให้ความรู้สึกความเอาใจใส่ของพนักงานสอบสวนเมื่อเขามาเรียกร้องความ

ยุติธรรมจากกฎหมายและจะต้องพัฒนาตนเองให้มีทักษะการท างาน มีความรู้ทันเหตุการณ์เกี่ยวกับกฎหมาย  

ระเบียบ ค าสั่งท่ีปรับปรุงใหม่อยู่เสมอ ศรัทธาในอาชีพพนักงานสอบสวนมีปณิธานท่ีจะน าความรู้ความสามารถของ

ตนเองไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนท่ีมาติดต่อขอความช่วยเหลอื 

 โดยต้องด าเนินการให้ได้รับความสะดวกในทุกขั้นตอนอย่างละเอียดประณีตและในทุกวิถีทางท่ีจะท าให้เขาได้

สบายใจ และรู้สึกได้ถึงการช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมโดยไม่คาดหวังผลประโยชน์ผลตอบแทนใด ๆ จากการช่วยเหลือนั้น 

ในฐานะท่ีประกอบวิชาชีพเป็นพนักงานสอบสวนจึงมีความสนใจศึกษา “บทบาทการระงับข้อพิพาทของพนักงานสอบสวน

ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ศึกษาขั้นตอนหรือกระบวนการท่ีใช้ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการ

ระงับข้อพิพาทคดีแพ่งในชัน้พนักงานสอบสวนเป็นอยา่งไร” พนักงานสอบสวนควรมบีทบาทในกระบวนการดังกล่าว  หรือ

ควรจะมีพนักงานสอบสวนเป็นผู้เข้าร่วมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในการระงับข้อพิพาทด้วย เพื่อเป็น

ประโยชนใ์นการพัฒนาวิชาชีพให้เกิดประสิทธิผลและเพื่อลดปริมาณคดีลงได้ในท่ีสุด เพราะพนักงานสอบสวนเป็นตน้ธาร

แห่งความยุติธรรม 
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วัตถุประสงค์  
 1.  เพื่อศกึษาความเป็นมาและสภาพปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทของพนักงานสอบสวนต่อการไกล่เกลี่ยเชิง

สมานฉันท์ กรณขี้อพพิาทค่าเสียหายทางแพ่งในคดีจราจรทางบกในช้ันสอบสวน 

 2.  เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักเกณฑ์ กระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉันท์ และลักษณะความผิดทางแพ่ง  

ท่ีสามารถน าเขา้สู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทตามหลักกระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉันท์ 

 3.  เพื่อศึกษาและค้นหาแนวทางน ามาใช้เป็นข้อเสนอแนะ บทบาทของพนักงานสอบสวนในการบังคับใช้

กฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทค่าเสียหายทางแพ่งในช้ันสอบสวน 
 

วิธีด าเนินการวจิัย  

 การศึกษาวิจัย รูปแบบการศึกษาอิสระ ( Independent study) โดยใช้ระเบียบวิ ธีวิจั ย เชิงคุณ ภาพ  

(Qualitative Research) แบบการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ท้ังเอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Document) 

ได้แก่บทบัญญัติกฎหมายและเอกสาร  ขั้นทุติยภูมิ (Secondary Document) ได้แก่ ต ารา ค าอธิบายกฎหมาย และ 

ทฤษฏีทางกฎหมาย รายงานการศึกษาวจิัยและวทิยานพินธ์ ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อรวบรวมเอกสารและข้อมูลแลว้จะน าไป

วเิคราะห์ศกึษาตอ่ไป 
 

ผลการวิจัย/อภิปรายผล  
ผลการวิจัยบทบาทพนักงานสอบสวนในการไกล่เกลี่ยเชิงสมานฉันท์ : ศึกษากรณีไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ค่าเสียหายทางแพ่งในคดีจราจรทางบก 

 การเกิดคดีจราจรซึ่งน าไปสู่คดีแพ่ง สาเหตุใหญ่ ๆ ท่ีท าให้เกิดอุบัตเิหตุ คือรถเฉี่ยวชนกัน ผู้ขับขี่ใช้ความเร็ว

เกินกฎหมายก าหนด เลี้ยวรถตัดหน้ารถคันอื่นในระยะกระชั้นชิด เปลี่ยนช่องทางเดินรถ หยุดรถ เลี้ยวรถโดยไม่ให้

สัญญาณล่วงหน้า  ขับรถในขณะท่ีร่างกายหย่อนความสามารถในการขับขี่หรือผู้ขับขี่อยูใ่นอาการมนึเมา  

 กรณีเลี้ยวรถทางขวาหรือกลับรถ ห้ามกระท าเมื่อมีรถสวนทางมาในระยะห่างน้อยกว่า 100 เมตร (มาตรา  

52) ผู้ขับขี่รถต้องให้สัญญาณก่อนท่ีจะเลี้ยวรถเปลี่ยนช่องทางเดินรถ จอดรถในระยะทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร 

(มาตรา 36) 

 การขับขี่รถขึ้นหนา้รถอื่นหรือแซงรถ ต้องแซงทางดา้นขวาเวน้ในกรณท่ีีรถที่ถูกแซงก าลังจะเลีย้วขวาหรือเป็น

ถนนท่ีแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันตัง้แตส่องชอ่งขึ้นไป (มาตรา  45) 

 การขับขี่แซงขึ้นหน้ารถอื่นในทางเดินรถซึ่งมิได้แบ่งช่องเดินรถไว้  ต้องให้สัญญาณโดยกระพริบไฟหน้าหลาย ๆ 

คร้ังหรือให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวา เมื่อเห็นว่าไม่เป็นการกีดขวางและท าได้อย่างปลอดภัยจึงจะแซงขึ้นหน้าได้ (มาตรา 44) 

ผู้ขับขี่รถแซงขึน้หนา้รถอื่นเป็นฝ่ายท่ีจะตอ้งใชค้วามระมัดระวัง 

 ผู้ขับขี่รถคันท่ีจะแซง เมื่อจะให้รถอื่นแซงหน้าต้องให้ไฟสัญญาณกระพริบเหลืองอ าพันท่ีติดอยู่ท้ายรถ

ด้านซ้ายหรือไฟเลี้ยวซ้าย  (กรณีแซงด้านซ้ายเป็นเร่ืองห้ามแซงตามท่ีได้กล่าวไปแล้ว) ข้อนี้เป็นเร่ืองของมารยาทการ

ขับขี่รถ (มาตรา 38 อนุ 3) 

 กรณีห้ามแซงเด็ดขาดเมื่อรถก าลังขึ้นทางชัน ขึ้นสะพาน อยู่ในทางโค้ง (เว้นแต่จะมีเคร่ืองหมายให้แซง 

ภายในระยะ 30 เมตร) ก่อนถึงทางข้าม ทางร่วม ทางแยก วงเวียน ทางเดินท่ีตัดกับทางรถไฟ เมื่อมีหมอก ฝน ฝุ่น   

หรือควัน  ท าให้ไม่อาจมองเห็นทางข้างหนา้ได้ในระยะ 60 เมตร เมื่อเข้าท่ีคับขันหรือเขตปลอดภัย (มาตรา 45) 
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 ในทางเดินรถให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้ขับขี่ ต้องใชค้วามระมัดระวังไม่ให้ชนหรือโดนคนเดินเท้า (มาตรา 32)  

(กฎหมายบังคับให้คนผู้ขับรถต้องระมัดระวังคนเดินเท้า) 

 แตใ่นกรณีท่ีผู้ขับขี่รถชนหรือโดนคนเดินเท้าท่ีข้ามถนนทางนอกทางข้าม (เมื่ออยูใ่นเขตท่ีบังคับให้ต้องขา้ม

ในทางข้าม) หรือลอดหรือผ่านสิ่งปิดกั้น ห้ามข้ามทาง ถ้าพนักงานสอบสวนเห็นว่าผู้ขับขี่ได้ใชค้วามระมัดระวังเพยีงพอ

แลว้  มอี านาจปล่อยตัวช่ัวคราวโดยไม่ต้องมหีลักประกันได้ (มาตรา 145) 

 กฎหมายห้ามขับขี่รถคร่อมเส้นแบ่งช่องทางเส้นทางใดท่ีไม่มีเส้นแบ่งช่องทางเดินรถ ก็ให้ถือแนวกึ่งกลาง

ถนนเป็นแนวเส้นแบ่ง  การขับรถตามกันให้เวน้ระยะห่างพอสมควรพอท่ีผู้ขับขี่รถคันหลังจะหยุดรถได้ทันเมื่อมีเหตุเกิด

ขึน้กับรถที่ขับขี่อยูข่้างหนา้ (มาตรา 40) 

 เร่ืองการเว้นระยะห่างนี้ศาลฎีกาเคยพิพากษาเป็นบรรทัดฐานว่าอย่างน้อย 15 เมตรและถ้าหากรถมี

ความเร็วต้องเว้นระยะห่างมากยิ่งขึน้  ความเร็วของรถยนต์ในเมอืงสูงสุดได้ไม่เกิน 90 ก.ม./ช.ม. และเมื่อขับขี่เข้าเขต

เทศบาลหรือผ่านทางแยกต้องลดความเร็วลงคร่ึงหนึ่ง ถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎแล้วไม่มีทางท่ีรถจะโดนกันได้เลย เว้น

แตจ่งใจจะขับชน 

 เนื่องจากจ านวนผู้ขับขี่และผู้สัญจรบนท้องถนนเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก เป็นผลให้เจ้าหนา้ที่พนักงานจราจรซึ่ง

มจี านวนนอ้ยไม่อาจควบคุมดูแลและบังคับใชก้ฎหมายจราจรได้ท่ัวถึง ในการสร้างบรรทัดฐานให้ความรู้ความเข้าใจใน

สิทธิขั้นพื้นฐาน และก่อให้เกิดวินัยในการใช้เส้นทางจราจรร่วมกันให้แก่ประชาชน  โอกาสท่ีจะเกิดความขัดแย้ง

กระทบกระทั่งละเมิดสิทธิ เสรีภาพซึ่งกันและกัน ผู้ใชร้ถขาดระเบียบวนิัยต่างคนต่างละเมดิกฎหมายจราจร  ผู้ใช้รถไม่

เกรงกลัวกฎหมายเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบันขาดประสิทธิภาพ ขาดความเด็ดขาดและต่อเนื่อง

สม่ าเสมอ  จึงน าไปสูข่้อพพิาทของคูก่รณ ี

 เมื่อเกิดคดีแพ่ง ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องสิทธิค่าสินไหมทดแทน อันเนื่องมาจากการละเมิดนั้นเป็นเร่ือง

ในทางแพ่ง   ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บัญญัติไวต้าม มาตรา 438 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า 

“ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใด เพียงใดนั้นให้ศาลวินิจฉัย ตามควรแก่พฤติการณ์ และความร้ายแรงแห่ง

ละเมิด” หมายความว่าการฟอ้งคดีแพ่งในเร่ืองค่าสินไหมทดแทนนัน้ กฎหมายให้ศาลเป็นผู้ใชดุ้ลพนิจิวา่จะชดใช้กันแค่

ไหนเพียงใด มิใช่ว่าคู่ความฟ้องไปจ านวนเท่าใด ศาลจะต้องพิพากษาตามนั้นทุกกรณี ค่าสินไหมทดแทน กรณีท าให้

เสียชีวิต (หมายถึง การเสียชีวิตเนื่องจากการละเมิดทุกกรณี  ไม่ได้หมายความว่าเฉพาะกรณีถูกรถชนเท่านั้น) 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา 443 และ 445) ก าหนดประเภทค่าสินไหมทดแทนไว้  6 กรณีคือ  

(1) ค่าปลงศพ (2) ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นในการจัดงานศพ (3) ค่ารักษาพยาบาลก่อนเสียชีวติ (4) ค่าขาดประโยชน์ท ามา

หาได้กอ่นเสียชวีติ (5) ค่าขาดไร้อุปการะ (6) ค่าขาดแรงงาน 

 1. ค่าปลงศพ คือค่าท าศพเป็นการจัดการศพตามประเพณีตามลัทธิศาสนา ตายแล้วต้องมีหีบศพ แต่งตัวให้

ศพ ค่าแตง่ศพ รวมท้ังคา่รดน้ า ค่าสวดศพ ค่าเผาศพ ค่าเมรุเผาศพ ฯลฯ ในกรณีท่ีมีคนเอาเงินมาชว่ยค่าท าศพ ท าบุญ

งานวันสวด วันฝัง วันเผา เงินจ านวนนี้ไม่ใช่ค่าปลงศพท่ีฝ่ายผู้ท าละเมิดจ่าย ดังนั้นผู้ท าละเมิดจะมาขอหักจากค่า

สินไหมทดแทนท่ีต้องชดใช้แก่ผู้ถูกท าละเมิดไม่ได้ เพราะเงินจ านวนนี้เป็นเร่ืองช่วยค่าท าศพ ไม่ใช่ค่าปลงศพ 

  2. ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นในการจัดการศพ คือค่าอาหาร ค่าเคร่ืองดื่มเวลางานสวด ค่าหนังสือแจก ค่าของ

ช าร่วย ค่าของท่ีระลึกในวันฌาปนกจิ ฯลฯ  

3. ค่ารักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิต คือค่ารักษาพยาบาลท่ีผู้ได้รับบาดเจ็บเสียไปเท่าไหร่ก่อนเสียชีวิต ผู้ท า

ละเมดิก็ต้องเป็นผู้จ่ายทดแทนให้ตามความเป็นจริง เชน่จ่ายคา่ยา ค่าห้องพักในโรงพยาบาล ค่าป่วยการแพทยท่ี์รักษา 

ค่าพาหนะไปหาแพทย ์หรือค่ายานพาหนะในการไปกลับจากโรงพยาบาล ค่าสินไหมทดแทนตรงนี้จะมีปัญหากรณีท่ีมี
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คนมาชว่ยค่ารักษาพยาบาล (ไม่ใชค่นท าละเมิด) หรือเบิกจากทางราชการกรณีเป็นข้าราชการ หรอืเบิกจากสวัสดิการ 

ทายาทยังเรียกรอ้งคา่สินไหมทดแทนในส่วนนีไ้ด้ ไม่ถือวา่เป็นการซ้ าซ้อน 

4. ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ก่อนเสียชีวิต คือถ้าผู้เสียชีวิตเป็นผู้มีรายได้จากเงินเดือน หรือการท ามา

ค้าขายใดก็ตามหากก่อนเสียชีวิต ในระหว่างรักษาตัวอยู่ ผู้ท าละเมิดจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าสินไหมทดแทน แต่ถ้าถึงแก่

ความตายทันทีก็ไม่มคี่าขาดประโยชนท์ ามาหาได้กอ่นตายอันจะเรียกรอ้งได้  

5. ค่าขาดไร้อุปการะ การเรียกค่าขาดไร้อุปการะเร่ืองนี้เป็นหน้าท่ีตามกฎหมายไม่ต้องค านึงว่าผู้เสียชีวิตได้

อุปการะจรงิหรือไม ่มีงานท าหรอืไม่ หรือผู้เสียชวีติยังเป็นเด็กอยู่ ศาลก าหนดให้ได้เพราะเป็นค่าอุปการะตามกฎหมาย

ไม่ใช่ค่าอุปการะตามความเป็นจริง บิดามารดาต้องให้อุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่บุตรท่ีเป็นผู้เยาว์ ใครท าให้

บิดามารดาเสียชีวิต บุตรย่อมฟ้องเรียกค่าขาดไร้อุปการะจากผู้ท าละเมดิได้ คู่สมรสมีหน้าที่อุปการะเลีย้งดูซึ่งกันและ

กัน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชวีติก็เรียกร้องค่าขาดไร้อุปการะจากผู้ท าละเมิดได้ บุตรจ าต้องเลีย้งดูหรืออุปการะบิดามารดา 

ใครไปท าละเมิดบุตรถึงแก่ความตายบิดามารดาก็ยอ่มเรียกร้องจากผู้ท าละเมิดได้ ข้อสังเกตของการฟ้องเรียกค่าขาด

ไร้อุปการะในเร่ืองของค่าขาดไร้อุปการะ รวมถึงบุตรบุญธรรม และผู้รับบุตรบุญธรรม เพราะถือว่ามีฐานะอย่าง

เดียวกันกับบุตรท่ีชอบด้วยกฎหมาย(ผู้สืบสันดาน) มีสิทธิฟ้องคดีเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้ท าละเมิดได้ ส่วนบิดา

นอกกฎหมาย (กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน) แม้จะได้รับรองบุตรโดยพฤตินัยตามมาตรา 1627  

หากบิดาเสียชีวิตเนื่องจากมีผู้ท าละเมิด บุตรจะฟ้องเรียกค่าขาดไร้อุปการะจากผู้ท าละเมิดไม่ได้ คงฟ้องได้แต่ค่า

รักษาพยาบาล ค่าปลงศพ ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ก่อนเสียชีวิต แต่หากบิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตรแล้วหรือ

ศาลพิพากษาวา่เป็นบุตรย่อมเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งกฎหมายก าหนดหน้าท่ีอุปการะเลี้ยงดูกันไว ้จึงมสีิทธิ

เรียกรอ้งคา่ขาดไร้อุปการะได้ แต่ต้องจดทะเบียนรับรองบุตรหรือศาลพิพากษาก่อนบิดาเสียชวีติ ถ้าบุตรของผู้เสียชวีิต

จากการท าละเมิดเป็นผู้เยาว์ เรียกร้องค่าขาดไร้อุปการะได้จนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ แต่หากบุตรเป็นผู้ทุพพลภาพ

สามารถเรียกร้องค่าขาดไร้อุปการะได้ แม้จะบรรลุนิติภาวะแล้ว คู่สมรสเรียกร้องค่าขาดไร้อุปการะได้ จนกว่าจะ

สมรสใหม่ กรณีผู้เสียชีวิตมีประกันชีวิต แม้สามีภรรยาหรือบุตรของผู้ตายจะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท

ประกันชีวติแล้ว ก็หาเป็นการตัดสิทธิท่ีจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนจากผู้ท าละเมดิไม่ ผู้เสียชีวติเป็นผู้เยาว์ หรือ

ยังเป็นนักเรียน นักศึกษา แม้จะไม่ได้ให้การอุปการะบิดามารดาในขณะก่อนเสียชีวิต หากมีผู้ท าละเมิดเป็นเหตุให้

เสียชวีติ บดิามารดามีสทิธิเรียกรอ้งคา่สินไหมทดแทนเพื่อเหตุขาดไรอุ้ปการะได้  

6. ค่าขาดแรงงาน ค่าขาดแรงงานของบุคคลภายนอก คือ บุคคลภายนอกในครัวเรือนกรณีหนึ่ง กับ

บุคคลภายนอกครัวเรือนอีกกรณีหน่ึง ส าหรับค่าขาดแรงงานกับบุคคลในครัวเรือน ผู้ตายมีหน้าที่ชว่ยเหลือท าการงาน

ในบ้านในครัวเรือน เมื่อถูกท าละเมิดก็เรียกค่าขาดแรงงานจากผู้ท าละเมิดได้  ในกรณีคู่สมรส  ถ้าท าคู่สมรสถึงแก่

ความตายท าให้คู่สมรสท่ีอยู่ต้องไปจ้างคนอื่นมาท าครัวแทนก็เรียกได้ กรณีท่ีสามีภรรยาร่วมกันประกอบกิจการ

ร้านอาหารแล้วคนหนึ่งถูกท าละเมิดถึงแก่ความตาย กิจการร้านอาหารต้องจ้างอีกคนหนึ่งมาท าเป็นกุ๊กหรือเป็น

แคชเชียร์ถือว่าขาดแรงงานในครัวเรือน แม้วา่จะเป็นกิจการค้าร้านอาหารก็ตาม พ่อแม่มสีิทธิใชง้านลูกในครัวเรือนได้ 

เพราะฉะนั้นถ้าท าให้ลูกตาย พ่อแม่ก็ฟ้องผู้ท าละเมิดท่ีท าให้ขาดแรงงานได้ ส าหรับค่าขาดแรงงานส าห รับ

บุคคลภายนอกครัวเรือนต้องเป็นเร่ืองค่าขาดแรงงานของบุคคลผู้มีความผูกพันท่ีจะต้องท างานให้แกบุ่คคลภายนอกใน

อุตสาหกรรมของเขา เพราะฉะนั้น ลูกจ้างในบ้าน คนใชใ้นบ้าน เด็กเสิร์ฟร้านอาหาร ไม่ใช่อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม

ตอ้งเป็นพวกโรงงาน 
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จะเห็นว่าค่าสินไหมทดแทนนั้น กฎหมายให้อ านาจศาลเป็นผู้ใช้ดุลพินจิวา่จะชดใชก้ันแค่ไหนเพียงใด คู่ความ

ฟอ้งไปจ านวนเท่าไหร่ศาลจะต้องพิพากษาตามท่ีศาลใชดุ้ลพนิิจ ท าให้ผู้เสียหายไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทนตามจ านวน

ท่ีต้องการ และ พนักงานสอบสวนไม่มีอ านาจท่ีจะใช้ดุลพินิจเพราะกฎหมายไม่ให้อ านาจไว้  ในทางปฏิบัติพนักงาน

สอบสวนมหีน้าที่ด าเนินการสอบสวนคดีอาญา ส่วนกรณีค่าเสียหายในทางแพ่ง มีหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกให้คู่กรณี

ตกลงกันหากตกลงกันไม่ได้ก็ต้องด าเนนิการฟอ้งร้องในทางแพ่งตอ่ไป พนักงานสอบสวนอาจมหีน้าที่ตอ้งไปเป็นพยาน

ในคดแีพง่อกี 

 แตพ่นักงานสอบสวนจะไปยุง่กับคา่เสียหายในคดีจราจรไม่ได้ เช่น มีสว่นได้เสียก าหนดค่าสินไหมทดแทนต่าง 

ๆ เป็นหน้าท่ีของคู่กรณี ในทางแพ่งท่ีต้องพิจารณาเองซึ่งประชาชนท่ัวไปบางคร้ังไม่ทราบก็จะขอให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจ

เรียกรอ้งให้ตามท่ีตนเองต้องการ 

 บทบาทของพนักงานสอบสวนในการเข้ามาไกล่เกลี่ยเชิงสมานฉันท์ในคดี ข้อพิพาทค่าเสียหายทางแพง่ในคดี

จราจรทางบก เช่น ค่าปลงศพ ค่าขาดไร้อุปการะ ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งเป็นค่าเสียหายท่ีเป็นจริงและเป็นธรรมแก่

คู่กรณี การด าเนินการสามารถท าให้กระบวนการสอบสวนในคดีจราจรทางบกนั้นลดความยุ่งยากเนิ่นช้า  ลดปัญหา

ก่อให้เกิดความยุติธรรมแก่คู่กรณี ในทุกด้านสมตามเจตนารมณ์ท่ีกฎหมายก าหนดไว้ในเร่ืองการสอบสวนทุกประการ 

ถ้าท าเช่นนี้ได้ สามารถยุติข้อพิพาททางแพ่งในชั้นสอบสวนมีผลดีมากกว่าผลเสียคือลดการน าคดีขึ้นสู่ศาล 

ประหยัดเวลา ท าให้คู่กรณีเสียเวลาน้อยลง เพราะสามารถลดระยะเวลาและความยุ่งยากซับซ้อน ในการะบวนการ

ยุติธรรม ลดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องคดี ลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน ลดการทุจริตของเจ้าพนักงาน และ

งบประมาณของภาครัฐ  

 ท าให้คูก่รณีท้ังสองฝ่ายได้รับโอกาสในการเยยีวยา เกดิความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดคา่ใชจ้่าย สามารถตก

ลงกันได้ในช้ันพนักงานสอบสวน ดังนั้นประชาชนจึงได้รับประโยชนจ์ากการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทเชงิสมานฉันท์ 
 

สรุป/ข้อเสนอแนะ 

 จากการศกึษาสรุปได้วา่ บทบาทพนักงานสอบสวนในการไกล่เกลี่ยเชิงสมานฉันท์ : ศึกษากรณีไกล่เกลี่ยข้อ

พิพาทค่าเสียหายทางแพ่งในคดีจราจรทางบก จะเห็นว่า ปริมาณงานท่ีมีจ านวนมาก โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับคดี

จราจรทางบกซึ่งเกิดความขัดแย้ง กระทบกระทั่ง ละเมดิสิทธิเสรีภาพ ซึ่งกันและกันเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว  ย่อมส่งผล

กระทบตอ่พนักงานสอบสวนได้รับภาระงานเพ่ิมมากขึ้น 

 ดังนั้น  ควรจะมีกระบวนการสรรหาคณะกรรมการหรือตัวแทนในการไกล่เกลี่ยเชิงสมานฉันท์เพื่อไกล่ เกลี่ย

ข้อพิพาทในเร่ืองเกี่ยวกับค่าเสียหายทางแพ่งในคดีจราจรทางบก ควรก าหนดคุณสมบัติบางประการท่ีเป็นประโยชน์

ช่วยในการไกล่เกลี่ย ได้แก่ ความเป็นอิสระและความเป็นกลาง รักษาความลับของคู่พิพาท มีความอดทน ซื่อสัตย์

สุจริต มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาเร่ืองท่ีพิพาท มีความสามารถในการเจรจาและติดต่อสื่อสาร มีความรู้และ

ประสบการณ์ในการไกล่เกลี่ย จะท าให้เกิดประโยชน์ในเร่ืองความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย รักษา

สัมพันธภาพระหว่างคู่พิพาท สร้างความพงึพอใจให้แกคู่่พพิาท สร้างความสงบสุขให้แก่ชุมชน  ลดปริมาณคดีของศาล  

สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศชาติ เป็นการสรรหารูปแบบเพื่อสร้างความโปร่งใสเพื่อไม่ให้

เกิดปัญหาข้อพิพาทในการทุจรติคอรัปชั่นของพนักงานสอบสวน 

 จากการศกึษาข้างต้น  ผู้ศึกษามีขอ้เสนอแนะในการแก้ไขปัญหากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

1.  ควรให้พนักงานสอบสวนท่ีรับผิดชอบคดีจราจร ใช้หลักการสอบสวนโดยเคร่งครัด ละเอียดรอบคอบ ใน

การแสวงหาพยานหลักฐาน  เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานจากสถานท่ีเกิดเหตุคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก จะท าให้การ
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สอบสวนเกิดความเป็นธรรมและมีมาตรฐานมากขึ้นโดยมีใบประกอบวิชาชีพการสอบสวน(เชี่ยวชาญด้านคดีจราจร) 

รวมถึงให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจเป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่าเสียหายทางแพ่งในคดีจราจรในระดับสถานีต ารวจ  ให้เข้ามา

ไกล่เกลี่ยค่าเสียหายทางแพง่ เช่นค่าปลงศพ ค่าขาดไร้อุปการะ ค่ารักษาพยาบาล เป็นตน้ ซึ่งเป็นค่าเสียหายท่ีเป็นจริง

และเป็นธรรมแก่คู่กรณี รวมท้ังมีการก าหนดในเร่ืองของการเปรียบเทียบปรับ ท่ีเป็นดุลพินจิของพนักงานสอบสวนให้

เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เกิดความโปรงใสโดยให้ความส าคัญกับประชาชนผู้ไม่มีอ านาจต่อรองในสังคม 

หากถูกเอารัดเอาเปรียบ เนื่องจากคดีจราจรอาจเกิดจากคู่กรณีท่ีมฐีานะในสังคมกับผู้ยากจนหากรัฐได้เข้ามาดูแลจะ

ท าให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมมากขึน้ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้มีฐานะทางสังคมสูงกว่า ก็จะท าให้ประชาชน

ได้ประโยชนส์ูงสุด 

 2. พนักงานสอบสวนเป็นองค์กรแรกในกระบวนการยุติธรรมท่ีมีความส าคัญ เพราะเป็นผู้ก าหนดรูปคดีจน

อาจกล่าวได้ว่าเป็นต้นธารแห่งความยุติธรรม หากเร่ิมต้นท าการสอบสวนคดีท่ีดี คดีก็จะมีประสิทธิภาพท าให้เกิด

ความเป็นธรรมแก่คูก่รณแีละสังคมได้รับประโยชน์ 

 พนักงานสอบสวนเป็นผู้ท่ีทราบข้อเท็จจรงิในคดีเป็นคนแรก ซึ่งหากเป็นผู้มปีระสบการณ์แลว้ย่อมจะทราบว่า

คดีลักษณะต่าง ๆ นัน้ ควรจะจัดการอย่างไรจึงจะเหมาะสมมากกว่า ในกระบวนการยุตธิรรมหากพนักงานสอบสวนไม่

ด าเนินคดีโดยไม่ท าการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานหรือด าเนินตามกฎหมายท่ีก าหนดหรือบังคับให้ต้องท าแล้ว  

ตัวพนักงานสอบสวนก็อาจจะถูกด าเนินคดีเสียเอง  กล่าวคือกระบวนการยุติธรรมของไทยโดยกฎหมายก าหนดให้

พนักงานสอบสวนไมส่ามารถใช้ดุลพนิจิที่จะไปด าเนนิคดไีด้ 

 กระบวนการยุติธรรมนั้นไม่มีรูปแบบท่ีตายตัว  ท้ังนี้ต้องมกีารพัฒนาและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับ

ยุคสมัย  โดยค านงึถึงบริบทอื่น ๆ ด้วย 

 ควรจะมีการสรรหากระบวนการไกล่เกลี่ยเพื่อน ามาแก้ปัญหา ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ย  

ประกอบด้วย 1. ตัวแทนของคู่กรณีแต่ละฝ่าย 2. ทนายความจากสภาทนายความ 3. ตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัด 4.

ตัวแทนจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือตัวแทนจากบริษัทประกันภัย(ถ้ามี) และ 5. พนักงาน

สอบสวน  ร่วมกันด าเนินการไกล่เกลี่ยและพิจารณาข้อพิพาทในเร่ืองค่าเสียหายทางแพ่งในคดีจราจรทางบกท่ีเข้าสู่

กระบวนการฯ  โดย คดีจราจรท่ีจะเข้าสู่กระบวนการนั้นจะต้องเป็นคดีมีปัญหา  ดังนี้ 1. คดีท่ีมีความเสียหายจ านวน

มาก เช่น  คู่กรณีถึงแก่ความตายหลายคน หรือมีทรัพย์สินเสียหายจ านวนมาก และไม่สามารถตกลงกันได้ 2. รถ

คู่กรณีเป็นรถยนต์สาธารณะหรือรถของส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น และเกิดเหตุจ านวนหลายคัน หรือ

ผู้ได้รับบาดเจ็บจ านวนมาก 3. คู่กรณีเป็นบุคคลส าคัญหรือมฐีานะมชีื่อเสียงและเป็นท่ีสนใจของสังคม  คณะกรรมการ

ดังกล่าวมหีนา้ที่ร่วมกันไกล่เกลี่ยเพื่อให้เกิดความยุตธิรรมในการยุติปัญหาทางแพง่ให้มากที่สุด 

 3. การไกล่เกลี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการยุติปัญหาข้อพิพาทท่ีมีอยู่ของคู่พิพาท ส่วนการสมานฉันท์มี

วัตถุประสงค์เพื่อให้จ าเลยรู้เข้าใจถึงการกระท าและผลแห่งการกระท า ว่าไม่ถูกต้องอย่างไร ซึ่งผลแห่งการสมานฉันท์นั้น

จะท าให้การกระท าผิดได้รับการแก้ไขหรือผลร้ายแห่งการกระท าจะได้รับการบรรเทาผลร้ายเยยีวยาให้ได้มากท่ีสุด  อันจะ

เป็นผลดีต่อจ าเลยท่ีมีโอกาสท่ีจะกลับตนเป็นพลเมืองดี ผู้เสียหายจะไมเ่ดอืดร้อนท่ีต้องไปเรียกค่าเสียหายกันใหม่ 

 การไกล่เกลี่ยหรือการสมานฉันท์จะประสบผลส าเร็จได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลท่ีจะเข้ามาท าหน้าท่ีในการ

ไกล่เกลี่ยหรือสมานฉันท์ บุคคลเหล่านี้จึงต้องมีความรู้ ความสามารถในรอบด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านกฎหมาย ด้าน

สังคม การวางตัว จิตวิทยาในการเจรจา เป็นต้น อีกท้ังเวลาในการท าการไกล่เกลี่ยหรือสมานฉันท์ก็ยังมีส่วนส าคัญ

อีกด้วย ดังนั้นควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรผู้ท าหน้าท่ีในการไกล่เกลี่ยไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวน  

คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องทุกคนให้เกิดความเชี่ยวชาญในการไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์ อกีทั้งควรมกีารต้ังคณะท างาน
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ในการไกล่เกลี่ยหรือสมานฉันท์เป็นการเฉพาะเพื่อรับผิดชอบและท าหน้าท่ีช่วยเหลือพนักงานสอบสวนในส่วนนี้

โดยตรงเพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงปัญหาและวิธีการมีการพัฒนาประสบผลส าเร็จ 
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แนวคิดสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมส าหรับการอนุรักษ์  การใช้อย่างยั่งยืน 

การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ ตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง

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)เป็นปัจจัยพื้นฐานของระบบนิเวศท่ีสนับสนุนความเป็นอยู่ท่ีดีของ

มนุษย์มาเป็นเวลาช้านาน แต่เนื่องด้วยการใช้ประโยชน์ท่ีเกินขีดจ ากัดของทรัพยากรชีวภาพ ส่งผลให้เกิดปัญหาการ

เสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ด้วยสาเหตุนี้จึงเกิดเคร่ืองมือในทางระหว่างประเทศเพื่อการใช้ประโยชน์และพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนขึ้นมา ซึ่งหนึ่งในเคร่ืองมือดังกล่าวคือ มาตรการทางกฎหมายตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง

ชวีภาพซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีมีวัตถุประสงค์ส าคัญในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่าง

ยั่งยืน  

งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาความเป็นไปได้ในการก ากับดูแลทรัพยากรชีวภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งได้ให้การรับรองสิทธิของบุคคลและชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและจารีต

ประเพณีของท้องถิ่นและมีสิทธิในการจัดการ บ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยนื โดยผู้วจิัยได้วิเคราะห์สภาพปัญหาจากกฎหมายท่ีเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพหลาย

ฉบับซึ่งมุ่งคุ้มครองอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพโดยรัฐเป็นผู้มีอ านาจจัดการแต่เพียงผู้เดียว และไม่ค านึงถึงหลักการมี

ส่วนร่วมและบทบาทหน้าท่ีขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  

งานวจิัยนี้น าเสนอแนวคิด “สิทธิชุมชน” ในการอนุรักษ์การใชอ้ยา่งยั่งยนื การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน ์ 

ตามแนวทางของอนุสัญญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ ภายใตข้้อตกลงร่วมกันหรือธรรมนูญชุมชน  
 

ค าส าคัญ:   สิทธิชุมชน, การอนุรักษ์และใช้อย่างยั่งยืน, อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ, ธรรมนูญ
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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  

บทน า 

 ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ทรัพยากรจากป่า เป็นทรัพยากรร่วมซึ่งแต่ดั้งเดิมอาศัยกฎเกณฑ์จารีตประเพณี

ท้องถิ่นเป็นเคร่ืองมือในการปกป้องรักษา ต่อมา เมื่อมีระบบรัฐชาติ รัฐจึงเป็นผู้บริหารจัดการทรัพยากรร่วมท้ังหมด

เพียงผู้เดียวภายใต้หลักอธิปไตยเหนือดินแดน [1] โดยเชื่อว่าหากรัฐไม่เข้ามาควบคุมก ากับทรัพยากรธรรมชาติจะถูก

ท าลายจนหมดสิ้นโดยผู้เข้าใช้ประโยชน์ และน าไปสู่โศกนาฏกรรมของทรัพยากรร่วม (Garrett Hardin’s the Tragedy 

of the commons) [2] แต่ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา การบริหารจัดการทรัพยากรโดยรัฐไม่เกิดผลสัมฤทธ์ิเท่าท่ีควร 

ดังนัน้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรชวีภาพในปัจจุบันจึงให้ความส าคัญกับประชาชนและชุมชน

เข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐ [3] เช่น การตรากฎหมายให้บุคคลท่ีรวมตัวกันเป็นชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการและใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ดังเช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หรือ รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 43 

ได้ให้การรับรองสิทธิของบุคคลและชุมชนในการจัดการ บ ารุงรักษาและใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนตามวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ นอกจากนี้กฎหมายจัดตั้งและกฎหมายกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้อ านาจหน้าท่ีแก่องค์การบริหารส่วนต าบลในการคุ้มครอง ดูแล และ

บ ารุงรักษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นการยอมรับบทบาทของภาคส่วนอื่นในการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตินอกจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยหน่วยงานรัฐแต่เพยีงอยา่งเดียว 

 นอกจากนี้ การยอมรับให้ชุมชนท้องถิ่นท่ีมีภูมิปัญญา จารีตประเพณี แนวปฏิบัติซึ่งเป็นการอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ ยังปรากฏหลักการใน

อนุสัญญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก ซึ่งการยอมรับให้ชุมชนท้องถิ่น

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพตามอนุสัญญาฯดังกล่าวมีความสอดคล้องกันกับแนวคิด“สิทธิชุมชน”  

ในสังคมไทยท่ีสบืทอดมาตั้งแต่อดีตและมีการเรียกรอ้งให้รัฐรับรองสิทธิชุมชนดังกลา่วตลอดมา 
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 แมปั้จจุบันสิทธิดังกล่าวของบุคคลและชุมชนจะได้รับรองตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 อันเป็นยอมรับและลด

การผูกขาดการใชอ้ านาจอธิปไตยของรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแต่ผู้เดียว แต่เนื่องจากกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติยังไม่ได้รับการแก้ไขให้มีหลักการมีส่วนร่วมหรือสิทธิชุมชน กฎหมายดังกล่าวจึงเป็นอุปสรรค

ส าคัญในทางกฎหมายและทางปฏิบัติ 

 เชน่เดียวกับพื้นท่ีม่อนหนิเขียว ห้วยยางขาม พะเยา ซึ่งอยูภ่ายใต้การจัดการของหนว่ยงานรัฐภายใต้กฎหมาย

เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ ในพื้นท่ีมอ่นหินเขียวมีทรัพยากรหินสีเขียวซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีมคีุณค่าเป็นเอกลักษณ์ส าคัญ

ของต าบลห้วยยางขาม เนื่องจากบรรพบุรุษในอดีตของชุมชนห้วยยางขามมีภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์หินสีเขียว

ในทางพระพุทธศาสนา โดยยึดโยงกับหลักความเชื่อความศักดิ์สิทธ์ิ เช่น แกะสลักเป็นพระพุทธรูป น ามาสรา้งฐานพระ

ธาตุ ท าเป็นหินสีมา บรรจุหินในพระธาตุ ซึ่งการใช้ประโยชน์หินสีเขียวตามจารีตประเพณีพุทธศาสนาจ ากัดอยู่เพียง

ชุมชน จึงไม่เกิดปัญหาการลักลอบขุดท าลาย ต่อมารัฐได้ประกาศพื้นท่ี “ม่อนหินเขียว” เป็นพื้นท่ีอนุรักษ์ ความเชื่อใน

หินศักดิ์สิทธ์ิดังกล่าวได้ลบเลือนหายไปส่งผลให้เกิดปัญหาการลักลอบขุดน าหินสีเขียวจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์อย่าง

มากในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2538-2546 ด้วยเหตุนี้การใช้อ านาจเด็ดขาดของรัฐผ่านระบบกฎหมาย จึงไม่น่าจะใช่แนว

ทางแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยนื 

งานวิจัยชิ้นนี้น าเสนอ แนวทางการจัดการทรัพยากรร่วมภายใต้กรอบสิทธิและหน้าท่ีของชุมชน องค์การ

บริหารส่วนต าบล และหน่วยงานรัฐ ตามท่ีกฎหมายให้การรับรองหรือให้อ านาจหน้าท่ีไว้ อันเป็นแนวทางของ

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ของการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีจะน ามาซึ่งการอนุรักษพ์ื้นท่ีม่อนหนิเขียวอยา่งยั่งยืน 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1.เพื่อศึกษาหลักการมสี่วนร่วม สิทธิและหนา้ท่ีชุมชนในการอนุรักษ์การใชอ้ยา่งยั่งยืน การเข้าถึงและแบ่งปัน

ผลประโยชนจ์ากทรัพยากรชีวภาพ ตามอนุสัญญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ  

2.เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์พื้นท่ีม่อน

หินเขียว ต าบลห้วยยางขาม อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 

3.เพื่อเสนอแนะมาตรการในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน ภายใต้ข้อตกลง

ธรรมนูญชุมชน  
 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตวจิัยเชงิพื้นท่ี มอ่นหินเขียว ต าบลห้วยยางขาม อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 

2. ขอบเขตวจิัยเชงิเอกสาร ศกึษาและวเิคราะห์หลักการมสี่วนร่วม สิทธิและหน้าท่ีชุมชนในการอนุรักษก์ารใช้

อย่างยั่งยืน การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ รวมถึงศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายไทยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

การอนุรักษท์รัพยากรชีวภาพ  
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สมมุติฐานงานวิจัย 
 การจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างรัฐและชุมชน กรณีม่อนหนิเขียว จะเกิดได้ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 

หากแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพได้น าแนวคิดสิทธิชุมชน การมสี่วนร่วม และข้อเสนอแนะตาม

อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพมาพิจารณาเป็นขอ้ตกลงร่วมกัน (ธรรมนูญชุมชน) 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

1. วิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยการรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ จากหนังสือ ต ารา วารสาร ตัวบทกฎหมาย วิทยานิพนธ์ บทความและข้อมูลจากสื่ออเิล็กทรอนกิส์ 

ในเร่ืองสิทธิชุมชน หลักการมสี่วนร่วม สิทธิชุมชนตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ  

2. วิจัยภาคสนาม (Field Research) จากกรณีศึกษา (Case Study) ชุมชนห้วยยางขาม ต าบลห้วยยางขาม 

อ าเภอจุน จังหวัดพะเยาโดยการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมาย ศึกษาจากข้อมูลในระดับปฐมภูมิด้วยวิธีการ

สัมภาษณ์เชิงลึก(Interview) เจ้าหน้าที่หนว่ยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้สูงอายุในชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน พระสงฆ ์และ ศึกษาจาก

ข้อมูลในระดับทุติยภูมิ ได้แก่ข้อมูลท่ัวไปของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเวียงลอ และ ข้อมูลท่ัวไปขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหว้ยยางขาม  
 

ผลการวิจัยเชิงเอกสาร 
 

1. ที่มาแห่งการได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิในทรัพย์และหรือทรัพยส์ิน สามารถสืบค้นได้ถึงกฎหมายโรมันโบราณ ซึ่ง

ต่อมาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้น า “หลักการยึดถือครอบครอง” (Property Law based on Common law 

of Rule of Capture)  หรือ “สิทธิของผู้มาก่อน”  (the Right of the First Taker) มาตคีวามบังคับใช ้ดังนั้นหากเอกชนจะ

ถือครองเป็นเจ้าของ “สิ่งต่าง ๆ” ต้อง“เข้ายึดถือ” (completeness) และ “สามารถท่ีจะหวงกัน” (exclusivity) และ 

“โอนสิทธิ-ส่งมอบ” (transferability) หากครบสมบูรณ์ตามนี้ ผู้นั้นย่อมอ้าง “กรรมสิทธ์ิ” เหนือ “สิ่งต่างๆ” นั้น ดังนี้

เพื่อความเข้าใจถึงท่ีมาของระบบกฎหมายทรัพย์แบบตะวันตก ผู้วิจัยขออธิบายว่า ในระบบกฎหมาย Civil Law นั้น

ตั้งแต่อารยะธรรมกฎหมายโรมันโบราณ (Roman’s Property Jurisprudence) ได้พยายามแบ่ง “สิ่งต่าง ๆ” (Things) ท่ี

เกิดขึน้บนโลก เพื่ออ านวยความเป็นธรรมตอ่การใชส้อยประโยชนแ์ละสามารถแสดงถึงความรับผิดชอบและความเป็น

เจ้าของภายใต้บริบทของค าว่า “Res” หรือ “ทรัพย์” โดยกฎหมายโรมันโบราณในยุคนี้ ไม่ว่าจะเป็น Gaius และ 

Justinian จัดแบง่ประเภทของ “สิ่งต่าง ๆ” เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ [4] 

(ก) “สิ่งต่าง ๆ ของเทพเจ้า” Diviniiuris [5] สิ่งต่างๆของบรรดาเทพเจ้าทั้งหลายนั้นจัดอยู่ในหมวด “สิ่งของอัน

ศักดิ์สิทธ์ิ” Res sacrae (Sacred things), “สิ่งของทางพิธีกรรม” Res religiosae (Religious things) [6]  และ สิ่งตา่งๆของเทพ

เจ้า Res sanctae (Holy things) [7] ซึ่งสิ่งตา่งๆเหล่านี้ได้รับการปกป้องและคุ้มครองโดยข้อห้ามและกฎหมาย [8] 

(ข) “สิ่งต่างๆของมนุษย์” Humaniiuris สิ่งต่าง ๆ ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นของสาธารณะ (Public goods) หรือ

ส่วนตัว (Private goods) ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ท่ีจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ (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 ของมนุษย์นี้ Justinian แยกแยะลักษณะของ “สิ่งต่าง ๆ ของเทพเจ้า”  

ท่ีอยูใ่นความครอบครองของมนุษยอ์อกเป็น  

(1) Res nullius สิ่งซึ่งไม่สามารถตกเป็นกรรมสิทธ์ิของใครได้ ซึ่งอาจจะถูกหลงลืม ทิ้งร้างแต่ไม่สามารถ

ถูกครอบครองยดึถือเป็นเจ้าของ (cannot owned or to be abandoned but can be captured)  
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(2) Res communes สิ่งซึ่งตามธรรมชาติไม่สามารถตกเป็นกรรมสิทธ์ิของใครได้ และเปิดเผยให้กับ

สาธารณชนทุกคนได้ใชส้อยโดยท่ัวไป (cannot be owned and is open to everyone in general) 

(3) Res publicae สิ่งต่าง ๆ ของสาธารณรัฐหรือรัฐเป็นผู้ก ากับดูแลให้ใช้ (owned by the public and 

opened to public by law) 

(4) Res universitatis สิ่งตา่ง ๆ ซึ่งตกเป็นเจ้าของโดยกลุ่มชนหรือชุมชน (owned by a particular group or 

community) [8] 

 ต่อมาเมื่อระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและบริโภคนิยมเข้ามาเป็นระบบหลักของสังคม การแบ่งประเภทของ

ลักษณะทรัพย์ต่าง ๆ จึงอิงแอบอยู่กับการตีราคามูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ ซึ่งโดยท่ัวไปทางเศรษฐศาสตร์แบ่ง

ระบบกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิ เป็น 4 ประเภท ได้แก่  

1. ระบบกรรมสทิธ์ิสว่นบุคล (private property regime) หรือทรัพย์สนิสว่นบุคคล  

2. ระบบกรรมสทิธ์ิท่ีรัฐเป็นเจ้าของ (state property regime) หรือทรัพย์สนิของรัฐ  

3. ระบบกรรมสิทธ์ิแบบเปิดกว้าง (open access) หรือทรัพย์สินท่ีไม่มี เจ้าของ มีลักษณะส าคัญคือ  

ไมส่ามารถแบ่งแยกการใชไ้ด้อยา่งชัดเจน ท าให้ยากที่จะกีดกันไม่ให้คนอื่นมาใช ้ 

4. ระบบกรรมสิทธ์ิร่วม (commom property regime) หรือ ทรัพย์สินร่วม หรือ ทรัพย์สินของชุมชน เช่น  

ป่าชุมชน ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ของหมู่บ้านท่ีชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกันและมกีฎเกณฑ์ในการจัดการปฏบัิตร่ิวมกันท่ีชัดเจน 

อาจเป็นกฎเกณฑ์ท่ีเป็นจารตีประเพณี หรือ มีกฎหมายรองรับ [9]  

  2. อ านาจอธิปไตยของรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 2.1 หลักอ านาจอธิปไตยถาวรเหนือทรัพยากรธรรมชาติ  (The Principle of Permanent Sovereignty over 

Natural Resoures) หลักการนี้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตเิป็นอธิปไตยของรัฐ รัฐมเีสรีภาพบริหารจัดการและใช้

ประโยชน์  หลักอ านาจอธิปไตยถาวรเหนือทรัพยากรธรรมชาติ ได้ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 15 วรรคแรกของอนุสัญญาว่า

ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) โดยมีการรับรองยืนยันหลักอ านาจอธิปไตยถาวรเหนือทรัพยากรธรรมชาติใน

ดินแดนของประเทศผู้ให้เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ โดยรัฐผู้ให้เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพสามารถก าหนดกฎระเบียบและ

เงื่อนไขในการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมได้ แตต่อ้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา [10]  

2.2 หลักสิทธิอธิปไตยของรัฐเหนือทรัพยากร (Sovereign Rights) สิทธิอธิปไตย (Sovereign Rights) ถูก

น ามาใชค้รัง้แรกในอนุสัญญาวา่ด้วยไหลท่วปี (Convention on the Continental Shelf,1958)และตอ่มาในอนุสัญญาของ

สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (United  Nation Convention on the Law of the Sea,1982) เพื่อรองรับสิทธิและ

อ านาจของรัฐชายฝั่ง(Coastal State) เหนือฐานทรัพยากรแร่ธาตุและสิ่งมีชีวิต(Living Organism) โดยรัฐชายฝั่งมีสิทธิ

และอ านาจในการศึกษา ใช้ประโยชน์ทรัพยากร ออกกฎเกณฑ์นโยบายหรือกฎหมายเพื่อก ากับการดูแลใช้ประโยชน์

จากทรัพยากร เป็นการสร้างความผูกพันทางกฎหมายและหนา้ที่แก่รัฐอื่นท่ีต้องเคารพสิทธิและอ านาจดังกล่าว [11] 

3. แนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วมในประเทศไทย   

แนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วมในประเทศไทย  มอีย่างนอ้ย 2 แนวคดิ คือ   

3.1 แนวคิดการจัดการทรัพยากรโดยรัฐหรือเอกชน เช่น จัดตั้งเขตป่าสงวนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

และทรัพยากรอื่นๆภายในป่า โดยกันมิให้ผู้ใดเข้าไปใช้ประโยชน์ใด ๆ จากป่าได้เลย หรือ การท่ีรัฐให้สัมปทานกับ

เอกชนในการใชป้ระโยชนแ์ละดูแลทรัพยากร แนวคิดนีอ้ยู่บนฐานคิดท่ีเชื่อว่าคนไมส่ามารถรว่มมือกันในการดูแลรักษา

หรือจัดการการใชท้รัพยากรร่วมได้ แตจ่ะแยง่กันใชท้รัพยากรจนกระท่ังทรัพยากรหมดหรือเสื่อมสภาพ รัฐจึงต้องเข้า

มาจัดการ    
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3.2 แนวคิดการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน  คือแนวคดิในการจัดการทรัพยากรร่วมท่ีมชีุมชนเป็นตัวหลัก

ในการจัดการ ทรัพยากรเป็นกรรมสิทธ์ิร่วมของชุมชน ผู้ใช้ทรัพยากรเป็นผู้ก าหนดกติกาในการใช้และการดูแล

ทรัพยากรเหลา่นั้นเอง เชน่ กรณป่ีาชุมชน หรือ การจัดการน้ าระหวา่งหมู่บ้านท่ีใชแ้หลง่น้ ารว่มกัน [12]  

Elinor Ostrom, Walker James และ Gardner Roy กล่าวว่ากลไกส าคัญในการช่วยบริหารจัดการ ดูแลรักษา

และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดคือการใช้ระบบกรรมสิทธ์ิร่วมหรือ สิทธิชุมชน Ostrom เสนอว่า 

ระบบกรรมสทิธ์ิชุมชนสามารถจัดการทรัพยากรร่วมได้ส าเร็จโดยปราศจากการควบคุมโดยอ านาจจากส่วนกลางหรือ

การท าให้ทรัพยากรร่วมกลายเป็นทรัพยส์ินเอกชน สิ่งส าคัญที่ตอ้งค านึงถึงคือ การท าความเข้าใจค าวา่ทรัพยากรร่วม 

(Common-pool Resources) มีความแตกต่างกับสินค้าเอกชนและสินค้าสาธารณะ เพราะทรัพยากรร่วมมีการใช้

ร่วมกันและเม่ือใชร่้วมกันก็ยิ่งลดจ านวนลงอยา่งรวดเร็ว ดังนั้น Ostrom (1990) เช่ือวา่ กลไกชุมชนท่ีสามารถสรา้งสิ่งท่ี

เรียกว่า “บรรทัดฐาน”(Norm) ในการอยู่ร่วมกันท่ีจะเป็นสิ่งท่ีควบคุมพฤติกรรมและก าหนดแนวทางในการอยู่ร่วมกัน

จนถึงการใช้ประโยชน์ ร่วมกันในทรัพยากรร่วม การสร้างให้ชุมชนเป็นสถาบันรูปแบบหนึ่ งในการดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติโดยปราศจากการควบคุมโดยอ านาจส่วนกลางหรือการน าทรัพยากรไปให้สัมปทานแก่เอกชน  

ซึ่งชุมชนสามารถจัดการทรัพยากรได้ยั่งยืนถาวรดว้ยการออกแบบ กฎกตกิาของชุมชนแตล่ะชุมชน [13] 

4. แนวคดิสทิธิชุมชน  

แต่เดิมชุมชนอาศัยฐานทรัพยากรในการด ารงชีพและมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิปัญญา

ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมท่ีมีการยอมรับร่วมกันและปฏบัิติสืบตอ่กันมา ซึ่งเป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

ยั่งยืนแต่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายใต้อ านาจการตัดสินใจของหน่วยงานรัฐ ก่อให้เกิดปัญหาการท าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นระหว่างชุมชนและหน่วยงานรัฐ แนวคิดสิทธิชุมชนจึงเกิดขึ้นมา

เนื่องจากปัญหาดังกล่าว [14]  
สิทธิชุมชนเป็นระบบสิทธิท่ีเกิดขึ้นเองเนื่องจากมนุษย์มีความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ ในชุมชน 

จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องจัดระเบียบการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความสงบเรียบร้อยและยั่งยืนในการอยู่ร่วมกัน

ของสมาชิกในชุมชน เมื่อการจัดระเบียบการเข้าถึงทรัพยากรได้รับการยอมรับโดยสมาชิกของชุมชนเป็นเวลานาน จึง
ได้กลายเป็นแบบแผน ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันของชุมชน โดยมี

อ านาจส่วนรวมของชุมชนท่ีจะบังคับการให้เป็นไปตามแบบแผน ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมของ

ชุมชนได้ [15] 
สิทธิชุมชน หมายถึง สิทธิท่ีชุมชนได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต เป็นกระบวนการท่ีสัมพันธ์กันของ

องคป์ระกอบด้านภูมิปัญญาในการเข้าถึงและใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติ และองค์ประกอบด้านอ านาจชุมชน 

โดยอ านาจของชุมชนในการจัดการดูแลการใชท้รัพยากร ชุมชนสามารถจัดระเบียบความสัมพันธ์ในการเข้าถึงและใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ ในลักษณะส าคัญ 4 ประการ คือ ประการแรกคือการให้ความส าคัญกับสิทธิของผู้มาก่อน 

ประการท่ีสองให้ความส าคัญกับการครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ ประการท่ีสามให้ความส าคัญกับการครอบครอง

ทรัพยากรในจ านวนจ ากัดเฉพาะที่ใชป้ระโยชน ์ประการสุดท้ายให้ความส าคัญกับสทิธิโดยไม่สร้างความเดอืดร้อนหรือ

ละเมดิสทิธิผู้อื่น [16] 
 สิทธิชุมชนเหนือทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่มนุษย์รวมตัวกันเป็นชุมชนสิทธิ

ชุมชนมไิด้เกิดจากอ านาจรัฐ แต่เกิดจากจารีตประเพณีและปรากฏการณใ์นสังคม [17] 
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หากพิเคราะห์สิทธิตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 43 ให้การรับรอง

สิทธิของชุมชนไว้ว่า ชุมชนย่อมมีสิทธิจัดการ บ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชวีภาพอย่างยั่งยนื ซึ่งสิทธขิองชุมชนดังกล่าวรวมถึงสิทธท่ีิจะรว่มกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ

รัฐในการด าเนนิการด้วย ดังนัน้ชุมชนยอ่มมสีิทธิในการมีส่วนร่วมจัดการ บ ารุงรักษา ซึ่งยอ่มหมายรวมถึงการอนุรักษ์

และเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยการใช้สิทธิ

ของชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดการ บ ารุงรักษาและใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาตดิังกล่าว ชุมชนอาจใชส้ิทธโิดย

ล าพังหรือชุมชนอาจใช้สิทธดิ าเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐก็ได้ ดังนัน้สิทธติามท่ีรัฐธรรมนูญให้

การรับรองไว้จึงไม่ครอบคลุมถึงสิทธิของชุมชนในการมีส่วนร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ตามหลักการของอนุสัญญาว่า

ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ  

5. กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรชวีภาพ 

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484  เป็นกฎหมายควบคุมและอนุญาตให้ท าไม้ในป่า กฎหมายห้ามการ

ก่อสร้าง แผ้วถางหรือเผาปา่หรือกระท าด้วยการใด ๆ อันเป็นการท าลายป่าหรือเข้าไปยึดครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น 

เว้นแต่จะกระท าภายในเขตท่ีได้จ าแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรมและรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือ 

โดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี ท้ังนี้เพื่อป้องกันการบุกรุกป่า พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มิได้มี

หลักการเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนเนื่องจากเป็นกฎหมายเก่าก่อนมีการตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและการพัฒนาอย่างย่ังยนื   

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เป็นกฎหมายเพื่อออกมาใชแ้ทน พระราชบัญญัติคุ้มครองและ

สงวนป่า พ.ศ. 2481 มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ ของป่า หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นในบริเวณท่ีสงวนให้มี

สภาพอุดมสมบูรณ์ โดยก าหนดเขตท่ีดินให้เป็นป่าสงวนแห่งชาต ิกฎหมายห้ามมใิห้ราษฎรเข้าไปยึดครองท าประโยชน์

หรืออยู่อาศัยในป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ท าไม้ เก็บหาของป่าหรือกระท าการใดๆ ซึ่งท าให้

เสื่อมเสียสภาพของป่า เว้นแต่เป็นการท าไม้หรือเก็บหาของป่าโดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือตาม

กฎหมายวา่ด้วยป่าไม้ หรอืได้รับอนุญาตให้ท าประโยชนห์รืออยูอ่าศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิตามมาตรา16 มาตรา16 

ทวิ 16 ตรี หรือได้รับอนุญาตในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ หรือเป็นกรณีการเข้าไปผ่าน หรือใช้ทาง การน าหรือ

ปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไป ตามระเบียบท่ีอธิบดีกรมป่าไม้ก าหนด หรือการได้รับอนุญาตให้ท าการปลูกป่าหรือปลูกสร้าง

สวนป่าหรือไมย้นืต้นในเขตป่าเสื่อมโทรม [18]   

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 กฎหมายมีความเคร่งครัดในการเข้าไปในเขตรักษา

พันธ์ุสัตว์ป่าโดยห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปนอกจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี  

กฎหมายมีข้อห้ามในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ตามมาตรา 38 เช่น ห้ามยึดหรือ

ครอบครองท่ีดนิ ก่อสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใด ตัด โค่น แผ้วถาง เผา ท าลายตน้ไม้ ไม้หรือพฤกษชาติอ่ืน หรือขุดหาแร่ ดิน หิน 

หรือเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์หรือสัตว์ป่า หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ า หรือท าให้น้ าในล าน้ า ล าห้วย หนอง บึง ท่วมท้น 

เหือดแห้ง เป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า แต่ในกรณีมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อ

ประโยชน์ในการคุ้มครองดูแลรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เพื่อการเพาะพันธ์ุ การศึกษาหรือวิจัยทางวชิาการ เพื่ออ านวยความ

สะดวกในการให้การศึกษา หรือ พักอาศัย หรืออ านวยความสะดวกความปลอดภัย หรือให้ความรู้แก่ประชาชน 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าหนา้ที่ของกรมป่าไมห้รือกรมประมงสามารถกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ โดยต้องได้รับ

ค าสั่งเป็นหนังสอืจากอธิบดีและต้องปฏบัิตติามระเบียบท่ีอธิบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและ
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คุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ  ซึ่งปัจจุบันถือตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ในเขตรักษา

พันธ์ุสัตวป่์าพ.ศ. 2535 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2537 [19]    

6. หลักการมีส่วนร่วมและสิทธิชุมชนในการอนุรักษ์การใช้อย่างยั่งยืน การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์

ตามอนุสัญญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ 

ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญในการด ารงชีวิตอยู่ของมนุษย์โลกมาเป็นเวลา ชา้นาน 

ความหลากหลายทางชีวภาพมีประโยชน์ต่อมนุษย์โลกท้ังด้านระบบนิเวศ พันธุกรรม สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ 

วัฒนธรรม ความบันเทิง สันทนการ จากปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้น การพัฒนาท่ีเป็นการท าลาย

สิ่งแวดล้อม ทั่วโลกจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้เกิดความตกลงระหว่างประเทศท่ี

เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (The Biological Diversity 

Convention) เป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ

อย่างยั่งยืน เพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติ อนุสัญญาฯมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2536 บทบัญญัติของ

อนุสัญญาฯกล่าวถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ัวไป ซึ่งประเทศภาคีต้องอนุวัติการกฎหมายภายในของประเทศให้

เป็นไปตามหลักการของอนุสัญญาฯ ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

โดยได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาฯ เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2546 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2547  [20] 

ต่อมาได้มีการออกระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ  ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 

2554 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐยึดถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน โดยระเบียบได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้

เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการแบ่งปันผลประโยชน์เพื่อให้หน่วยงานรัฐท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย เช่น กฎหมายป่าไม ้

กฎหมายอุทยานแห่งชาติ กฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า รวมถึงหน่วยงานรัฐท่ีครอบครองทรัพยากรชีวภาพ ใช้

เป็นมาตรฐานกลางกรณหีนว่ยงานของรัฐไมม่มีาตรฐานในการอนุญาตให้เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพหรือมาตรฐานในการ

แบ่งปันผลประโยชน ์[21]   

จากการศึกษาหลักการมีส่วนร่วมและสิทธิชุมชนในการอนุรักษ์การใช้อย่างยั่ งยืน การเข้าถึงและแบ่งปัน

ผลประโยชน์ตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพพบว่า อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ 

(The Biological Diversity Convention ) มวีัตถุประสงค์ส าคัญ ได้แก่ การอนุรักษ์และการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรชวีภาพ

อย่างยั่งยืนและการแบ่งปันผลประโยชน์ ซึ่งอนุสัญญาได้ยอมรับว่ามนุษย์มีความสัมพันธ์กับทรัพยากรชีวภาพมาช้า

นานแต่สมัยบรรพบุรุษ มนุษย์มีภูมิปัญญาในการน าทรัพยากรชีวภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น ในมาตรา 8 (ญ) 

ของอนุสัญญาฯจึงก าหนดพันธกรณีทางกฎหมายให้ประเทศภาคีสมาชิกต้องให้การเคารพ สงวน ด ารงไว้  ซึ่งภูมิ

ปัญญา ประดิษฐกรรม การปฏิบัติของชุมชนท้องถิ่นหรือพื้นเมืองในชีวิตประจ าวันซึ่งมีความสัมพันธ์กับการอนุรักษ์

และใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งหมายถึงประเทศภาคีต้องมีกฎหมายรับรองสิทธิชุมชน ประเทศภาคีสมาชิก

ต้องสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญา ประดิษฐกรรม การปฏิบัติของชุมชนท้องถิ่น ให้มีการใช้อย่างกว้างขวาง 

โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ทรงสิทธิในภูมิปัญญา ประเทศภาคีสมาชิกต้องส่งเสริมการแบ่งปันผลประโยชนท่ี์ได้จาก

การใช้ภูมิปัญญา ประดิษฐกรรม การปฏิบัติ ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ชุมชนเข้ามามี

ส่วนร่วม ซึ่งการยอมรับให้ชุมชนท้องถิ่นหรือพื้นเมืองเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ เป็นวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากร

ชวีภาพท่ีมีประสิทธิภาพอย่างมากวิธีหน่ึง  
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ในมาตรา 10 (ค) ของอนุสัญญาฯได้ก าหนดพันธกรณีเชงินโยบายในการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่าง

ยัง่ยนื ซึ่งหมายถึงการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรน้ันได้ในระยะยาว โดยไมส่่งผลกระทบตอ่ปริมาณทรัพยากรน้ันในอนาคต 

และไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอื่นหรือความหลากหลายทางชีวภาพอื่น ซึ่งวิธีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เช่น 

ประเทศภาคีสมาชกิให้ความคุ้มครองและส่งเสริมการใชท้รัพยากรชีวภาพตามธรรมเนยีมประเพณีและการปฏบัิตติาม

จารีตประเพณีซึ่งสอดคล้องกับความต้องการในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน สืบเนื่องจากชุมชน

ท้องถิ่นหรือพื้นเมืองได้ใชท้รัพยากรชวีภาพในทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ การใช้

ประโยชน์มักสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และความสามารถในการสนองประโยชน์ของทรัพยากรชีวภาพ ดังนั้น 

ตอ้งมีกฎระเบียบควบคุมการใช้ประโยชนท์รัพยากรชวีภาพ การด าเนนิงานของประเทศภาคีตามพันธกรณีน้ี  เช่น แยก

ประเภทการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรชีวภาพตามธรรมเนียมปฏบัิติและภูมปัิญญาตามจารีตประเพณี ปรับปรุงกฎหมาย

ภายในท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและวเิคราะห์นโยบายและสถาบันต่างๆท่ีมีอยู่ท่ีเกี่ยวข้องกับการใชป้ระโยชนท์รัพยากรชีวภาพ

ตามธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น สร้างกลไกท่ีมปีระสิทธิภาพและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ เช่น พื้นท่ีคุ้มครอง 

การก าหนดสถาบันหรือองคก์รท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากร [22]   

 หากพิเคราะห์ความหมายสิทธิชุมชนท่ีนักวิชาการไทยได้ให้ความหมายไว้ เป็นการยอมรับว่าชุมชนมี

ความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นเวลาช้านาน จนทรัพยากรธรรมชาติเป็นเสมือนกรรมสิทธ์ิร่วมกันของคน

ในชุมชน ชุมชนมีภูมิปัญญาในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนมีแนวทางการปฏิบัติในการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติท่ียอมรับร่วมกันและมีการปฏบัิติสืบตอ่เนื่องกันมาจนกลายเป็นจารีตประเพณี ซึ่งจารีตประเพณี

ดังกล่าวอาจมีการพัฒนาจนกลายเป็นกฎเกณฑ์ท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นมา เช่น ข้อบังคับชุมชน แต่จารีตประเพณี

หรือกฎเกณฑ์ดังกล่าวรัฐยังไม่ให้การยอมรับอย่างเป็นทางการ จนเมื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายใต้อ านาจ

การตัดสนิใจของหนว่ยงานรัฐ ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งขึน้ระหวา่งชุมชนและหนว่ยงานรัฐ จึงมีการเรียกร้องให้รัฐ

ให้การยอมรับสิทธชิุมชนอยา่งเป็นทางการ โดยตรากฎหมายรับรองสิทธิชุมชนดังกล่าว ดังเช่นการเรียกร้องให้ตรารา่ง

พระราชบัญญัติป่าชุมชน  แม้ภายหลังประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ โดย

ได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาฯ เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2546 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี  29 มกราคม 2547 แต่ประเทศ

ไทยยังมิได้น าหลักการมีส่วนร่วมและสิทธิชุมชนตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพพิจาณาปรับใช ้

โดยตรากฎหมายท่ีให้การรับรองสิทธิชุมชนอย่างเป็นทางการ โดยในมาตรา 8(ญ) และมาตรา 10(ค) ของอนุสัญญาฯ

ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเนื่องจากแนวปฏิบัติหรือภูมิ

ปัญญาของชุมชนท้องถิ่นเป็นการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรชีวภาพอยา่งยั่งยืน จึงก าหนดหน้าท่ีให้ประเทศ

ภาคีสมาชิกต้องปฏบัิติ เช่น การอนุรักษ์แนวปฏิบัติหรือภูมปัิญญาของชุมชนท้องถิ่นท่ีเป็นการอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์

จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งย่อมหมายถึงการยังคงยอมรับให้ชุมชนท้องถิ่นท่ีมีภูมิปัญญาดังกล่าวมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ และอนุสัญญาฯยังให้ประเทศภาคีส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน

ผลประโยชน์จากการใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ชุมชนท้องถิ่นในฐานะเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น การให้

ความส าคัญกับบทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

ตลอดจนมสี่วนร่วมในการแงปันผลประโยชนจ์ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ 

 แม้ท่ีผ่านมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 จะเคยก าหนดให้บุคคลท่ีรวมตัวกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม  มสี่วนร่วมใน

การจัดการและใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มก็ตาม หรือปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 43 ก าหนดให้บุคคลและชุมชนมีสิทธิจัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก
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ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งสิทธิของชุมชน

ดังกล่าวรวมถึงสิทธิท่ีจะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการด าเนินการด้วย หากพิเคราะห์สิทธิในการ

จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตามมาตรา 43 ดังกล่าว ย่อมหมายถึงสิทธิในการมสี่วน

ร่วมอนุรักษ์เข้าถึงและใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งการใช้สิทธิของชุมชนดังกล่าว ชุมชนสามารถใชส้ิทธิได้

โดยล าพังหรือชุมชนอาจใช้สิทธิด าเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐก็ได้ ดังนั้นสิทธิตามท่ี

รัฐธรรมนูญให้การรับรองไว้จึงไม่ครอบคลุมถึงสิทธิของชุมชนในการมีส่วนร่วมแบ่งปันผลประโยชนต์ามหลักการของ

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ                         

                   ปัจจุบันนอกจากไม่มีกฎหมายให้การรับรองสิทธิชุมชนอย่างเป็นทางการแล้ว กฎหมายท่ีเกี่ยวกับ

ทรัพยากรชีวภาพยังไม่ได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักการในรัฐธรรมนูญ ท าให้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

อนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับรัฐหรือสิทธิชุมชน ตลอดจนการแบ่งปันผลประโยชน ์ตามหลักการ

ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่าง

ยั่งยืน ยากท่ีจะเกิดขึน้ได้จริงในบริบทสังคมไทย ซึ่งหากในแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพได้น าหลักการมีส่วน

ร่วมและสิทธิชุมชนตามอนุสัญญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพพิจาณาปรับใช้ ยอ่มท าให้ชุมชนท่ีมีภูมิปัญญา

ท้องถิ่นท่ีเป็นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน มีสิทธิในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์หากมีการใช้ประโยชน์จากภูมปัิญญาท้องถิ่นนั้น 

อันเป็นแนวทางที่น าไปสู่การอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชนท์รัพยากรชีวภาพอยา่งยั่งยืน  

7. หลักการกระจายอ านาจให้แกอ่งคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตามหลักการกระจายอ านาจซึ่งเป็นหลักการใช้อ านาจบริหารท่ีรัฐส่วนกลางมอบอ านาจบางประการให้

ประชาชนในท้องถิ่นบริหารปกครองตนเอง โดยชุมชนท้องถิ่นจะรับรู้ปัญหาและความต้องการของตนเองภายใต้ฐาน

ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรของประชาชนในท้องถิ่นเป็นองค์กรใช้อ านาจแทน

ประชาชนตามเจตนารมณ์หรือความต้องการของประชาชน [23]  การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น คือ การมอบอ านาจหน้าท่ีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการผ่านกฎหมายหลักส าคัญ คือ กฎหมาย

จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข

เพิ่มเติม(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 และ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มีการจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่น และให้ท้องถิ่นมคีวามเป็นอสิระในการบริหารงบประมาณ

และบริหารงานบุคคล ภายใตก้ารก ากับดูแลของหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง     

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นองค์กรท่ีใกล้ชิดประชาชนในท้องถิ่นท่ีสุด รับรู้ปัญหาความต้องการของ

ประชาชนมากท่ีสุด เป็นองค์กรใช้อ านาจแทนประชาชน โดยมีการจัดท ากิจกรรมโครงการหรือบริการสาธารณะเพื่อ

สนองตอบความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีกฎหมายก าหนดไว้ ในการปฏบัิตติามอ านาจหน้าท่ีของ

องค์การบริหารส่วนต าบลน้ัน มาตรา 69/1 ของพระราชบัญญัติสภาต าบลฯ ให้ค านึงประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้

วธีิการบริหารกิจการบ้านเมอืงท่ีด ีซึ่งหนึ่งในหลักการบริหารกิจการบ้านเมอืงท่ีด ีได้แก่ หลักการมสี่วนร่วมของประชาชน  

อ านาจหน้าที่ในการคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษาและการใช้ประโยชนท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น

อ านาจหน้าท่ีหนึ่งขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักการกระจายอ านาจ ปรากฎในพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7) ท่ีให้อ านาจองค์ การ

บริหารส่วนต าบลในการคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(24) ให้อ านาจ



 
 

Proceedings   

2156 

องค์การบริหารส่วนต าบล ในการจัดการ การบ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์ จากป่าไม้ ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่ งแวดล้อม  แต่ในขณะเดียวกันหน่วยงานรัฐอื่นยังมีอ านาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ ป่าไม้  พ.ศ.2484 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ.2504 พระราชบัญญัติสงวนและ

คุ้มครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสวนป่าพ.ศ. 2535 อยู่ [24] จึงเป็นความซ้ าซ้อนในเร่ืองของอ านาจ

หน้าท่ีของหน่วยงานรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและยังขาดความชัดเจนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ

สามารถใช้อ านาจหน้าท่ีได้ในขอบเขตเพยีงใด 

การกระจายอ านาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามแผนปฏบัิตกิารก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถ่ายโอนภารกิจงานพัฒนาป่าชุมชนในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ยกเวน้พื้นท่ีอนุรักษ์ 

ได้แก่ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตวป่์าและเขตพื้นท่ีต้นน้ าล าธาร หากองค์กรปกครองท้องถิ่นด าเนนิการอยู่

แล้วให้ถ่ายโอนภารกิจให้ทันที โดยมีเงื่อนไขว่าพื้นท่ีป่าต้องอยู่ติดกับชุมชนหรือชุมชนได้ดูแลป่าอยู่แล้ว  โดยให้

ประชาชนมสี่วนร่วมดูแลป่าไม้และวางแผนใชป้ระโยชนจ์ากปา่ชุมชนในท้องถิ่นของตน  แตภ่ารกิจดังกล่าวมไิด้ถา่ยโอน

บุคลากรและงบประมาณมาให้ การด าเนินการส่วนใหญ่เป็นรูปแบบร่วมกับราชการส่วนกลางมีการจัดฝึกอบรมให้ 

ตอ่มาได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ืองแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ

ป่าไม้ พ.ศ.2484 แตง่ตัง้บุคลากรท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการป้องกันจับกุม

ปราบปรามผู้กระท าผิดและยึดของกลางตามพระราชบัญญัตป่ิาไม ้พ.ศ.2484 ภายในเขตท้องท่ีรับผิดชอบ ซึ่งอ านาจ

หน้าท่ีดังกล่าวยังเป็นลักษณะเช่นเดียวกับเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ เน้นการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ฝ่าฝืนเป็นหลัก โดยไม่

เปิดโอกาสให้ชุมชนหรือท้องถิ่นมีส่วนร่วมดูแลและจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายใต้แนวคิดสิทธิชุมชน  [25] เมื่อ

หนว่ยงานรัฐที่บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นบังคับใช้กฎหมายเดิม เช่น พระราชบัญญัตป่ิา

สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัตอิุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ท าให้ท้องถิ่นอยูใ่นภาวะไม่กล้าด าเนินการตาม

สิทธิในกฎหมายรัฐธรรมนูญเนื่องจากกลัวว่าเป็นการด าเนินการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่ด าเนินการส่งเสริม

คุ้มครองสิทธิของประชาชนให้เป็นผลอย่างเป็นรูปธรรม [26] 

ซึ่งหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัตท้ิองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตโิดยอ้างอ านาจ

หนา้ที่ตามกฎหมาย อาจเกิดปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของข้อบัญญัติ  

ชุมชนห้วยยางขามอยู่ภายใต้การบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม บทบาทหน้าท่ีของ

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขามในการมสี่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์พื้นท่ีม่อนหินเขียวนั้น เนื่องจากพื้นท่ี

มอ่นหินเขียวอยู่ในเขตอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัตสิงวนและคุ้มครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 ประกอบกับหน่วยงานรัฐอื่น

ยังมีอ านาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 อยู่ ดังนั้นอ านาจหน้าท่ีขององค์การ

บริหารส่วนต าบลจึงมีความซ้ าซ้อนกับอ านาจหน้าท่ีของหนว่ยงานอื่น และยังไมม่ีความชัดเจนว่าองค์การบริหารส่วน

ต าบลจะใช้อ านาจหน้าท่ีได้ในขอบเขตเพียงใด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขามจึงไมอ่าจเข้าไปมสี่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ม่อนหินเขียวได้โดยการตราข้อบัญญัติต าบลในการอนุรักษ์ม่อนหินเขียวได้ เนื่องจากอาจจะเป็นการขัดต่อ

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เมื่อขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลยังขาด

ความชัดเจนการให้ชุมชนเข้ามามีสว่นร่วมจึงเป็นสิ่งท่ียากจะเกดิขึน้ได้ หากมีการตราข้อบัญญัตติ าบลเร่ืองการอนุรักษ์

มอ่นหินเขียวโดยชุมชนมีส่วนร่วมจัดการโดยอาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

ท่ีให้สิทธิไว้อาจน ามาซึ่งความขัดแย้งกับหน่วยงานท่ีใช้อ านาจตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ เนื่องจาก

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพไม่มหีลักการมสี่วนร่วม  
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แม้ว่ากฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติจะเป็นอุปสรรคส าคัญในการท่ีชุมชนและองค์การบริหารส่วนต าบล

จะเข้าไปมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ม่อนหินเขียว แตเ่พื่อให้การอนุรักษ์และใช้ประโยชนท์รัพยากรหินสีเขียวบนม่อนหินเขียว

เป็นไปอย่างยั่งยืน หลักการมีส่วนร่วมและสิทธิชุมชนตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สิทธิชุมชนใน

สังคมไทยเป็นสิ่งท่ีควรให้เกิดขึ้นจริงในแนวทางการอนุรักษ์มอ่นหินเขียว ซึ่งรูปแบบของการมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ม่อน

หินเขียวอาจอยู่ในรูปแบบของธรรมนูญชุมชน โดยธรรมนูญชุมชนเกิดขึ้นจากประชาชนในพื้นท่ีซึ่งรับทราบถึงปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีและได้ร่วมกันก าหนดกติกาเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าว โดยผ่าน

กระบวนการมีส่วนร่วม และผ่านความเห็นชอบร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นท่ี เป็นการใช้สิทธิอ านาจตามท่ี

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ให้การรับรองไว้ เพื่อน าสิทธิอ านาจท่ีมีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ

ดังกล่าวมาปฏบัิตใิช ้ธรรมนูญชุมชนจึงเป็นจิตส านกึของคนในพื้นท่ีและเป็นการน าไปปฏบัิตใิช ้ [27] 

8. หลักการมสี่วนร่วม  

  แต่เดิมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเป็นอ านาจหน้าท่ีของรัฐฝ่ายเดียว แต่เนื่องจากความ

ขัดแย้งระหว่างองค์กรรัฐกับประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความล้มเหลวในการป้องกันปัญหา

การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ จึงมองเห็นถึงปัญหา ความส าคัญและความจ าเป็นท่ีประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ [28]  การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

เกิดจากแนวคิดท่ีว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนจะน าไปสู่กระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีประสิทธิภาพ

และเป็นธรรม ยิ่งขึน้ [29]    
 

ผลการวิจัยเชิงพื้นที่ 
ในพื้นท่ีม่อนหินเขียวซึ่งมีทรัพยากรหินสีเขียว ในอดีตเมื่อประมาณ 700-800 ปีท่ีผ่านมาบรรพบุรุษของชุมชน  

ห้วยยางขามซึ่งอาศัยอยูใ่กล้กับแหล่งทรัพยากรหินสีเขียวและมีความเชื่อทางพุทธศาสนา จึงเกิดภูมิปัญญาในใชป้ระโยชน์

หินสีเขียวตามจารีตประเพณีทางพุทธศาสนา ข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของพระครูสุจิณรัตนคุณ (พระหน่อแก้ว 

ถาวรธัม เมืองมูล) กล่าวว่าในการบูรณะกู่(วัดร้าง) หมู่ท่ี 4 (พระธาตุต าหนักธรรมในปัจจุบัน) ปรากฏการค้นพบ หินสี

เขียวมรกตเชน่กันแต่ไมม่าก พบพระพุทธรูปหินสีเขียวออ่นแบบพระสิงห์ ขนาด 3 นิ้ว ซึ่งเป็นศลิปะคล้ายพระแก้วท่ีวัดพระ

ธาตุล าปางหลวง จังหวัดล าปาง แต่เป็นสีเขียวคนละแบบกับพระแก้วมรกต อยู่ภายในองค์ธาตุ ส่วนกู่(วัดร้าง) หมู่ท่ี 2  

ซึ่งปัจจุบันถูกขุดค้นจนไม่มีสภาพเดิม มีการค้นพบกองอิฐและหินท่ีบรรพบุรุษในอดีตได้น ามาสร้างวัดและเจดีย ์ 

พบพระพุทธรูปหินทรายและก้อนหินสีเขียวมรกตแตกหักท้ังขนาดเล็กและใหญ่เป็นจ านวนหลายก้อน (ผู้ให้สัมภาษณ์บาง

รายกล่าวว่าหินสีเขียวดังกล่าวมลีักษณะกลมเชน่เดียวกับหินสีมา) ข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของครูบามานพ กล่าววา่ใน

การบูรณะกู่(วัดร้าง) หมู่ท่ี 3 (พระธาตุสามดวงในปัจจุบัน) ได้พบหินมีลักษณะกลมสวยงามมากเป็นก้อนตามธรรมชาติ

บรรจุในพระธาตุจึงเอาไปล้างดูพบว่าเป็นหินสีเขียว จึงได้น าเอาไปบรรจุไว้ในพระธาตุตามเดิม คนโบราณตั้งแต่อดีตถึง

ปัจจุบันถือว่าหินสีเขียวเป็นหินแก้วท่ีสวยและเป็นสิริมงคล จึงได้เก็บไว้เป็นของดีถือว่าให้ความเขียวชอุ่มแก่ชีวิตจิตใจ  

ต่อมาในปี พ.ศ.2519 ได้มีกฎกระทรวงฉบับท่ี 779 ซึ่งออกตามความพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

ก าหนดให้ป่าน้ าแวนและป่าห้วยไคร้ในท้องท่ีต าบลลอ อ าเภอจุนเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ม่อนหินเขียวจึงอยู่ในเขตป่าสงวน

แห่งชาติ และต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณท่ีดินป่าน้ าแวนป่าห้วยไคร้ ในท้องท่ีต าบลห้วย

ยางขาม ให้เป็นเขตรักษาพันธ์ุสัตวป่์าเวยีงลอ ปัจจุบันมอ่นหินเขียวจึงอยูใ่นเขตรักษาพันธ์ุสัตวป่์าเวียงลอ  
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ภูมิปัญญาในการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรชีวภาพหินสีเขียวของชุมชนห้วยยางขาม เร่ิมมมีาตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ.2538 
โดยชุมชนห้วยยางขามซึ่งมีความเชื่อทางพุทธศาสนาท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษในอดีตและมีความใกล้ชิดกับแหล่ง

ทรัพยากรชีวภาพหินสีเขียว จึงเกิดภูมิปัญญาในการใช้ประโยชนท์รัพยากรชวีภาพหินสีเขียวเช่นเดียวกับบรรพบุรุษในอดีต 

โดยน ามาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปเพื่อสักการบูชาในครัวเรือน เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวัด แกะสลักเป็น

พระพุทธรูปน ามาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุ บรรจุไว้ใต้ฐานพระประธาน สร้างเป็นฐานตั้งพระประธาน ประดับตกแต่งพระ

อุโบสถเพื่อความสวยงามเพื่อสักการบูชาและเพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวัฒนธรรม(วัดบุญเรือง) แต่เนื่องด้วย
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ไม่มีหลักการมีส่วนร่วม กฎหมายมีข้อห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปใน

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่  กฎหมายห้ามมิให้กระท าการใด ๆ ในเขตรักษาพันธ์ุ

สัตว์ป่า เช่น ห้ามยึดหรือครอบครองท่ีดิน ห้าม ขุดหาแร่ ดิน หิน เว้นแต่เป็นการกระท าของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ดังนั้นแม้

ชุมชนจะเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดทรัพยากรธรรมชาติและมีภูมิปัญญาจารีตประเพณีในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรหินสีเขียวท่ีเป็น

การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มาก่อนรัฐตรากฎหมายก าหนดพื้นท่ีป่าดังกล่าวอยูใ่นความดูแลของรัฐ เมื่อชุมชน

มไิด้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เข้าถึงและใช้ประโยชน์ รวมถึงการได้รับการแบ่งปันผลประโยชน์ ชุมชนจึงมิได้รู้สึกถึง

ความเป็นเจ้าของทรัพยากรท่ีต้องดูแลรักษาไว้ให้ลูกหลาน ประกอบกับหน่วยงานรัฐไม่สามารถดูแลรักษาทรัพยากรได้

อย่างท่ัวถึง ท าให้ป่าซึ่งอยู่ภายใต้ระบบกรรมสิทธ์ิรัฐ (state property regime) กลายเป็นระบบกรรมสิทธ์ิแบบเปิดกว้าง

หรือเสรี (open access) ท่ีไม่มีใครดูแลรักษา [30]  จึงเกิดปัญหาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรหินสีเขียวในทางพาณิชย์โดยมี

การน าหินสีเขียวออกจากพื้นท่ีส่งขายต่ออ าเภอแมส่าย จังหวัดเชยีงรายเป็นจ านวนมาก และมีการน าหินสีเขียวส่งขายต่อ

แก่บุคคลภายนอกจ านวนมาก ในชว่งระหวา่งปี พ.ศ. 2538-2546  
เมื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยรัฐเป็นท่ีประจักษ์วา่ไม่สามารถคุ้มครองดูแลรักษาความหลากหลาย

ทางชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นแนวทางการอนุรักษ์ม่อนหินเขียวโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ตามแนวทางท่ี

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ให้สิทธิไว้ ตามหลักการมีส่วนร่วมและสิทธชิุมชนในอนุสัญญา

วา่ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ ตามแนวคิดสิทธิชุมชนในสังคมไทย จึงนา่จะเป็นแนวทางที่น าไปสู่การอนุรักษแ์ละ

ใชป้ระโยชนท์รัพยากรหนิสเีขียวบนมอ่นหินเขียวอยา่งยั่งยืน   
 

 สรุปผลและอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาพบว่าจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยรัฐผูกขาดการจัดการมิได้น ามาซึ่งการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ แต่แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง เช่น 

ชุมชน ทอ้งถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นแนวทางที่น าไปสู่การอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรชวีภาพ

อย่างยั่งยืน ท้ังนี้ตามหลักการมีส่วนร่วมและสิทธิชุมชนตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งให้

ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพของชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นท่ีมีภูมิปัญญา 

ธรรมเนยีมประเพณี หรือการปฏิบัตติามจารตีประเพณีท่ีเป็นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชวีภาพอยา่งยั่งยืน 

แต่ในแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตเิป็นสิ่งท่ียากท่ีจะเกิดขึ้นในสังคมไทย 

เนื่องจากแม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ให้บุคคลและชุมชนมีสิทธิจัดการ บ ารุงรักษา 
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 

หรือแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564 ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะได้ให้ความส าคัญต่อบทบาทและสิทธิชุมชนในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แตใ่นปัจจุบันยังไมม่ีกฎหมายท่ีให้การรับรองสิทธิชุมชนอยา่งเป็นทางการ 
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และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติยังไม่ได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักการในรัฐธรรมนูญ กฎหมายไม่มี

หลักการมีส่วนร่วม นอกจากนี้แม้จะมีกฎหมายให้อ านาจหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลในการคุ้มครอง ดูแล 

บ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายยังขาด
ความชัดเจน และหน่วยงานรัฐยังมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติอยู่เช่นเดิม องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยางขามจึงไม่อาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ม่อนหินเขียวโดยการตราข้อบัญญัติต าบลในการอนุรักษ์

มอ่นหินเขียวได้ เนื่องจากอาจจะเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 หากมีการตรา

ข้อบัญญัติต าบลเร่ืองการอนุรักษ์ม่อนหินเขียวโดยชุมชนมีส่วนร่วมจัดการโดยอาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ท่ีให้สิทธิไว ้อาจน ามาซึ่งความขัดแย้งกับหน่วยงานรัฐที่ใชอ้ านาจตามกฎหมาย

เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ เนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติไม่มีหลักการมีส่วนร่วม ดังนั้นในแนว

ทางการอนุรักษ์ม่อนหินเขียวอย่างยั่งยืน จึงควรอยู่ในรูปแบบข้อตกลงร่วมกันท่ีเรียกว่า “ธรรมนูญชุมชน” ธรรมนูญ

ชุมชนมิได้ปรากฎอยู่ในล าดับชั้นของกฎหมายดังเช่นข้อบัญญัติต าบล ซึ่งอยู่ในล าดับชั้นกฎหมายล าดับรองท่ีตราขึ้น

โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ โดยผ่านกระบวนการนิติบัญญัติโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น แต่

ธรรมนูญชุมชนเกิดขึ้นจากความตกลงของประชาชนหรือหน่วยงานรัฐในแต่ละพื้นท่ีโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 

และมีผลผูกพันบังคับใชร้ะหวา่งผู้ท่ีร่วมตกลงด้วยกัน ซึ่งธรรมนูญชุมชนท่ีมีการยอมรับร่วมกันและมีการปฏิบัตใิชจ้ริง

ในพืน้ท่ีอาจมกีารพัฒนาให้อยูใ่นรูปของขอ้บัญญัติต าบลได้ในอนาคต 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงเสนอแนะร่างธรรมนูญชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ม่อนหินเขียวอย่างยั่งยืน 

เพื่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องพจิารณาน าไปปรับใชใ้นการด าเนนิงานต่อไป  

ร่างธรรมนูญชุมชนหว้ยยางขามเพื่อการอนุรักษม์อ่นหินเขียวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 

ส่วนท่ี 1 ปรัชญา แนวคดิ  

ส่วนท่ี 2 การบริหารจัดการมอ่นหินเขียวอยา่งยั่งยืน  

ประกอบด้วยแผนการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน แผนการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน แผนการแบ่งปันผลประโยชน์ 

แผนการบริหารจัดการม่อนหินเขียวอย่างยั่งยืน แผนการอนุรักษ์  หินสีเขียวบนม่อนหินเขียว ม่อนดอยอื่น ล าห้วย  

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเวียงลอ ถือเป็นสมบัติร่วมกันของชุมชนห้วยยางขามและทุกคนใน

ชาติร่วมกัน ชุมชนห้วยยางขามและทุกคนในชาติมหีน้าท่ีชว่ยกันสอดส่องดูแลรักษา มิให้มกีารน าทรัพยากรชีวภาพหิน

สีเขียวไปใช้ประโยชนใ์นทางพาณิชย ์แผนการใช้ประโยชนอ์ย่างย่ังยนื บุคคล ชุมชน กลุ่ม องค์กรหรือหนว่ยงานรัฐใด ๆ 

ไม่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพหินสีเขียวในทางพาณิชย์อันเป็นการท าลายทรัพยากรหินสี เขียว  

การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพหินสีเขียวของบุคคล ชุมชน กลุ่ม องค์กรหรือหน่วยงานรัฐใด  ๆ เพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวม ตามภูมิปัญญาและจารีตประเพณีทางพุทธศาสนาให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากร

ชีวภาพหินสีเขียวได้ในปริมาณท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณทรัพยากรหินสีเขียวในอนาคต แผนการแบ่งปัน

ผลประโยชน ์ภูมิปัญญาในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพหินสีเขียวตามจารีตประเพณีทางพุทธศาสนา

ของชุมชนห้วยยางขามท่ีได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันของชุมชนห้วยยางขาม

หากผู้ใดน าภูมิปัญญาของชุมชนห้วยยางขามดังกล่าวไปใช้ประโยชนไ์มว่า่ในทางใดๆและน ามาซึ่งผลประโยชน์ท้ังท่ีเป็น

ตัวเงินและมิใชต่ัวเงินให้มีการแบ่งปันผลประโยชนด์ังกล่าวแก่ชุมชน ห้วยยางขาม  

ส่วนท่ี 3 การขับเคลื่อนธรรมนูญชุมชนห้วยยางขามเพ่ือการอนุรักษม์อ่นหินเขียวอยา่งยั่งยืน  
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ปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 วรรค สาม : 

กรณีจ าเลยในคดีอาญาต้องแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลขณะยื่นอุทธรณ์ 

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 

งานวจิัยนี้ มุ่งเนน้เร่ืองสิทธิในการอุทธรณ์ค าพพิากษาคดีอาญาของจ าเลยในกรณท่ีีศาลมีค าพิพากษาลงโทษ

จ าคุกหรือโทษสถานท่ีหนักกว่านั้นและจ าเลยไม่ได้ถูกคุมขัง กฎหมายบัญญัติให้จ าเลยจะยื่นอุทธรณ์ได้ต่อเมื่อแสดง

ตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ศาลมีค าสั่งไม่รับอุทธรณ์ เป็นกรณีท่ีกฎหมายได้ก าหนดเงื่อนไข

จ ากัดสิทธิของจ าเลยในการยื่นอุทธรณ์อันเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาใหม่แตกต่างจากท่ีเคยมมีาก่อน บทความนี้จึง

ได้ท าการศึกษาว่า บทบัญญัติของกฎหมายในเร่ืองดังกล่าวมีปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้ มีลักษณะขัดหรือแย้งกับ

เจตนารมณข์องกฎหมายในเร่ืองการอุทธรณ์ และมีผลกระทบตอ่การบังคับใชก้ฎหมายในเร่ืองอื่น ๆ หรือไม่ 
 

ค าส าคัญ:  การอุทธรณ์, จ าเลย, โทษจ าคุก, กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา  

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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บทน า 
การอุทธรณ์ค าพิพากษาของจ าเลยในคดีอาญาในกรณีศาลมคี าพิพากษาลงโทษจ าคุก เมื่อศาลชัน้ต้นได้มคี า

พิพากษาให้ลงโทษจ าคุกจ าเลยในคดีอาญากฎหมายให้สิทธิจ าเลยสามารถยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลได้ ท้ังใน

ปัญหาข้อเท็จจรงิและข้อกฎหมายตามมาตรา 193 ทว ิ(1) การยื่นอุทธรณ์น้ันกฎหมายก าหนดให้จ าเลยท าเป็นอุทธรณ์

แล้วน ามายื่นต่อศาลชั้นต้น เพื่อจะได้ส่งต่อไปให้ศาลอุทธรณ์พิจารณา ส าหรับระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์นั้น 

ก าหนดให้ย่ืนภายในหนึ่งเดอืนนับแตว่ันอา่นหรือถอืว่าได้อ่านให้คู่ความฝ่ายท่ีอุทธรณ์ฟัง โดยในการย่ืนค าฟ้องอุทธรณ์

นัน้ จ าเลยอาจยื่นค าฟ้องอุทธรณ์ด้วยตนเองต่อศาลช้ันตน้หรือท าหนังสอืมอบอ านาจให้ทนายความท าค าฟอ้งอุทธรณ์

และยื่นอุทธรณ์แทนจ าเลยโดยจ าเลยไม่ต้องมาปรากฏตัวต่อเจ้าพนักงานศาลในวันยื่นอุทธรณ ต่อมาปรากฏว่ามี

จ าเลยบางคนได้หลบหนไีปในระหว่างท่ีใชส้ิทธิย่ืนอุทธรณ์ และศาลไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามตีัวจ าเลยขณะท่ีใชส้ิทธิ

ยื่นอุทธรณ์หรือไม่ จึงได้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์หาจ าเลยในคดีอาญา โดยก าหนดให้จ าเลยท่ีศาล

พิพากษาลงโทษจ าคุก จะต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานในวันยื่นอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ศาลมีค าสั่งไม่รับอุทธรณ์  ท้ังนี้ 

ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี 32) พ.ศ. 2560 อันเป็นการ

ก าหนดหลักเกณฑ์ใหม่ในการยื่นอุทธรณ์ของจ าเลยในคดอีาญา 
บทความนี้ เป็นความพยายามในการวเิคราะห์เชงิวพิากษ์ (Critical analysis) หลักกฎหมายในมาตรา 198 วรรคสาม 

ว่าเป็นการบัญญัติกฎหมายท่ีมีลักษณะขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ของกฎหมายในเร่ืองการยื่นอุทธรณ์หรือไม่ และการ

บังคับใช้กฎหมายในเร่ืองดังกล่าวนี้มีผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายอื่นหรือไม่ พร้อมกับข้อเสนอแนะแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาอันเกิดจากการบังคับใชก้ฎหมายดังกล่าว เพื่อไห้บทบัญญัติในเร่ืองนี้มีสภาพบังคับใชท่ี้สมบูรณ์ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาว่าบทบัญญัติของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา198 วรรคสาม เป็นการบัญญัติ

กฎหมายท่ีมีลักษณะสอดคล้องกับเจตนารมณข์องกฎหมายเร่ืองการอุทธรณ์หรือไม่ 

2. ศึกษาถึงสภาพปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา198 วรรคสาม ท่ี

ก าหนดให้ จ าเลยท่ีศาลมีค าพิพากษาลงโทษจ าคุกและมิได้ถูกควบคุมตัว จะต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาล

ในขณะยื่นอุทธรณ์ 

3. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบตอ่การบังคับใชก้ฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราอื่น  อันเกิดจากการบังคับ

ใชก้ฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา198 วรรคสาม 

4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและมาตรการท่ีเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ให้บังเกิดผล

ในทางปฎิบัต ิ
 

วิธีการศึกษา 
 การวจิัยนี้ มุ่งเนน้ศึกษาถึงสภาพปัญหาอันเกิดจากการบังคับใชก้ฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา198 

วรรคสาม ท่ีก าหนดให้จ าเลยซีงศาลมีค าพิพากษาลงโทษจ าคุกและมิได้ถูกควบคุมตัวจะต้องมาแสดงตัวต่อเจ้า

พนักงานศาลในและยื่นอุทธรณ์ และผลกระทบตอ่การบังคับใชก้ฎหมาย ส าหรับวธีิด าเนินการวจิัยคร้ังนี้ เป็นการวิจัย

เอกสาร (documentary research) ซึ่งผู้วิจัยเร่ิมต้นด้วยการวิจัยเอกสาร วิเคราะห์กฎหมาย รวบรวมกฎหมายต่างๆ 

เป็นหลักส าคัญของการวิจัยคร้ังนี้ โดยการค้นคว้าเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ค าพิพากษาของศาล รวมท้ังกฎหมาย

ของต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งกับการอุทธรณ์เพื่อเป็นแนวทางประกอบการศกึษาและวเิคราะห์ 
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ผลการศึกษา 

1. สิทธิการอุทธรณ์ค าพิพากษาในคดีอาญาของประเทศไทย 

“การอุทธรณ์” คือ การร้องขอให้ศาลท่ีสูงกว่าตรวจสอบค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลล่าง ท้ังในปัญหา

ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เพื่อให้มีการแก้ไขหรือยกเลิกเพิกถอนค าวินิจฉัยของศาลชัน้ต้น ลักษณะของการอุทธรณ์

จึงเป็นกระบวนการท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดคดีโดยศาลที่สูงกว่า 

การอุทธรณ์คดีอาญา เมื่อศาลชั้นต้นได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง หากโจทก์หรือจ าเลยไม่พอใจในผลแห่งค า

พิพากษา มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได้ท้ังในปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาข้อเท็จจริง เว้นแต่ปัญหาข้อเท็จจริงบางอย่างท่ี

กฎหมายได้ก าหนดห้ามมิใช้คู่ความอุทธรณ์ แต่การห้ามก็มิได้เป็นการห้ามอย่างเด็ดขาด กฎหมายยังให้อ านาจผู้

อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงท่ีต้องห้าม ยื่นค าร้องขอให้ผู้พิพากษาท่ีนั่งพิพากษาคดีมีค าสั่งอนุญาตให้อุทธรณ์ได้ จึงถือ

ได้ว่า การยื่นอุทธรณ์เป็นสิทธิอยา่งหนึ่งของโจทก์และจ าเลย 

ศาลท่ีมหีน้าที่ในการรับอุทธรณ์ กฎหมายก าหนดวา่ให้ผู้อุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลชัน้ต้น และก าหนดให้เป็น

หน้าท่ีของศาลชั้นต้น ที่จะตรวจรับอุทธรณ์หรือไม่ กรณีผู้อุทธรณ์ซึ่งต้องขังหรือต้องจ าคุกในเรือนจ า อาจยื่นอุทธรณ์

ตอ่พัศดีภายในก าหนดอายุอุทธรณ์ เพื่อให้สง่ตอ่ไปยังศาลช้ันตน้  

หลักเกณฑ์ในการยื่นอุทธรณ์ กฎหมายก าหนดว่า อุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือระบุข้อเท็จจริงโดยย่อหรือข้อ

กฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง โดยต้องยื่นต่อศาลชั้นต้นภายในก าหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันท่ีได้อา่นค าพพิากษาหรือค าสั่งให้

คู่ความฝ่ายท่ีอุทธรณ์ฟัง  ดังนัน้ ระยะเวลาในการย่ืนอุทธรณ์ของโจทก์หรือจ าเลยจงึอาจไมต่รงกันก็ได้  

นอกจากนี้ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 วรรคสาม โดยได้

ก าหนดหลักเกณฑ์ในการย่ืนอุทธรณ์เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ แตกต่างจากหลักเกณฑ์ท่ีเคยได้บัญญัติไว้ก่อนหน้า โดยได้

บัญญัติว่า “ในกรณีท่ีตามค าพิพากษา จ าเลยต้องรับโทษจ าคุกหรือโทษสถานหนักกว่านั้น และจ าเลยไม่ได้ถูกคุมขัง

จ าเลยจะยื่นอุทธรณ์ได้ต่อเมื่อแสดงตนตอ่เจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ มฉิะนั้นให้ศาลมีค าสั่งไม่รับอุทธรณ์ ...” 

โดยมเีหตุผลในการแก้ไขเพื่อให้ศาลสามารถตรวจสอบได้วา่ จ าเลยยังมีตัวตนอยูห่รือไม่ และเป็นการปิดโอกาสมใิห้จ าเลย

ท่ีอยู่ในระหวา่งการหลบหนีสามารถยื่นอุทธรณ์ได้  ดังนั้น การยื่นอุทธรณ์ของจ าเลยในคดีอาญา นอกจากจะต้องท า

เป็นอุทธรณ์ยื่นต่อศาลชั้นต้นภายในหนึ่งเดือนแล้ว หากคดีใดศาลพิพากษาลงโทษจ าคุก แล้วจ าเลยประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ 

จ าเลยจะต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลด้วยเสมอ อันมีลักษณะเป็นมาตรการก าหนดเงื่อนไขจ ากัดสิทธิของ

จ าเลยในการย่ืนอุทธรณ์ค าพพิากษา 

2. สิทธิการอทุธรณค์ าพิพากษาในคดีอาญาของประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศท่ีใช้กฎหมายระบบคอมมอนลอว์ (common law) สิทธิในการด าเนินคดี

อาญาโดยท่ัวไปของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหน้าท่ีของพนักงานอัยการ ส าหรับเอกชนมีอ านาจด าเนินคดีอาญาได้

เองในบางกรณี ส าหรับสิทธิในการฟอ้งคดีอาญาใช้หลักกฎหมายเร่ืองฟอ้งซ้ า หรือ Double Jeopardy กล่าวคือ คดีใด

ท่ีศาลได้มีค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแล้ว จะน าคดีเร่ืองเดียวกันมาฟ้องใหม่ไม่ได้ ท้ังนี้ เพื่อป้องกันบุคคลจากการต้องถูก

ฟ้องร้องในเร่ืองเดียวกันซ้ าอีก ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ ได้น าไปใช้กับสิทธิในการอุทธรณ์ด้วย กล่าวคือ โจทก์ผู้ฟ้องคดี

จะอุทธรณ์คดีนั้นไม่ได้ เนื่องจากขัดกับหลัก Double Jeopardy ไม่ว่าการปล่อยตัวนั้นจะเนื่องมาจากการส าคัญผิดหรือไม่ก็

ตาม โจทก์ไม่มีอ านาจอุทธรณ์คดีนั้นได้ เว้นแต่การอุทธรณ์ค าสั่งท่ีไม่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับความผิดหรือ

ความบริสุทธ์ิของจ าเลย แต่หากคดีใดศาลตัดสินลงโทษจ าเลย ต่อมาได้มีการอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ได้มีค าพิพากษา

กลับค าพพิากษาศาลล่างเป็นปล่อยตัวจ าเลย ในกรณีเชน่นี ้โจทก์มีอ านาจที่จะอุทธรณ์ต่อไปได้  
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ด้วยเหตุนี้  สิทธิของโจทก์ในการอุทธรณ์ค าพิพากษาในคดีอาญาของศาลชั้นต้นคร้ั งแรกในประเทศ

สหรัฐอเมริกา หากคดีใดศาลชั้นต้นพิพากษาให้ปล่อยตัวจ าเลย โจทก์ไม่มีอ านาจอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลได้  

แตห่ากคดีใดมิใชค่ดีท่ีศาลพิพากษาให้ปล่อยตัวจ าเลย โจทก์มสีิทธิอุทธรณ์ได้ท้ังปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายโดย

ไมม่กีารจ ากัด แม้เป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงเหมอืนอย่างของประเทศไทย 

ส าหรับสิทธิในการอุทธรณ์ค าพิพากษาของจ าเลยในคดีอาญา จ าเลยมีสิทธิในการอุทธรณ์โดยอัตโนมัต ิ  

โดยถือว่าเป็นสิทธิขั้นมูลฐาน (matter of right) แม้สิทธิในการอุทธรณ์จะไม่ได้บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญของ

สหรัฐ เหมือนอย่างสิทธิขั้นมูลฐานอื่น ๆ แต่กฎหมายของทุกมลรัฐและรัฐบาลกลางต่างก็ได้รับรองสิทธิของจ าเลยใน

การอุทธรณ์ กล่าวคือ หากคดีใดจ าเลยถูกศาลพิพากษาลงโทษ ไม่ว่าความผิดประเภทใดก็ตาม ย่อมมีสิทธิท่ีจะอุทธรณ์ได้

อยา่งนอ้ยหนึ่งครัง้ไปยังศาลในระดับสูงกว่าโดยไมค่ านึงวา่จะเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย โดย

ไมม่ขี้อจ ากัดไมว่า่ด้วยประการใด 

ประเทศสหรัฐอเมริกา สิทธใินการอุทธรณ์ขั้นแรกเป็นสิทธอิยา่งหนึ่ง  ดังนั้นการอุทธรณ์จึงไม่มขี้อจ ากัดใด ๆ 

ท้ังสิน้ ส าหรับความผิดอาญาท่ีมีอัตราโทษเล็กนอ้ยท่ีอยู่ในอ านาจพิจารณาของศาลแขวง หากคู่ความประสงค์จะอุทธรณ์

ก็ให้ยื่นอุทธรณ์ไปยังศาลท่ีมีอ านาจท่ัวไป ส าหรับความผิดท่ีมีอัตราโทษรุนแรงอยู่ในอ านาจพิจารณาของศาลท่ีมีเขต

อ านาจท่ัวไป กฎหมายให้อ านาจคู่ความอุทธรณ์ได้ท้ังปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย และไม่มีบทบัญญัติห้าม

คู่ความอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงเหมือนเช่นประเทศไทย เนื่องจากการอุทธรณ์ในชั้นแรกของสหรัฐอเมริกาถือว่า

เป็นสทิธิ 

3. สทิธิการอทุธรณ์ค าพพิากษาในคดีอาญาของประเทศเยอรมนี 

ประเทศเยอรมน ีเป็นประเทศท่ีใชก้ฎหมายระบบซีวลิลอว์ (Civil law) กฎหมายให้อ านาจโจทก์และจ าเลยตา่งมี

สิทธิท่ีจะอุทธรณ์โดยเท่าเทียมกัน ไมม่มีาตรการในการจ ากัดสิทธิในการอุทธรณ์ของโจทก์และจ าเลยต่างกันเหมือนอย่าง

ของประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีจ ากัดสิทธิห้ามโจทก์อุทธรณ์ในคดีท่ีศาลพิพากษาปล่อยตัวจ าเลย ด้วยเหตุนี้หากโจทก์

หรือจ าเลยไม่พอใจในค าพิพากษาของศาล โจทก์หรือจ าเลยก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได้ เนื่องจากกฎหมายให้สิทธิในการ

อุทธรณ์ของโจทก์และจ าเลยเท่าเทียมกัน ท้ังน้ีตาม German Code of criminal Procedure section 296 

ประเทศเยอรมนี คดีอาญาท่ีมีอัตราโทษไม่ร้ายแรงอยู่ในอ านาจพิจารณาของศาลแขวง กฎหมายให้อ านาจ

โจทก์และจ าเลย มีสิทธิอุทธรณ์ได้ท้ังในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายโดยไมม่ีข้อจ ากัดสิทธิแตป่ระการใด ดังเช่น

ประเทศไทยท่ีกฎหมายก าหนดห้ามคู่ความอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงในคดีบางประเภท เวน้แต่จะได้รับการอนุญาต 

หรือรับรองจากผู้พิพากษา ตามกฎหมายของประเทศเยอรมนยีอมให้มกีารอุทธรณ์อย่างนอ้ยหนึ่งชัน้ เพื่อแก้ไขความ

ไมถู่กต้องในการก าหนดข้อเท็จจริงท่ีอาจผิดพลาดในศาลช้ันตน้ได้ เรียกว่า “Berufung” เป็นการอุทธรณ์ของศาลแขวง 

ซึ่งเป็นการพิจารณาเฉพาะความผิดท่ีมีโทษไม่รุนแรง  แต่อย่างไรก็ตาม หากเป็นการพิจารณาคดีอาญาท่ีร้ายแรงโดย

องค์คณะท่ีเรียกว่า “Grosse strafkammer” ซึ่งองค์คณะประกอบด้วย ผู้พิพากษาอาชีพ 3 นาย และผู้พิพากษาสมทบอีก 

2 นาย การพิจารณาขอ้เท็จจริงโดยองค์คณะดังกล่าวเป็นท่ีสุด คงอุทธรณ์ได้เฉพาะข้อกฎหมายเท่านัน้ 

ประเทศเยอรมนี การอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลแขวงไปยังศาลจังหวัด กฎหมายให้สิทธิโจทก์และจ าเลย

เท่าเทียมกันในการยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษา โดยสามารถอุทธรณ์ได้ท้ังในปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายโดยไม่มี

ข้อจ ากัดสิทธิแตอ่ย่างใด เวน้แตค่ดีใดท่ีตัดสินโดยองค์คณะ Grosse strafkammer คดีดังกล่าวไมอ่าจอุทธรณ์ในปัญหา

ข้อเท็จจริงได้แต่คูค่วามสามารถอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายได้ 
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4. วิเคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบ อันเกิดจากการก าหนดให้จ าเลยที่ศาลมีค าพิพากษาลงโทษ

จ าคุกและไม่ได้ถูกควบคุม จะต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะอุทธรณ์ 

             4.1 เป็นการบัญญัติกฎหมายที่มีลักษณะสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายในเรื่องการ

อุทธรณ์หรือไม่ 

การบัญญัติกฎหมายท่ีมีผลใช้บังคับเฉพาะกับคู่ความฝ่ายจ าเลย มิให้ใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของ

ศาลชัน้ต้นท่ีลงโทษจ าคุกและจ าเลยไม่ได้ถูกควบคุมตัว เว้นแตจ่ าเลยจะได้มาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่น

อุทธรณ์เป็นการบัญญัติกฎหมายท่ีมีลักษณะสอดคลอ้งกับเจตนารมณข์องกฎหมายในเร่ืองการอุทธรณ์หรือไม่  

เนื่องจากสิทธิในการอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาล  กฎหมายบัญญัติขึน้มาโดยมเีจตนารมณ์มุง่ท่ีจะคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพ จากการตัดสินลงโทษโดยผิดพลาดและการลงโทษท่ีรุนแรงเกินสมควร  ด้วยเหตุนี้ สิทธิในการ

อุทธรณ์ กฎหมายจึงมีเจตนารมณ์มุ่งท่ีจะให้ความคุ้มครองสิทธิในการยื่นอุทธรณ์ของจ าเลยมากกว่าโจทก์ เนื่องจาก

จ าเลยเป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากค าพิพากษาให้ลงโทษในคดอีาญาโดยตรง พิจารณาประกอบประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ (1) เร่ืองการจ ากัดสิทธิของคู่ความในการยื่นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง 

หากคดีน้ันศาลพิพากษาลงโทษจ าคุกจ าเลย กฎหมายให้อ านาจจ าเลยอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้  ซึ่งกรณีดังกล่าวถือ

ได้ว่าเป็นหลักประกันในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของจ าเลยในคดีอาญาเพื่อให้โอกาสจ าเลยในการต่อสู้คดีเพื่อ

พิสูจน์ความผิดหรือบริสุทธ์ิของตน ท าให้พิจารณาได้ว่า การจ ากัดสิทธิในการอุทธรณ์ในคดีอาญานั้น กฎหมายมุ่งใช้

บังคับกับโจทก์มากกว่าจะใช้บังคับกับฝ่ายจ าเลย นอกจากนี้ หากพิจารณาเปรียบเทียบกับสิทธิในการอุทธรณ์ของ

คู่ความในประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ว่าเมื่อศาลแขวงได้มีค าพิพากษา กฎหมายให้อ านาจ

คู่ความมสีิทธิอุทธรณ์ค าพพิากษาได้โดยอัตโนมัตโิดยไม่มีข้อจ ากัดสิทธิ เว้นแต่คดใีดท่ีศาลแขวงได้มคี าพพิากษาปล่อย

ตัวจ าเลย โจทก์จะอุทธรณ์ไม่ได้โดยเด็ดขาด พิจารณาได้ว่ากฎหมายให้สิทธิในการยื่นอุทธรณ์ของจ าเลยมากกว่าสิทธิ

ของโจทก์ ส่วนสิทธิในการยื่นอุทธรณ์ของประเทศเยอรมนี กฎหมายได้ก าหนดหลัก เมื่อศาลได้มีค าพิพ ากษา 

กฎหมายให้สิทธิโจทก์และจ าเลยสามารถอุทธรณ์ได้โดยอัตโนมัติโดยไม่มีข้อจ ากัด เป็นกรณีท่ีกฎหมายให้สิทธิโจทก์

และจ าเลยมีสทิธิในการยื่นอุทธรณ์เหมอืนกัน 

พิจารณาเปรียบเทียบกับบทบัญญัติของกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาเร่ืองสิทธิในการอุทธรณ์ของจ าเลย 

ประกอบกับสิทธิของจ าเลยในการอุทธรณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเยอรมนี กฎหมายให้ความคุ้มครอง

เร่ืองสิทธิในการยื่นอุทธรณ์ของจ าเลยมากกว่าโจทก์หรือไม่น้อยกว่าสิทธิของโจทก์ ท าให้พิเคราะห์ได้ว่าบทบัญญัติของ

กฎหมาย มาตรา 198 วรรคสาม เป็นการบัญญัติกฎหมายท่ีมีลักษณะไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายเร่ือง

การอุทธรณ์ท่ีมุ่งให้ความคุ้มครองสิทธิในการยื่นอุทธรณ์ของจ าเลยมากกวา่สิทธิของโจทก์ 

 4.2 เป็นการบัญญัติกฎหมายที่มีลักษณะสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชน และกติกาสากลระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและทางการเมอืงหรือไม่  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 27 ได้บัญญัติหลักว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเท่า

เทียมกันในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและปกป้องสิทธิท่ีจะพึงมีพึงได้ ” ขณะท่ีองค์การสหประชาชาติให้การ

รับรองสิทธิท่ีจะได้รับการปฏิบัติท่ีเป็นธรรมในการด าเนินคดีและสิทธิในอัน ท่ีจะต่อสู้คดีอย่างเต็มท่ี เร่ืองสิทธิของ

จ าเลยท่ีถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดอาญาให้ได้รับความเป็นธรรมในระหว่างการด าเนินคดอีาญา ข้อ 10 “บุคคลทุก

คนชอบท่ีจะได้รับความเท่าเทียมกันอย่างบริบูรณ์ในอันท่ีจะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมและเปิดเผยโดยศาล ซึ่ง

เป็นอิสระและไร้อคติในการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าท่ี ตลอดจนข้อท่ีถูกกล่าวหาใด  ๆ ทางอาญา” และข้อ 11 (5) 
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สิทธิจะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่า จะพิสูจน์ว่าผู้นั้นกระท าความผิดตามกฎหมายภายในการพิจารณาคดีโดย

เปิดเผย และผู้นั้นมีหลักประกันท่ีจ าเป็นในการต่อสู้คดี และตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและทางการ

เมอืง โดยรับรองสิทธิของบุคคลทุกคนที่จะได้รับการพจิารณาของศาลในคดอีาญาไวใ้นขอ้ 14 (1) ว่า “บุคคลทุกคนจะ

ได้รับการพิจารณาคดีอาญาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยเปิดเผยในศาลท่ีมีอ านาจอิสระและเป็นกลาง ซึ่งจัดตั้งขึ้น

ตามกฎหมาย” และในข้อ 14 (5) “บุคคลทุกคนท่ีถูกพิพากษาตัดสนิวา่ได้กระท าความผิดอาญายอ่มมสีิทธอิุทธรณ์ได้ ค า

พิพากษาท่ีตัดสินลงโทษและโทษท่ีจะลงแก่บุคคลนั้น จะได้รับการพิจารณาทบทวนอีกคร้ังโดยศาลสูงตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติ” แมป้ระมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา สามารถท่ีจะก าหนดรายละเอยีดและหลักเกณฑ์ในการท่ีจ าเลยซึ่ง

ตอ้งค าพพิากษาสามารถใชส้ิทธใินการอุทธรณ์ได้ก็ตาม แต่เงื่อนไขตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 198 วรรคสาม ที่บัญญัติ

ให้ จ าเลยท่ีต้องค าพิพากษาให้ลงโทษจ าคุก จะต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาล มิฉะนั้นให้ศาลมีค าสั่งไม่รับ

อุทธรณ์ เป็นการก าหนดเงื่อนไขโดยเด็ดขาด และมีลักษณะเป็นการตัดสิทธิของจ าเลยในการยื่นอุทธรณ์ พิเคราะห์ได้

วา่บทบัญญัติของมาตรา 198 วรรคสาม เร่ืองการก าหนดเงื่อนไขในการยื่นอุทธรณ์ของจ าเลยเป็นการบัญญัติกฎหมายท่ี

ไมส่อดคล้อง อันมลีักษณะขัดหรือแยง้กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปฏญิญาสากลวา่ด้วยสทิธิมนุษยชน และ

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและทางการเมือง ท่ีว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรม อันมีลักษณะกระทบต่อสิทธิของบุคคลและเป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างจ าเลยท่ีต้องค าพิพากษาจ าคุกและ

หลบหนีจากการคุมขัง กับจ าเลยท่ีไม่หลบหนีการคุมขัง การมอบอ านาจให้ทนายความยื่นอุทธรณ์แทนจ าเลย ซึ่งมี

ลักษณะการบังคับใช้กฎหมายท่ีให้สิทธิของจ าเลยแตกต่างกัน  ท้ังนี้ หากกฎหมายมุ่งป้องกันจ าเลยใช้สิทธิอุทธรณ์ค า

พิพากษาโดยไม่สุจริต ปัจจุบันมีบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 137 มาตรา 177 และมาตรา 180 เร่ืองการแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน การเบิกข้อความอันเป็น

เท็จและการน าสืบหรอืแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จลงโทษอยูแ่ลว้ เพราะการจ ากัดสิทธิโดยเด็ดขาดในการอุทธรณ์

ของจ าเลยอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการพิจารณาพิพากษาของศาลได้ และอาจส่งผลกระทบต่อจ าเลยท่ีจะใช้สิทธิ

ทางศาลโดยสุจริตด้วย 

 นอกจากนี้ แม้กฎหมายจะก าหนดให้จ าเลยท่ีไม่สามารถแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ 

ให้มีอ านาจยื่นค าร้องขอขยายระยะเวลาแสดงตนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 ประกอบ 

ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ก็ตาม แต่ก็ถือเป็นการเพิ่มภาระหนา้ที่ให้แก่จ าเลยท่ีไม่ได้มีเจตนา

หลบหนี แต่มีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีไม่สามารถแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลและมีความประสงค์ต้องการใช้สิทธิอุทธรณ์ 

และมีลักษณะท่ีไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมาตรา 198 วรรคสาม ที่กฎหมายมุ่งใช้บังคับกับจ าเลยท่ีมีเจตนาหนี

เท่านัน้ 

 แมว้่าในปัจจุบัน จะมีพระราชบัญญัตวิธีิพจิารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ที่บัญญัตใิห้ จ าเลยท่ีศาลมคี า

พิพากษาลงโทษจ าคุกจะต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์แต่บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว

เป็นกฎหมายท่ีตราขึ้นมาเพื่อใช้บังคับกับคดีท่ีมีลักษณะเฉพาะซึ่งผู้กระท าความผิดในคดีดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นผู้มี

อิทธิพลและมีเครือข่ายของกระบวนการในการกระท าความผิดสามารถท่ีจะหลบหนีได้โดยง่าย นอกจากนี้ กฎหมาย

ดังกล่าวได้ก าหนดหลักการเกี่ยวกับอายุความในคดีค้ามนุษย์แตกต่างไปจากคดีอาญาท่ัวไปตามประมวลกฎหมายวธีิ

พิจารณาความอาญา กล่าวคือพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 มาตรา 21 ได้ก าหนดมิให้นับ

ระยะเวลาท่ีผู้ต้องหาหรือจ าเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ และในคดีท่ีมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ลงโทษ

จ าเลย แต่จ าเลยหลบหนี ได้ก าหนดมิให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับอายุความล่วงเลยการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 98 มาใช้บังคับ ดังนั้นคดีค้ามนุษย์ แม้ผู้กระท าความผิดจะหลบหนีไปเป็นเวลานานเท่าใดก็ตาม คดีก็ไม่ขาด
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อายุความจึงท าให้จ าเลยต้องแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลเนื่องจากกฎหมายไม่น าระยะเวลาที่หลบหนีรวมเข้ากับ

ก าหนดอายุความในการด าเนินคดีอาญา 

 พิเคราะห์ได้วา่เป็นการก าหนดบทบัญญัติและวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษยใ์ห้มีลักษณะพิเศษและแตกตา่ง

จากการพจิารณาคดีอาญาทั่วไป  ดังนัน้ การก าหนดเงื่อนไขในการยื่นอุทธรณ์ของจ าเลยในคดอีาญาทั่วไป ให้มีลกัษณะ

เหมอืนคดีค้ามนุษย ์จึงเป็นการบัญญัติกฎหมายท่ีมีลักษณะบังคับใชไ้มเ่หมาะสมกับการด าเนนิคดอีาญาโดยท่ัวไปตาม

ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

 4.3 ผลกระทบอนัเกดิจากการบังคับใช้กฎหมาย มาตรา 198 วรรคสาม 

 ผลกระทบเร่ืองการใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์ ท่ีมีลักษณะกระทบต่อสิทธิของจ าเลยท่ีหลบหนีในการเข้าถึง

กระบวนการยุตธิรรมในการใชส้ิทธิอุทธรณ์ และมผีลเป็นการเลอืกปฏิบัติระหว่างจ าเลยท่ีต้องค าพพิากษาให้จ าคุกและมิได้

อยู่ในความควบคุมกับจ าเลยท่ีศาลพิพากษาให้ลงโทษจ าคุกและอยูใ่นความควบคุมในการใชส้ิทธิอุทธรณ์ โดยจ าเลยท่ี

หลบหนกีารจับกุมจะยื่นอุทธรณ์จะต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในการยื่นอุทธรณ์ หากไม่มาแสดงตน ให้ศาลมี

ค าสั่งไมรั่บอุทธรณ์ ในขณะท่ีจ าเลยท่ีศาลพิพากษาลงโทษจ าคุกและอยู่ในความควบคุม จ าเลยอาจยื่นอุทธรณ์ของตนต่อ

ศาลด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้ทนายจ าเลยมีสิทธิยื่นอุทธรณ์แทนจ าเลยได้  ท้ังนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง่ มาตรา 62 โดยอาศัยประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 15  

 พิเคราะห์ได้ว่ามีข้อแตกต่างเรื่องการมอบอ านาจให้ทนายยื่นอุทธรณ์แทนระหว่างจ าเลยท่ีหลบหนีกับ

จ าเลยท่ีไม่ได้หลบหนท้ัีงท่ีกฎหมายมไิด้ก าหนดว่าการดังกลา่วจะมอบอ านาจไมไ่ด้ 

 ผลกระทบต่อการท าค าพิพากษาของศาลในคดีเดียวกัน ระหว่างจ าเลยท่ีหลบหนีการจับกุมกับจ าเลยท่ี

ไม่ได้หลบหนีการจับกุมในคดีท่ีศาลพิพากษาลงโทษจ าคุกจ าเลยในคดีเดียวกัน จ าเลยท่ีหลบหนีการจับกุมไม่สามารถ

ยื่นอุทธรณ์ได้ ในขณะท่ีจ าเลยท่ีอยู่ในความควบคุมของศาลมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได้ หากปรากฏต่อมาว่า ศาลในคดีท่ี

จ าเลยได้ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษามีค าพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์ก็ไม่สามารถท าค าพิพากษายกฟ้องไปถึงจ าเลยท่ี

ไมไ่ด้อุทธรณ์ค าพพิากษาและหลบหนไีด้ แมป้ระมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 213 จะก าหนดให้ในคดี

ท่ีมีจ าเลยหลายคน หากมีจ าเลยผู้หน่ึงอุทธรณ์ค าพพิากษาและมูลแหง่คดีเกี่ยวข้องกัน หากศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ

ค าพพิากษาของศาลชัน้ตน้ให้ศาลอุทธรณ์มีอ านาจพพิากษาถึงจ าเลยท่ีมไิด้อุทธรณ์ให้มิตอ้งรับโทษดุจเดียวกับจ าเลย

ผู้อุทธรณ์ก็ตาม  

 แตบ่ทบัญญัตดิังกล่าวก็ใชบั้งคับเฉพาะจ าเลยในคดีเดียวกันและอยูใ่นความควบคุมของศาลเท่านัน้ ไมใ่ห้

มีผลถึงจ าเลยท่ีได้หลบหนีการคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดี ท้ังนี้เทียบกับค าพิพากษาฎีกาท่ี 9366/2553 ศาล

ชั้นต้นออกหมายจับจ าเลยท่ี 3 และจ าเลยท่ี 4 ท่ีหลบหนีจากการคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดี และมีค าสั่งให้

จ าหน่ายคดีของจ าเลยท่ี 3 และจ าเลยท่ี4 ชั่วคราว การด าเนินกระบวนพิจารณาหลังจากนั้นไม่ได้กระท าโดยเปิดเผย

ตอ่หน้าจ าเลยท่ี 3 และจ าเลยท่ี 4 ถือว่าไม่ได้ด าเนนิกระบวนพจิารณาคดีในส่วนจ าเลยท่ี3 และจ าเลยท่ี4 คงเป็นเร่ือง

ท่ีศาลช้ันตน้ด าเนนิกระบวนพจิารณาคดีในส่วนของจ าเลยอ่ืนท่ีไมไ่ด้ถูกจ าหนา่ยคดี แม้คดีนี้จะฟังข้อเท็จจริงได้ดังท่ีว่า

จ าเลยท่ี3 และจ าเลยท่ี4 อ้างว่าไม่มีความผิดก็ตาม ก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นเหตุในลักษณะคดีตามประมาลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 213 ให้มีผลถึงจ าเลยท่ี 3 และจ าเลยท่ี 4 ด้วย เนื่องจากถือไม่ได้ว่าจ าเลยท้ังสอง เป็น

จ าเลยในคดีเดียวกันกับจ าเลยท่ี1 และจ าเลยท่ี2 ในขณะท่ีศาลชัน้ต้นมคี าพิพากษา 
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พิเคราะห์ได้ว่าจากกรณีดังกล่าว ท าให้ค าพิพากษาของศาลในการกระท าความผิดอันเดียวกันของจ าเลย

หลายคนมีผลแห่งคดีต่างกัน จ าเลยคนหนึ่งได้รับโทษแต่อีกคนไม่ได้รับโทษ อันส่งผลกระทบต่อความศรัทธาและ

เชื่อถือของประชาชนท่ีมีต่อกระบวนการยุติธรรม เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในค าพิพากษาของศาลอันเกิดจากการ

กระท าเดียวกันของจ าเลยหลายคน 

 4.4 มาตรการที่กฎหมายน ามาก าหนดเป็นเงื่อนไขในการจ ากัดสิทธิอุทธรณ์ 

 ข้อจ ากัดสิทธิในการอุทธรณ์ แม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ มาตรา 195 และ

มาตรา 196 จะได้ก าหนดหา้มไว้ก็ตาม แตส่ิ่งท่ีกฎหมายน ามาเป็นเงื่อนไขจ ากัดสิทธิในการยื่นอุทธรณ์ กฎหมายใช้บังคับ

กับลักษณะของความผิดบางประเภท หรือการห้ามอุทธรณ์ในปัญหาท่ีคู่ความไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาแล้วโดยชอบในศาล

ล่าง หรือห้ามอุทธรณ์ค าสั่งระหว่างพิจารณาซึ่งไม่ท าให้คดีเสร็จเด็ดขาด พิเคราะห์ได้ว่าแม้จะมีข้อจ ากัดสิทธิในการ

ยื่นอุทธรณ์ก็ตาม แต่สิ่งท่ีกฎหมายน ามาเป็นเงื่อนไขบังคับในการจ ากัดสิทธิ กฎหมายมิได้ถือเอาตัวของจ าเลยมาเป็น

เงื่อนไขในการจ ากัดสิทธิในการอุทธรณ์แตอ่ย่างใด ด้วยเหตุนี้ การจ ากัดสิทธิอุทธรณ์โดยการถือเอาตัวจ าเลยท่ีไม่มา

แสดงตนต่อเจ้าพนักงานมาเป็นเงื่อนไข มิได้ถือเอาเงื่อนไขลักษณะของความผิดมาเป็นเงื่อนไขจ ากัดสิทธิ ถือเป็นการ

ก าหนดเงื่อนไขจ ากัดสิทธิอุทธรณ์ท่ีมีลักษณะแตกต่างจากท่ีกฎหมายเคยก าหนดมา และเป็นการจ ากัดสิทธิท่ีมี

ผลกระทบกับจ าเลยโดยตรง อันมลีักษณะไม่สอดคล้องกับเจตนารมณเ์ร่ืองการอุทธรณ์ 

 ส าหรับสิทธิเร่ืองการอุทธรณ์ คู่ความมีสิทธิอุทธรณ์ได้ทุกเร่ือง แม้จะมีบทบัญญัติจ ากัดสิทธิในการ

อุทธรณ์อยูบ้่าง แตก่็ไมเ่ป็นบทบัญญัตท่ีิจ ากัดสิทธิเด็ดขาด เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 

193 ตรี ได้บัญญัติให้สิทธิคู่ความไว้  กล่าวคือ ในคดีท่ีต้องห้ามอุทธรณ์ ในปัญหาข้อเท็จจริง หากผู้พิพากษาท่ีนั่ง

พจิารณาหรือท าค าพิพากษา พิเคราะห์เห็นว่าข้อความนั้นเป็นปัญหาส าคัญและอนุญาตให้อุทธรณ์ผู้อุทธรณ์สามารถ

อุทธรณ์ได้ พิเคราะห์เปรียบเทียบกับบทบัญญัติมาตรา 198 วรรคสาม ท่ีห้ามจ าเลยท่ีหลบหนีจากการคุมขังและไม่แสดง

ตนต่อเจ้าพนักงานศาลยื่นอุทธรณ์ พิจารณาได้ว่า เป็นบทบัญญัติท่ีมีลักษณะห้ามโดยเด็ดขาด แม้ว่าผู้พิพากษาท่ีนั่ง

พิจารณาหรือท าค าพิพากษาจะเห็นว่าเป็นปัญหาส าคัญอันควรสู่ศาลอุทธรณ์ ก็ไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้เลย กรณี

ดังกล่าวถือได้วา่เป็นบทบัญญัติท่ีมลีักษณะต้องห้ามโดยเด็ดขาด ซึ่งอาจท าให้การด าเนินกระบวนพิจารณาเกิดความ

ผิดพลาด เนื่องจากไมไ่ด้รับการตรวจสอบการท าค าพพิากษาโดยศาลสูง 

 5. ผลกระทบต่อการใช้บังคับกฎหมายในมาตราต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 5.1 ผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 62 ประกอบกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 15 กล่าวคือ ในการยื่นอุทธรณ์กฎหมายบัญญัติให้คู่ความสามารถมอบอ านาจให้ทนายความยื่น

อุทธรณ์แทนได้ โดยให้ทนายความเป็นผู้ลงลายมอืชื่อแทน ดังนั้น จ าเลยซึ่งประสงค์จะอุทธรณ์ค าพพิากษาสามารถมอบ

อ านาจให้ทนายความลงลายมือชื่อในอุทธรณ์ และยื่นอุทธรณ์แทนจ าเลยได้ โดยจ าเลยไม่จ าต้องไปแสดงตนต่อเจ้า

พนักงานศาล  ท้ังนี้ โดยอาศัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 62 ประกอบกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา มาตรา 15 ดังนั้น การก าหนดให้จ าเลยต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในการยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเอง ท าให้เกิด

สภาพปัญหาในการใช้บังคับของบทกฎหมายในเร่ืองดังกล่าว และส่งผลกระทบต่อสิทธิของจ าเลยในการมีทนายความ 

ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 8 (2) ได้ก าหนดสิทธิแก่จ าเลยในการแต่งตั้งทนายความแก้ต่างในชั้น

ไตส่วนมูลฟอ้ง หรือการพิจารณาคดีในศาลช้ันตน้ตลอดจนชั้นอุทธรณ์และชัน้ฎีกา ด้วยเหตุนี้ การท่ีมาตรา 198 วรรค

สาม ก าหนดเงื่อนไขดังกล่าว ประกอบกับปัจจุบันการอุทธรณ์จ าเลยสามารถมอบอ านาจให้ทนายความเป็นผู้ยื่นแทน
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จ าเลยได้การก าหนดให้จ าเลยต้องมาแสดงตน จึงจะสามารถอุทธรณ์ได้ จึงมีสภาพการใช้บังคับท่ีขัดกับมาตรา 8 (2) 

ท่ีบัญญัติให้ในกรณท่ีีจ าเลยมีทนายความ ทนายความย่อมมสีิทธิในการตอ่สูค้ดีเชน่เดียวกับจ าเลย 

 5.2 ผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ได้ก าหนดให้สิทธิ

ว่า หากเป็นการยื่นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายในคดีอาญา ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาท่ีเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชน กฎหมายให้สิทธิคู่ความมีสิทธิยกขึ้นกล่าวอ้างในชั้นอุทธรณ์ได้ พิเคราะห์ได้ว่า หากจ าเลยท่ีถูกศาลพิพากษา

จ าคุกและมิได้มาแสดงตนต่อศาลและมีความประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย การท่ีมาตรา 198 วรรคสาม 

ตัดสิทธิของจ าเลยในการอุทธรณ์ไม่ว่าจะเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย หากจ าเลยไม่ได้แสดงตน

ในเวลายื่นอุทธรณ์ ท าให้สภาพบังคับกฎหมายมาตรา 195 วรรคสอง ที่ให้สิทธิคูค่วามไมส่ามารถใชบั้งคับได้ 

 5.3 ผลกระทบต่อการบังคับใชก้ฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 245 วรรคสอง กฎหมายบังคับ

ให้ศาลชั้นตน้ส่งค าพิพากษาให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาอกีคร้ัง หากคดีน้ันศาลพพิากษาโทษประหารชีวติหรือจ าคุกตลอด

ชวีติและไมม่คีู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ หากปรากฏขอ้เท็จจริงวา่ จ าเลยได้หลบหนจีากการคุมขังและไมไ่ด้มาแสดงตนต่อ

เจ้าพนักงานในการยื่นอุทธรณ์ ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ กฎหมายห้ามมิให้จ าเลยอุทธรณ์ ท าให้เกิดปัญหาการตีความและ

สภาพปัญหาอันเกิดจากการบังคับใชม้าตรา 245 วรรคสอง กล่าวคือ การสง่ค าพิพากษาให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาตาม

มาตรานี้ จะต้องมตีัวจ าเลยมาแสดงในขณะส่งส านวนให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาด้วยหรือไม่ และหากไมต่้องมีตัวจ าเลย

ด้วย ท าให้พิเคราะห์ได้วา่ ในคดีท่ีศาลชั้นต้นใช้อ านาจตามมาตรานี้ ไม่ว่าจ าเลยจะแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลหรือไม ่

คดีของจ าเลยก็ได้รับการพิจารณาจากศาลสูงเสมอ แต่หากคดีใดโทษไม่ถึงเกณฑ์ตามมาตรา 245 วรรคสอง จ าเลย

จะต้องมาแสดงตนตอ่เจ้าพนักงานศาลก่อนจึงจะได้รับการพิจารณาคดีจากศาลอุทธรณ์ ท าให้พิจารณาได้วา่ หากคดี

ใดท่ีศาลชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิต อาจเป็นช่องทางให้จ าเลยมีแนวคิดว่าควรท่ีจะหลบหนีไปก่อน เพราะอย่างไรเสีย

คดีก็ได้รับการพจิารณาจากศาลสูง เพราะหากศาลสูงยกฟ้อง จ าเลยก็ไม่ตอ้งรับโทษตอ่ไป 

 5.4  ผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาคดีความอาญา มาตรา 108 วรรคสี่ กรณีจ าเลยได้รับ

การปล่อยชั่วคราวและมีการน าอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์มาใช้บังคับและอยู่ในภาวะ ท่ีสามารถติดตามตัวจ าเลยมาได้ 

หากปรากฏข้อเท็จจรงิว่ามีเหตุจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีไมส่ามารถมาแสดงตนตอ่เจ้าพนักงานศาล จึงเป็นกรณีท่ีตกอยู่ภายใต้

บังคับข้อกฎหมาย มาตรา 198 วรรคสาม ท าให้เกิดภาระหนา้ท่ีแก่จ าเลยเกินสมควร แมก้ฎหมายให้อ านาจยื่นค าร้อง

ขอขยายเวลาในการยื่นอุทธรณ์ก็ตาม แต่จ าเลยก็ยังคงมหีน้าท่ีต้องปฏิบัติให้ศาลเห็นว่ามเีหตุอันสมควรขอขยายเวลา

ในการยื่นอุทธรณ์ ประกอบกับการอนุญาตให้ขยายระยะเวลาตามมาตรา 23 เป็นดุลพินิจของผู้พิพากษา มิได้มี

หลักเกณฑ์ท่ีแน่นอนตายตัว 

 5.5 ผลกระทบตอ่การบังคับใชก้ฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 198 ทว ิกรณีศาลชั้นต้นมีค าสั่ง

ไม่รับอุทธรณ์ กฎหมายให้อ านาจผู้อุทธรณ์ยื ่นค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งศาลชั้นต้นที่ ไม่รับอุทธรณ์ได้ภายใน 15 วัน  

โดยยื่นค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งต่อศาลชั้นต้นเพื่อให้ศาลอุทธรณ์ได้มีค าพิพากษา พิเคราะห์ได้ว่าหากจ าเลยต้องการใช้

สิทธิตามมาตรา 198 ทวิ โดยการยื่นค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งศาลท่ีไม่รับอุทธรณ์ ซึ่งกรณีดังกล่าวกฎหมายมิได้ก าหนดให้

จ าเลยต้องแสดงตนตอ่เจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นค าร้องอุทธรณ์ค าสั่ง ท าให้สภาพการใช้บังคับในเร่ืองการยื่นอุทธรณ์ 

และการยื่นค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งท่ีไม่รับอุทธรณ์มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ แม้จ าเลยจะไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้

เพราะไมส่ามารถแสดงตนตอ่เจ้าพนักงานศาล แตจ่ าเลยก็สามารถยื่นค ารอ้งอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับอุทธรณ์ได้ โดยจ าเลย

ไมต่อ้งมาแสดงตนตอ่เจ้าพนักงานศาล 
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6. สภาพปัญหา ในเรื่องการตีความ บทบัญญัตมิาตรา 198 วรรคสี่ 

6.1 สภาพปัญหา ในเร่ืองเขตอ านาจศาลในการแสดงตน 

การฟ้องคดีอาญา ประมวลกฎมายวิธีพิจารณาความ มาตรา 22 ให้อ านาจโจทก์เสนอค าฟ้องได้หลาย

ศาล คดีอาญาเร่ืองหนึ่งศาลท่ีมีเขตอ านาจในการช าระคดี คือ ศาลท่ีความผิดอาญาได้เกิดขึน้ อ้างหรือเชื่อวา่ได้เกิดขึ้น

ในเขตอ านาจหรือศาลท่ีผู้ตอ้งหามีท่ีอยูห่รือถูกจับหรือศาลท่ีพนักงานสอบสวนได้ท าการสอบสวนในท้องท่ีหนึ่งท้องท่ีใด

ท่ีอยู่ในเขตอ านาจ แต่มาตรา 198 วรรคสาม ก าหนดให้ จ าเลยท่ีอุทธรณ์จะต้องมาแสดงตนต่อศาลท่ีรับอุทธรณ์ 

พิเคราะห์ได้ว่ากรณีดังกล่าวอาจท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติว่า ในกรณีท่ีจ าเลยไม่ได้อยู่ในเขตอ านาจศาลท่ีพิจารณาชี้

ขาดตัดสินคดี จ าเลยจะตอ้งไปแสดงตนตอ่เจ้าพนักงานท่ีอยูใ่นเขตอ านาจของศาลใด 

6.2 สภาพปัญหา ในเร่ืองค าสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาแสดงตน 

มาตรา 198 วรรคสาม ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ กรณีท่ีจ าเลยซึ่งไม่ได้ถูกคุมขังเป็นผู้อุทธรณ์ 

โดยก าหนดให้จ าเลยจะยื่นอุทธรณ์ได้ต่อเมื่อแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

จากศาลให้ขยายระยะเวลาแสดงตน มฉิะนั้นให้ศาลมีค าสั่งไม่รับอุทธรณ์  

พิเคราะห์ได้ว่า หากจ าเลยไม่สามารถแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ได้ กฎหมายให้

อ านาจจ าเลยยื่นค าร้องขอขยายเวลาแสดงตนต่อศาลได้ และหากศาลเห็นสมควรก็ให้ศาลมคี าสั่งอนุญาตตามค าขอขยาย

เวลาแสดงตน ท าให้เกิดปัญหาการตีความกฎหมาย ในเร่ืองการมีค าสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาแสดงตนของจ าเลย

ซึ่งไมไ่ด้ถูกคุมขังตอ่เจ้าพนักงานศาลได้ว่า ค าสั่งของศาลท่ีอนุญาตให้ขยายเวลาในการแสดงตน มีผลเป็นการอนุญาต

ให้ขยายเวลาในการยื่นอุทธรณ์ของจ าเลยไปโดยปริยายหรือไม่ เนื่องจากหากจ าเลยยื่นค าร้องขอขยายเวลาแสดงตน

ต่อเจ้าพนักงานศาล ในช่วงเวลาใกล้ครบก าหนดระยะเวลายื่นอุทธรณ์อุทธรณ์ค าพิพากษาแล้ว ก็จะส่งผลให้

ก าหนดเวลาในการย่ืนอุทธรณ์ค าพิพากษากฎหมายขยายออกไปดว้ย อันท าให้เกิดผลกระทบตอ่บทบัญญัติมาตรา 198 

ท่ีบัญญัติให้ การยื่นอุทธรณ์ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นในก าหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันมีค าพิพากษาหรือถือว่าได้อ่านค าพิพากษา

หรือค าสั่งให้คูค่วามฝ่ายท่ีอุทธรณ์น้ัน 

 7. สภาพปัญหา ความน่าเชื่อถอืของประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุตธิรรมจากการบังคับใช้กฎหมาย 

มาตรา 198 วรรคสาม 

คดีอาญาท่ีมีอัตราโทษไม่ร้ายแรง กฎหมายให้อ านาจผู้พพิากษานายเดียวเป็นองค์คณะนั่งพิจารณาคดี เช่น

คดีอาญาท่ีมอีัตราโทษจ าคุกไมเ่กิน 3 ปี หรือปรับไมเ่กิน 60,000 บาท เป็นคดีอาญาท่ีอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของ

ศาลแขวง ท าให้โอกาสในการผิดพลาดหรือความไม่ละเอยีดรอบคอบในการพิจารณาสั่งคดีอาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากผู้

พิพากษาท่ีรับราชการประจ าศาลชั้นต้นถือได้ว่าเป็นผู้พิพากษาท่ีมีล าดับอาวุโสน้อย บางคร้ังอาจขาดความละเอียด

รอบคอบในการพิจารณาสั่งคดไีด้ 

พจิารณาได้ว่า ในคดอีาญาท่ีอยูใ่นอ านาจพจิารณาพิพากษาของผู้พิพากษานายเดียวและตัดสนิเป็นโทษแก่

จ าเลย หากปรากฏว่าจ าเลยหลบหนีจากการคุมขังไม่แสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาล จ าเลยก็ต้องถูกห้ ามมิให้อุทธรณ์

โดยอัตโนมัติ ท าให้โอกาสในการตรวจสอบทบทวนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไม่ได้รับการตรวจสอบโดยศาลสูง ซึ่ง

กรณดีังกล่าวท าให้เสี่ยงตอ่การผิดพลาดในการพิจารณาสั่งคดไีด้  

หากเปรียบเทียบคดีอาญาท่ีอยู่ในอ านาจพิจารณาของศาลแขวงของต่างประเทศ เช่น ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมนี ซึ่งต่างได้รับการรับรองให้อุทธรณ์คดีอาญาท่ีอยู่ในอ านาจศาลแขวงได้อย่างไม่มีการ

จ ากัดสิทธิแต่อย่างใด โดยคู่ความมีสิทธิอุทธรณ์ได้เท่าเทียมกัน ไม่มีมาตรการจ ากัดสิทธิในการอุทธรณ์แตอ่ย่างใด และไม่
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ตอ้งได้รับอนุญาตหรือรับรองให้มีการอุทธรณ์ได้ โดยถือว่าคู่ความมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได้อย่างน้อยช้ันหนึ่งเพื่อแก้ไขความ

ไมถู่กต้องในเนื้อหาของค าพิพากษาและการพจิารณาอุทธรณ์จะมีลักษณะเป็นการพิจารณาใหม่ท้ังคดี 

สรุปผล 
 การอุทธรณ์ เป็นกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติขึ้นมาโดยมีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสิทธิของจ าเลยในการเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรม เนื่องจากจ าเลยเป็นคู่ความฝ่ายท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากค าพิพากษาลงโทษ  ดังนั้น การ

อุทธรณ์จึงถือได้วา่เป็นสิทธอิย่างหนึ่งของจ าเลยและกฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธขิองจ าเลยมากกว่าสิทธิของโจทก์ 

แม้ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาจะสามารถก าหนดเงื่อนไขในการยื่นอุทธรณ์ได้ก็ตาม แต่การก าหนดเงื่อนไข

ของการอุทธรณ์ต้องไม่มีลักษณะห้ามโดยเด็ดขาด ด้วยเหตุนี้ การก าหนดให้จ าเลยต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาล

ในขณะยื่นอุทธรณ์ มิฉะนั้น ให้ศาลมีค าสั่งไม่รับอุทธรณ์เป็นการก าหนดขึ้นมาใช้บังคับกับจ าเลยเท่านั้น อันเป็นการ

บัญญัติกฎหมายท่ีมีลักษณะให้ความคุ้มครองสิทธิของจ าเลยน้อยกว่าโจทก์และมีเงื่อนไขบังคับโดยเด็ดขาด  

นอกจากนี้ การใช้บังคับของกฎหมายในเร่ืองดังกล่าวนี้ ยังก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับใชก้ฎหมายในเร่ืองอื่น ๆ ท่ีได้มี

การบัญญัติไว้ด้วย จึงพเิคราะห์ได้วา่มาตรา 198 วรรคสาม เป็นบทบัญญัติท่ีมีสภาพปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. สภาพบังคับการห้ามใช้สิทธิอุทธรณ์ ตามมาตรา 198 วรรคสาม ไม่ควรเป็นสภาพบังคับโดยเด็ดขาด แต่

ควรให้อ านาจผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีหรือท าค าพพิากษามอี านาจใชดุ้ลพนิจิ ท าค าสั่งอนุญาตให้อุทธรณ์ได้ หากผู้

พพิากษาเห็นว่าคดีน้ีมปัีญหาส าคัญสมควรได้รับการพจิารณาพิพากษาจากศาลอุทธรณ์ต่อไป 

2. มาตรา 193 วรรคสาม เป็นการห้ามอุทธรณ์คดีควรมีการจ ากัดเงื่อนไขประเภทของคดีท่ีห้ามอุทธรณ์ เช่น 

การห้ามใช้สิทธิอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง แต่ไม่ควรจ ากัดสิทธิในการอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายด้วย เนื่องจาก

ปัญหาข้อกฎหมายในคดีอาญา ถือได้วา่เป็นปัญหาเกี่ยวด้วยความสงบ ซึ่งถือเป็นปัญหาท่ีส าคัญและมาตรา 195 วรรค

สอง ให้สิทธิคูค่วามและศาลมอี านาจยกขึ้นอุทธรณ์ได้ แมจ้ะไมไ่ด้ยกขึน้วา่กล่าวโดยชอบในศาลชั้นตน้ 

3. น าเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ท่ีใช้บังคับกับการสืบพยานบุคคล ในกรณีมี

เหตุจ าเป็นไม่สามารถน าพยานบุคคลมาเบิกความท่ีศาลได้ ตามกฎหมายลักษณะพยานมาใช้บังคับกับจ าเลยท่ีไม่มี

ภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาลท่ีพิจารณาคดีและไม่สามารถมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาล หรือจ าเลยท่ีเจ็บป่วยถึงขั้นไม่

สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และไม่ได้มีพฤติการณ์หลบหนีการคุมขัง ซึ่งวธีิการดังกล่าวนี้ไม่ถือว่าเป็นการสร้างภาระแก่

จ าเลยท่ีไม่ได้มีพฤติการณ์ท่ีจะหลบหนีการคุมขัง อันถือเป็นวิธีการท่ีช่วยอ านวยความสะดวกและท าให้กระบวนการ

พจิารณาคดีเป็นไปอยา่งรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ 

4. ก าหนดหลักการเกี่ยวกับอายุความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพิ่มเติม กล่าวคือ ก าหนด

มิให้นับระยะเวลาท่ีจ าเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความและในกรณีท่ีมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ลงโทษจ าเลยแต่

จ าเลยหลบหนี ก าหนดมิให้น าบทบัญญัตเิกี่ยวกับอายุความล่วงเลยการลงโทษตามมาตรา 98 แห่งประมวลกฎหมาย

อาญามาใช้บังคับ ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเปิดโอกาสให้จ าเลยมีสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเป็น

หลักประกันของความยุติธรรมในการท าค าพิพากษา แม้ว่าจ าเลยอาจหลบหนีการคุมขังกี่ปีก็ตาม หากศาลพิพากษา

ถึงท่ีสุดให้ลงโทษจ าคุกจ าเลยก็ไมม่วีันหลุดพน้จากการลงโทษอันถือเป็นการป้องกันจ าเลยมใิห้หลบหนจีากการคุมขัง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของการออกโฉนดท่ีดิน ในกรณีท่ีต้องมี 

การตรวจพิสูจน์ท่ีดินตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

พ.ศ.2497 รวมถึงวเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการออกโฉนดท่ีดนิในกรณีดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงข้อเสนอแนะ แนวทาง

ในการปรับปรุงแก้ ไขปัญหาและอุปสรรค โดยการศึกษาว่าประมวลกฎหมาย และกฎกระทรวงฉบับท่ี  43  

(พ.ศ. 2537) มีหลักเกณฑ์ วธีิการและเงื่อนไขในการออกโฉนดท่ีดินอย่างไร มีขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ท่ีดินตามกฎกระทรวง

ฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) และแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นอย่างไร และมีปัญหาใดในทางปฏิบัติ เพื่อ

เสนอแนวทางการแก้ไข โดยเป็นการวิจัยด้วยเอกสารซึ่งค้นคว้าจากบทบัญญัติของกฎหมาย เอกสาร ค าอธิบาย ตลอดจน

หนังสอืเวยีน ระเบียบและค าสั่งของกรมท่ีดนิ กระทรวงมหาดไทยและหนว่ยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 ผลการวิจัยพบว่าแม้จะมีกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของการออกโฉนดท่ีดิน ในกรณีท่ีต้องมี

การตรวจพิสูจน์ท่ีดินตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) ไว้ รวมถึงกรมท่ีดินได้มีการวางแนวทางปฏิบัติเพื่อให้

คณะกรรมการตรวจพสิูจนท่ี์ดนิถือปฏบัิตเิพื่อใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกัน แตใ่นทางปฏบัิตแิล้วยังคงเกิดปัญหาและอุปสรรค

หลายด้าน เช่น การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องมักเป็นไปด้วยความล่าช้าสืบเนื่องจากการท่ีมีระเบียบ 

ค าสั่ง กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องจ านวนมาก และมีความแตกต่างในการปฏิบัติในแต่ละหน่วยงาน เนื่องจากมีวัตถุประสงค์และ

จุดมุง่หมายในการใชก้ฎหมายท่ีต่างกัน ความไมเ่ป็นเอกภาพของระเบียบและค าสั่งของแต่ละหนว่ยงาน เป็นเหตุให้เกิดปัญหา

ในการให้ความเห็นของคณะกรรมการฯ ในเร่ืองของการออกโฉนดท่ีดิน ผู้วิจัยจึงเสนอวธีิการแก้ไขปัญหาโดยให้มีการก าหนด

หนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ไวโ้ดยชัดแจ้ง มกีารก าหนดระยะเวลาในการด าเนนิการท่ีแนน่อนโดยการพจิารณา

สร้างหลักเกณฑ์ร่วมกัน โดยความเห็นชอบของแต่ละหน่วยงาน การอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการด าเนินการ

ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน รวมถึงการสร้าง

จิตส านกึท่ีดใีนการบริการประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวตอ่ไป  
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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 
 

บทน า 

โฉนดท่ีดินเป็นเอกสารท่ีทางราชการออกให้แก่ราษฎร เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าราษฎรมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน

นัน้ตามกฎหมาย  ซึ่งหน่วยงานของรัฐคือ กรมท่ีดนิมนีโยบายท่ีจะเร่งรัดการออกโฉนดท่ีดนิให้กับประชาชนท่ัวประเทศ  

อย่างไรก็ตามในทางปฏบัิต ิมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการหลายประการ  ตัวอย่างเชน่ การออกโฉนดท่ีดินใน

บริเวณท่ีมีการก าหนดเขตสงวนหวงหา้มท่ีดนิ หรือการออกโฉนดท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขต

รักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตห้ามลา่สัตว์ป่า และเขตท่ีได้จ าแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร ตามมติคณะรัฐมนตรี นอกจากจะตอ้ง

ด าเนนิการตามกระบวนการออกโฉนดท่ีดินโดยหลักเกณฑ์ท่ัวไปแล้ว ยังตอ้งใช้หลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 43 

(พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 ในเร่ืองการตรวจพิสูจน์ท่ีดิน 

โดยตอ้งมีการประสานงานกับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจพสิูจน์ โดยมี

กระบวนการและขั้นตอนในการพิสูจน์ท่ีดิน ทั้งก่อนการตรวจพิสูจน์ท่ีจะต้องตรวจสอบว่าท่ีดินท่ีขอออกโฉนดอยู่ในเขต

สงวนหวงห้าม เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และเขตท่ีได้จ าแนก
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ให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรหรือไม่ อันเป็นขั้นตอนท่ีต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ รวมถึงระหว่างการตรวจพิสูจน์ท่ี

มักจะมีปัญหาในการให้ความเห็นของคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีหลายหน่วยงานท่ีมีแนวทางในการ

ปฏิบัติหน้าที่ท่ีต่างกัน อีกทั้งยังมปัีญหาเกี่ยวกับสภาพพื้นท่ีและขอบเขตของท่ีดินสงวนหวงห้ามท่ีไม่ชัดเจน มีความทับ

ซ้อนกันในระหวา่งพื้นท่ีสงวนหวงห้ามแต่ละประเภท เป็นเหตุให้ไมส่ามารถออกโฉนดท่ีดินได้โดยง่าย เป็นผลให้ราษฎร

ท่ีครอบครองท าประโยชน์ในท่ีดินได้รับความเดือดร้อน ไม่เป็นธรรม เนื่องจากการไม่สามารถออกโฉนดท่ีดินได้หรือ

ออกได้โดยล่าช้า ซึ่งขัดต่อหลักการคุ้มครองสิทธิในท่ีดินท ากินของประชาชน รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และได้รับการ

อ านวยความสะดวกในการบริการท่ีดจีากทางราชการ  

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาขั้นตอนในการออกโฉนดท่ีดิน หลักเกณฑ์ 

วธีิการและเงื่อนไขของการออกโฉนดท่ีดนิในกรณท่ีีต้องมกีารตรวจพิสูจน์ท่ีดนิตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) 

การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนนิการดังกล่าวในทางปฏบัิต ิรวมถึงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและ

อุปสรรคในการออกโฉนดท่ีดินดังกล่าว เพื่อให้เกิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อันเป็น

การคุ้มครองสิทธิในท่ีดินท ากิน ซึ่งรัฐมีหน้าท่ีจะต้องคุ้มครองแก่ประชาชน ให้เกิดความเป็นธรรม เป็นไปโดยรวดเร็ว 

และชอบด้วยกฎหมาย 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศกึษาหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของการออกโฉนดท่ีดินในกรณีท่ีตอ้งมกีารตรวจพิสูจน์ท่ีดินตาม

กฎกระทรวงฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) 

2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการออกโฉนดท่ีดินในกรณีท่ีต้องมีการตรวจพิสูจน์ท่ีดินตาม

กฎกระทรวงฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) 

3. เพื่อให้ทราบถึงข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการออกโฉนดท่ีดินใน

กรณท่ีีต้องมกีารตรวจพิสูจน์ท่ีดนิตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี) 

ปัญหาการออกโฉนดท่ีดินในกรณีท่ีต้องมีการตรวจพิสูจน์ท่ีดินตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) มี

ขั้นตอนการด าเนินการตรวจพิสูจน์สิทธิในท่ีดินท่ีซับซ้อน อันเนื่องมาจากข้อเท็จจริงเร่ืองสภาพพื้นท่ีและขอบเขตของ

ท่ีดินสงวนหวงห้ามท่ีไม่ชัดเจน มีกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องหลายฉบับ เกี่ยวพันกับหน่วยงานของรัฐหลาย

หนว่ยงาน ขั้นตอนและการปฏิบัตเิป็นไปดว้ยความล่าช้า เป็นผลให้ราษฎรท่ีครอบครองท าประโยชนใ์นท่ีดินต้องประสบ

ความเดอืดร้อน ไมไ่ด้รับความเป็นธรรม รวมท้ังไม่ได้รับการอ านวยความสะดวกในการบริการท่ีดจีากทางราชการ 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 
วิจัยโดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยอาศัยการศึกษาค้นคว้าจาก

บทบัญญัติของกฎหมาย เอกสารต ารา ค าอธิบาย ตลอดจนหนังสือเวียน ระเบียบและค าสั่งของกรมท่ีดิน 

กระทรวงมหาดไทยและหนว่ยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ในเร่ืองการตรวจพิสูจนท่ี์ดินตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใชป้ระมวลกฎหมายท่ีดนิ พ.ศ.2497 
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ผลการศึกษา 

1.  หลักเกณฑ์ วิธกีารและเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดิน กรณีทั่วไป 

การออกโฉนดท่ีดินในปัจจุบันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวธีิการภายใตบ้ทบัญญัตแิห่งประมวลกฎหมาย ท่ีดิน 

พ.ศ.2497 โดยแบ่งรูปแบบการออกโฉนดท่ีดนิเป็น 3 วิธีการ คือ 

1.1 การออกโฉนดท่ีดินโดยวิธีการเดินส ารวจออกโฉนดท่ีดิน ตามมาตรา 58 และ 58 ทวิ แห่งประมวล

กฎหมายท่ีดินการเดินส ารวจออกโฉนดท่ีดิน มีหลักการและจุดมุ่งหมายท่ีจะท าให้การออกโฉนดท่ีดินแก่ประชาชนให้

เป็นไปได้โดยจ านวนมากท่ีสุด ในระยะเวลาอันรวดเร็ว และประชาชนเสียค่าใช้จ่ายในจ านวนท่ีไม่มากจนเกินไป โดย

การใช้เจ้าหน้าท่ีจากส่วนกลางของกรมท่ีดินไปเข้าไปด าเนินการในท้องท่ี โดยการลงพื้นท่ีเพื่อท าการรังวัดท าแผนท่ี

หรือพิสูจน์สอบสวนการท าประโยชน์ในบริเวณที่ดินท่ีจะออกโฉนดท่ีดิน โดยมีขัน้ตอนการด าเนนิการโดยสรุป คือ กรม

ท่ีดินจะตรวจสอบข้อมูลพื้นท่ีท่ีเหมาะสมประกอบกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี และเมื่อเห็นสมควรจะให้มี

การเดินส ารวจออกโฉนดท่ีดินในพื้นท่ีจังหวัดใด ปีใด กรมท่ีดินจะท าการเสนอเร่ืองราวต่อรัฐมนตรีเพื่อประกาศ

ก าหนดจังหวัดท่ีจะท าการส ารวจในราชกิจจานุเบกษา เมื่อได้รัฐมนตรีได้ท าการประกาศดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าราชการ

จังหวัดในท้องท่ีท่ีรัฐมนตรีได้ประกาศให้มีการเดินส ารวจ จะต้องท าการประกาศก าหนดท้องท่ีและวันเร่ิมต้นการเดิน

ส ารวจอกีครั้งหนึ่ง โดยเป็นการก าหนดพื้นท่ีท่ีจะท าการเดินส ารวจย่อยลงไปอกี โดยปิดประกาศไว้ ณ ส านักงานท่ีดิน 

ท่ีว่าการอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ ที่ท าการก านัน และท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องท่ีก่อนวันเร่ิมต้นเดินส ารวจไม่น้อยกว่า

สามสิบวัน ท้ังนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยท่ัวกัน โดยเมื่อได้มีประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว บุคคลตาม

มาตรา 58 ทวิ วรรคสอง (1) (2) หรือ (3) หรือตัวแทน จะต้องมาน าพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อท าการเดินส ารวจตามวัน

เวลาท่ีพนักงานเจ้าหนา้ที่ได้นัดหมาย กล่าวคอื บุคคลดังตอ่ไปน้ี  

1. ผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองท่ีดิน มีใบจอง ใบเหยียบย่ า หนังสือรับรองการท า

ประโยชน ์โฉนดตราจอง ตราจองท่ีตราว่า “ได้ท าประโยชนแ์ลว้” หรือเป็นผู้มสีิทธิตามกฎหมายวา่ด้วยการจัดท่ีดนิเพื่อ

การครองชีพ 

2. ผู้ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรา 27 ตรี หมายถึงบุคคลผู้ครอบครองและท าประโยชน์ในท่ีดินอยู่ก่อน

ประมวลกฎหมายท่ีดินใช้บังคับ โดยไม่มีหนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธ์ิ และมิได้แจ้งการครอบครองท่ีดิน เมื่อ

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดินใช้บังคับ แต่ได้มาแจ้งการครอบครองท่ีดินต่อเจ้าพนักงานท่ีดิ น ภายใน

ก าหนด 30 วัน นับแตว่ันปิดประกาศก าหนดท้องท่ีและวันเร่ิมด าเนนิการเดินส ารวจของผู้ว่าราชการจังหวัด หรอืหากมิ

ได้มาแจ้งภายในก าหนด 30 วันดังกล่าว แต่ได้มาน าพนักงานเจ้าหนา้ท่ีท าการส ารวจตามวันเวลาที่พนักงานเจ้าหนา้ท่ี

ได้นัดหมาย ก็ยังถอืว่าบุคคลดังกล่าวยังประสงค์จะได้สิทธิในท่ีดนิอยู ่พนักงานเจ้าหนา้ที่อาจออกโฉนดท่ีดนิให้ได้ 

3. ผู้ซึ่งครอบครองท่ีดินและท าประโยชน์ในท่ีดิน ภายหลังวันท่ีประมวลกฎหมายท่ีดินใช้บังคับ และ

ไมม่ใีบจอง ใบเหยยีบย่ า หรอืไม่มหีลักฐานวา่เป็นผู้มสีิทธิตามกฎหมายวา่ด้วยการจัดท่ีดนิเพื่อการครองชีพ 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ท าการส ารวจรังวัดท าแผนท่ีหรือพิสูจน์สอบสวนการท าประโยชน์ของ

บุคคลตามท่ีกล่าวมาแล้ว หากปรากฏวา่ท่ีดินท่ีบุคคลดังกล่าวได้ครอบครองนัน้เป็นท่ีดินท่ีสามารถออกโฉนดท่ีดินได้ 

และเมื่อได้ด าเนินการตามกระบวนการขั้นตอนการออกโฉนดท่ีดินต่าง ๆ  จนครบถ้วน โดยไม่มีข้อขัดข้องประการใด

แลว้ พนักงานเจ้าหนา้ที่ก็จะท าการออกโฉนดท่ีดนิให้แก่บุคคลดังกล่าวตอ่ไป 

1.2  การออกโฉนดท่ีดินโดยวิธีการเดินส ารวจเพื่อเปลี่ยนหนังสือรับรองการท าประโยชน(์น.ส. 3 ก.) เป็น

โฉนดท่ีดินตามมาตรา 58 ตรี แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินการออกโฉนดท่ีดินโดยการเดินส ารวจเพื่อเปลี่ยนหนังสือ

รับรองการท าประโยชน์(น.ส. 3 ก.) เป็นโฉนดท่ีดิน ถือเป็นการเดินส ารวจออกโฉนดท่ีดินวิธีหนึ่ง โดยมีข้อแตกต่างจาก
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วธีิการเดินส ารวจออกโฉนดท่ีดิน ตามมาตรา 58 และ 58 ทวิ คือไม่ตอ้งท าการส ารวจรังวัดท าแผนท่ี โดยตามมาตรา

นี้รัฐมนตรีจะประกาศก าหนดท้องท่ีและวันท่ีเร่ิมด าเนนิการในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้ทราบท่ัวกันเป็นการล่วงหนา้ไม่

น้อยกวา่สามสิบวัน ซึ่งต่างจากวิธีการเดินส ารวจออกโฉนดท่ีดิน ตามมาตรา 58 และ 58 ทว ิแห่งประมวลกฎหมาย

ท่ีดิน ที่การประกาศดังกล่าวจะเป็นหนา้ท่ีของผู้ว่าราชการจังหวัด หลังจากนั้นมีวิธีการด าเนินการคือการจัดท าแผนท่ี

เพื่อออกโฉนดท่ีดินโดยน าหลักฐานเกี่ยวกับระวางรูปถ่ายทางอากาศซึ่งใช้กับหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ประเภท 

น.ส. 3 ก. มาปรับแก้ตามหลักวิชาการแผนท่ีรูปถ่ายทางอากาศ พร้อมตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับท่ีดิน 

เจ้าของท่ีดิน ประวัติความเป็นมาตลอดจนรายการภาระผูกพันจากสารบบท่ีดินของส านักงานท่ีดิน โดยไม่มีการ

สอบสวนบุคคลผู้เกี่ยวข้องแตอ่ย่างใด ท้ังนี้ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว หลังจากนั้น เจ้าพนักงานท่ีดิน

จะตอ้งท าการประกาศก าหนดวันท่ีจะแจกโฉนดท่ีดินซึ่งได้ด าเนนิการจัดท าเสร็จ โดยขั้นตอนนี้มคีวามส าคัญเนื่องจาก

เมื่อถึงวันท่ีก าหนดแจกโฉนดท่ีดินตามประกาศดังกล่าว หนังสอืรับรองการท าประโยชน์(น.ส. 3 ก.) ส าหรับท่ีดินแปลง

นัน้จะเป็นอันยกเลิกไปทันที และที่ดินดังกล่าวจะกลายเป็นท่ีดนิท่ีมีหลักฐานเป็นโฉนดท่ีดนินับแตน่ัน้ 
 

1.3 การออกโฉนดท่ีดินโดยวิธีการออกโฉนดท่ีดินเฉพาะราย ตามมาตรา 59 และ 59 ทวิ แห่งประมวล

กฎหมายท่ีดินการออกโฉนดท่ีดินโดยวิธีการออกโฉนดท่ีดินเฉพาะราย  สามารถแยกการพิจารณาได้เป็นสองกรณี 

กล่าวคอื 

1)  กรณีตามมาตรา 59 เป็นกรณีท่ีผู้มีสิทธิครอบครองท่ีดิน โดยอาจจะมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มี

สิทธิครอบครอง เช่น แบบการแจ้งการครอบครอง(ส.ค.1) ใบจอง หนังสอืรับรองการท าประโยชน ์หนังสอืแสดงการท า

ประโยชน์ หรืออาจเป็นกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้เป็นผู้มีสิทธิครองครองท่ีดิน ซึ่งอาจไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มี

สิทธคิรองครอง เช่น การได้มาซึ่งท่ีดินของวัด หรือเจ้าของท่ีงอก เป็นตน้ ได้มายื่นค าขอออกโฉนดท่ีดินเป็นการเฉพาะ

รายตอ่พนักงานเจ้าหนา้ท่ี ไมว่า่จะได้มีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 58 แล้วหรือไมก่็ตาม โดยผู้มสีิทธิครอบครอง

ตามมาตรานี้อาจเป็นผู้ท่ีได้ครอบครองท่ีดินมาก่อนประมวลกฎหมายท่ีดินใช้บังคับหรือได้ครอบครองท่ีดินภายหลัง

ประมวลกฎหมายท่ีดนิใชบั้งคับแล้วก็ได้  

2) กรณีตามมาตรา 59 ทวิ เป็นกรณีบุคคลท่ีได้ครอบครองและท าประโยชน์ในท่ีดินมาก่อนวันท่ี

ประมวลกฎหมายท่ีดินใช้บังคับ โดยไม่มีหนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธ์ิและมิได้แจ้งการครอบครองท่ีดิน มายื่นค าขอ

ออกโฉนดท่ีดินเป็นการเฉพาะรายต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งสามารถด าเนินการได้ เว้นแต่ในกรณีท่ีท้องท่ีนั้นได้มีการ

ประกาศเดินส ารวจออกโฉนดท่ีดินมาก่อนแล้ว และบุคคลนั้นมิได้มาแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในท่ีดินหรือมาน า

พนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อท าการรังวัดพิสูจน์สอบสวนการท าประโยชน์ตามาตรา 27 ตรี ก็ไม่อาจมาขอออกโฉนดท่ีดิน

เป็นการเฉพาะรายได้ ส าหรับกรณตีามมาตรานีต้อ้งเป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะขอออกโฉนดท่ีดนิเป็นการเฉพาะราย 

และพนักงานเจ้าหนา้ที่พจิารณาเห็นสมควรให้ด าเนินการ 

การออกโฉนดท่ีดนิตามมาตรา 59 และ มาตรา 59 ทว ิมีวธีิการและขั้นตอนคลา้ยคลึงกัน กล่าวคือ 

ผู้มีความประสงค์ขอออกโฉนดท่ีดนิย่ืนค าขอตอ่พนักงานเจ้าหน้าท่ี ณ ส านักงานท่ีดนิท้องท่ี จากนั้นพนักงานเจ้าหนา้ท่ี

จะสอบสวนผู้ขอว่าเป็นผู้มสีิทธิยื่นค าขอได้เพื่อรับค าขอไว้พจิารณาด าเนินการ เมื่อได้ท าการรังวัดพิสูจนส์อบสวนการ

ท าประโยชน์เสร็จแล้ว พนักงานเจา้หนา้ที่จะท าการประกาศมีก าหนด 30 วัน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้โต้แย้งคัดค้าน เม่ือไม่

มเีหตุขัดขอ้งประการใดแลว้ จึงพิจารณาด าเนินการออกโฉนดท่ีดนิให้ตามระเบียบและขั้นตอนต่อไป 
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2. หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินกรณีที่ต้องมีการตรวจพิสูจน์ที่ดินตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) 

การแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันออกไปตรวจพิสูจน์ท่ีดินเพื่อออกโฉนดท่ีดิน มีหลักเกณฑ์ วิธีการและ

เงื่อนไขตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.

2497 โดยตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามค าวินิจฉัยเร่ืองเสร็จท่ี 535/2549 วางแนวทางไว้ว่ากรณี

ดังกล่าวเป็นวธีิปฏบัิตเิฉพาะกรณีการออกโฉนดท่ีดนิเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา 59 และ มาตรา 59 ทว ิเท่านัน้ ไม่

น าไปใชใ้นกรณีการเดินส ารวจออกโฉนดท่ีดนิตามมาตรา 58 และ 58 ทว ิเนื่องจากมรีะเบียบวธีิปฏบัิตท่ีิตา่งกัน 

ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายท่ีดิน  

พ.ศ.2497 ข้อ 16 ประกอบกับข้อ 10(3) ก าหนดให้ในกรณีการออกโฉนดท่ีดินเฉพาะรายตามมาตรา 59 และมาตรา 

59 ทวิ ถ้าปรากฏว่าท่ีดินท่ีขอออกโฉนดนั้นตั้งอยู่ในต าบลท่ีมีป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ พื้นท่ีรักษาพันธ์ุสัตว์

ป่า พื้นท่ีท่ีได้จ าแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และกรมป่าไม้หรือกรมพัฒนาท่ีดินยังมิได้ขีดเขตป่า

สงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตวป่์า เขตหา้มล่าสัตวป่์าหรือเขตท่ีได้จ าแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร

ตามมตคิณะรัฐมนตรี ลงในระวางรูปถ่ายทางอากาศเพื่อการออกโฉนดท่ีดิน หรือกรณีท่ีขีดเขตแล้ว แต่ท่ีดินท่ีขอออก

โฉนดท่ีดนิมอีาณาเขตตดิตอ่ คาบเกี่ยว หรอือยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตวป่์า เขต

ห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตท่ีได้จ าแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องแต่งตั้ง

คณะกรรมการร่วมกันออกไปตรวจพิสูจน์ท่ีดิน โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะประกอบด้วยปลัดอ าเภอแห่งท้องท่ีซึ่ง

ท่ีดินตั้งอยู่ท่ีได้รับมอบหมายจากนายอ าเภอ ผู้แทนส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้(ป่าไม้จังหวัดเดิม) หั วหน้าอุทยาน

แห่งชาติ หัวหน้าวนอุทยาน หัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือผู้แทน ผู้แทนสถานีพัฒนา

ท่ีดิน ผู้แทนส านักงานท่ีดิน นอกจากนี้ในปัจจุบันคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้มี

ข้อเสนอแนะให้ผู้แทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม กรมท่ีดินจึงมีแนวทางให้จังหวัดพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนหน่วย

ทหารท่ีใช้ประโยชน์ในท่ีดินซึ่งท่ีดินตั้งอยู่และตัวแทนคณะผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งท่ีดินตั้งอยู่ เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจ

พสิูจน์ท่ีดินดังกล่าวดว้ย ซึ่งหากผลการตรวจพิสูจน์ปรากฏวา่ที่ดินอยู่นอกเขตตามท่ีกล่าวมาก็ดี หรอืในกรณีอยูใ่นเขต 

แต่ผลการตรวจพิสูจน์ปรากฏวา่ผู้ขอได้ครอบครองและท าประโยชนโ์ดยชอบด้วยกฎหมายมาก่อนวันท่ีทางราชการได้

ก าหนดให้ท่ีดินนั้นเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตท่ีได้

จ าแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีก็ดี เมื่อไม่มีผู้โต้แย้งคัดค้านภายในก าหนดประกาศแล้ว ให้ผู้ว่า

ราชการจังหวัดสั่งการให้พนักงานเจา้หน้าท่ีด าเนนิการออกโฉนดท่ีดนิให้แก่ผู้ขอต่อไป 

โดยเหตุท่ีการตรวจพิสูจน์ท่ีดินเพื่อออกโฉนดท่ีดินตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) เป็นหน้าท่ีตาม

กฎหมายของคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ท่ีดินท่ีจะต้องร่วมกันออกไปตรวจพิสูจน์และเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการ

จังหวัด แต่เนื่องจากการด าเนินการของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว มิได้มีการก าหนดระยะเวลาและแนวทางปฏิบัติท่ี

ชัดเจนในการไปตรวจพิสูจน์ท่ีดิน การประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็น ท าให้การตรวจพิสูจน์ท่ีดนิเกิดความล่าชา้และ

ไมส่ามารถออกโฉนดท่ีดนิให้แก่ราษฎรได้ อันเนื่องมาจากการด าเนนิการของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว กรมท่ีดินจึงได้วาง

แนวทางปฏิบัติให้คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ท่ีดินถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยก าหนดระยะเวลาท่ี

คณะกรรมการฯ ควรด าเนนิการให้แลว้เสร็จ เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินการให้เกิดความรวดเร็ว ดังนี้ 
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2.1 เมื่อส านักงานท่ีดินท่ีรับค าขอออกโฉนดท่ีดินได้ด าเนินการรังวัดออกโฉนดท่ีดินแปลงใดแล้วปรากฎ

ว่าท่ีดินท่ีขอออกโฉนดท่ีดินตั้งอยู่ในพื้นท่ีตามข้อ 16 ประกอบกับข้อ 10(3) ให้รายงานตามล าดับชั้นเพื่อเสนอผู้ว่า

ราชการจังหวัดแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ท่ีดินในท่ีดินแปลงนัน้ภายใน 7 วัน นับแต่รับเร่ืองจากฝ่ายรังวัด โดย

จะเสนอต้ังคณะกรรมการฯ เป็นการเฉพาะเร่ืองหรือเป็นการประจ าก็ได้ในกรณีท่ีมีเร่ืองจ านวนมาก ไม่สะดวกแก่การ

ตัง้เป็นการเฉพาะเร่ือง 

2.2 ในกรณี ท่ีมีค าสั่งเป็นการเฉพาะเร่ือง เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่งตั้งกรรมการฯ แล้ว ให้

ส านักงานท่ีดินจังหวัดมหีนังสือแจ้งกรรมการฯ เพื่อด าเนินการตามค าสั่งภายใน 3 วัน นับแตว่ันท่ีผู้วา่ราชการจังหวัดมี

ค าสั่ง ส่วนในกรณท่ีีมีค าสั่งตัง้คณะกรรมการฯ เป็นการประจ าไวแ้ล้ว เมื่อส านักงานที่ดินจังหวัดได้รับเร่ือง ให้ส่งค าสั่ง

ดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ ทราบ เพื่อด าเนนิการตามค าสั่งภายใน 3 วัน 

2.3 เมื่อคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ท่ีดินได้รับทราบค าสั่งแล้ว ให้ประธานคณะกรรมการฯ ก าหนดวัน

เวลาออกไปตรวจพิสูจน์ท่ีดนิภายใน 30 วัน นับแตว่ันท่ีได้รับหนังสือแจ้ง หากมีเหตุขัดขอ้งไม่สามารถไปตรวจพิสูจน์ได้

ภายในเวลาท่ีก าหนด ให้คณะกรรมการฯ มีหนังสือแจ้งให้ส านักงานท่ีดินท่ีรับค าขอทราบพร้อมเหตุขัดข้องก่อนครบ

ก าหนด 30 วัน ในกรณีท่ีคณะกรรมการฯ ไมส่ามารถไปตรวจพิสูจนไ์ด้ภายในก าหนด 60 วัน นับแตว่ันท่ีได้รับหนังสือ

แจ้ง ให้คณะกรรมการฯ รายงานเหตุขัดข้องพร้อมท้ังก าหนดระยะเวลาที่สามารถไปด าเนินการตรวจพิสูจน์ให้ผู้ขอได้ 

ให้ผู้วา่ราชการจังหวัดทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ โดยให้คณะกรรมการฯ มีหนังสอืแจ้งส านักงานท่ีดนิทราบ เพื่อแจ้งให้

เจ้าของท่ีดนิทราบเป็นหลักฐานดว้ย 

2.4 ในการตรวจพิสูจน์ท่ีดิน หากคณะกรรมการฯ สามารถทราบต าแหน่งของท่ีดินจากหลักฐานการ

รังวัดของส านักงานท่ีดินก็ดี หรือกรณีอื่นใดก็ดี ให้คณะกรรมการฯ ตรวจพสิูจน์ไปตามต าแหน่งท่ีดินตามผลการรังวัด 

แต่หากคณะกรรมการฯ เห็นว่ามีความจ าเป็นต้องให้เจ้าของท่ีดินน าชี้เขตท่ีดิน เนื่องจากแนวเขตไม่ชัดเจนหรือเหตุอื่น 

ก็ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของท่ีดินทราบพร้อมท้ังก าหนดวันเวลาท่ีจะไปตรวจพิสูจน์ท่ีดิน โดยให้เจ้าของท่ีดินเป็นผู้น า

ตรวจพิสูจน ์

2.5 ให้คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ท่ีดิน ตรวจพสิูจน์วา่ผู้ขอได้มกีารครอบครองท าประโยชนใ์นท่ีดินตาม

สมควรแก่สภาพของท่ีดนิในท้องถิ่นน้ัน ตลอดจนสภาพของกิจการท่ีได้ท าประโยชนห์รือไม ่สภาพการท าประโยชน์เป็น

อย่างไร เต็มท้ังแปลงหรือไม ่มหีลักฐานวา่ผู้ขอได้ครอบครองและท าประโยชน์ในท่ีดินดังกล่าวโยชอบด้วยกฎหมายมา

ก่อนวันท่ีทางราชการก าหนดให้ท่ีดินนั้นเป็นเขตตามข้อ 16 ประกอบกับข้อ 10(3) หรือไม่ อย่างไร โดยในการตรวจ

พิสูจน์ดังกล่าวหากคณะกรรมการฯ สามารถพิจารณาจากเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ท่ีปรากฏได้อย่างชัดเจน และมี

สภาพการท าประโยชน์ให้เห็นเป็นท่ีประจักษ์ชัดเจนแล้วตามสมควรแก่สภาพท่ีดินในท้องถิ่นนั้นจริง ก็ไม่จ าเป็นท่ีจะ

เสนอให้มีการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศประกอบการพิจารณาอีก โดยให้ค านึงถึงความจ าเป็นและกรอบอ านาจ

หนา้ที่เป็นส าคัญ 

2.6 เมื่อได้ตรวจพิสูจน์แล้ว ให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการตรวจพิสูจน์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดผ่าน

ส านักงานท่ีดินจังหวัด ภายใน 7 วัน นับแตว่ันท่ีได้ตรวจพิสูจนเ์สร็จ แลว้ให้ส านักงานท่ีดินจังหวัดรายงานให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดทราบเพื่อสั่งการ ภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการฯ ในกรณีท่ีมีกรรมการตรวจพิสูจน์ผู้ใดไม่

ไปร่วมตรวจพิสูจน์ตามวันเวลาที่ก าหนดโดยไม่ได้แจ้งเหตุขัดข้องให้ทราบ หรือไปแต่ไม่ยอมให้ความเห็นใด ๆ หรือไม่

ยอมลงนามร่วมในการตรวจพิสูจน์ ให้กรรมการผู้ท่ีไปร่วมตรวจพิสูจน์ร่วมกันจัดท าและลงนามในบันทึกการตรวจ

พิสูจน์ท่ีดิน แล้วแจ้งผลการบันทึกการตรวจพิสูจน์ให้กรรมการน้ันทราบ และหากกรรมการผู้นั้น ไม่เห็นด้วยกับบันทึก

ผลการตรวจพิสูจน์ ให้กรรมการดังกล่าวแจ้งความเห็นแย้งให้ทราบภายใน 7 วัน นับแตว่ันท่ีได้รับทราบผล หากไม่ได้รับ
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แจ้งผลการพิจารณาจากกรรมการดังกล่าวภายในก าหนดเวลา ให้กรรมการท่ีร่วมไปตรวจพิสูจน์จัดท าบันทึกรายงาน

ผลตรวจพิสูจนแ์ละการไมไ่ปตรวจพิสูจน์หรือไม่ให้เหตุผลหรือไม่ลงนามของกรรมการต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งการ

ต่อไป โดยคณะกรรมการฯ ควรเสนอให้ชัดเจนว่าสมควรออกโฉนดท่ีดินให้หรือไม่ เพราะเหตุใด โดยไม่ควรเสนอให้น า

เร่ืองไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอื่นท่ีมิได้เป็นขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงเพื่อพิจารณาให้เป็นการ

ซ้ าซ้อนอกี 
 

3. ปัญหาและอุปสรรคในการออกโฉนดที่ดินกรณีที่ต้องมีการตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวง

ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) 

แม้ว่ากรมท่ีดินจะได้มีการวางแนวทางปฏิบัติให้คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ท่ีดินถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปใน

แนวทางเดียวกัน โดยก าหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการฯ ควรด าเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินการ

ให้เกิดความรวดเร็วตามท่ีกล่าวมาแล้วข้างตน้ แต่ในทางปฏบัิตแิล้ว ยังคงเกิดปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน เชน่ การ

ประสานงานระหวา่งหนว่ยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมักเป็นไปด้วยความล่าช้า และขาดความร่วมมือ สบืเนื่องจากการท่ีมี

ระเบียบ ค าสั่ง กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องจ านวนมาก และมีความแตกต่างในการปฏิบัติในแต่ละหน่วยงาน ท่ีจะมี

วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายในการใช้กฎหมายท่ีต่างกัน ความไม่เป็นเอกภาพของระเบียบและค าสั่งของแต่ละ

หนว่ยงาน ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามแนวทางที่กรมท่ีดนิได้วางแนวปฏบัิตไิว ้กล่าวคอื  

3.1  ปัญหาในเร่ืองการให้ความเห็นของคณะกรรมการฯ 

เนื่องจากการออกโฉนดท่ีดิน เป็นภารกิจหลักของกรมท่ีดิน การด าเนินการของเจ้าหน้าท่ีกรมท่ีดิน  

จึงมีวัตุประสงค์เพื่อให้การออกโฉนดท่ีดินเป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว ต่างจากภารกิจของกรมป่าไม้ กรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ท่ีมีภารกิจในการปกป้องคุ้มครองพื้นท่ีป่าในความรับผิดชอบ โดยเหตุท่ีภารกิจของ

หนว่ยงานมคีวามแตกต่างกันในเร่ืองของวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายในการบังคับใชก้ฎหมาย ท าให้ในทางปฏิบัตแิล้ว 

เมื่อเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานดังกล่าวถูกแต่งตั้งให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ท่ีดิน  จึงมีแนวทางในการให้

ความเห็นในเร่ืองของการออกโฉนดท่ีดินท่ีแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ในเร่ืองของการเสนอให้มีการอ่านแปลภาพถ่าย

ทางอากาศประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าท่ีกรมท่ีดินจะมีแนวทางปฏิบัติตามแนวทางของกรม

ท่ีดิน กล่าวคือ หากสามารถพิจารณาจากเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ท่ีปรากฏได้อย่างชัดเจน และมีสภาพการท า

ประโยชน์ให้เห็นเป็นท่ีประจักษ์ชัดเจนแล้วตามสมควรแก่สภาพท่ีดินในท้องถิ่นนัน้จริง เจ้าหน้าที่กรมท่ีดินก็จะไม่เสนอ

ให้มีการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศประกอบการพิจารณาอีก แต่เจ้าหน้าท่ีของกรมป่าไม้จะมีแนวทางปฏิบัติตาม

หนังสือกรมป่าไม ้ด่วนท่ีสุด ที่ ทส 1612.22/2234 ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2553 เร่ือง การพิสูจน์สทิธ์ิการครอบครองใน

เขตพื้นท่ีป่าไม้ ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปให้มีการใช้ภาพถ่ายทางอากาศเป็นพยานหลักฐานประกอบในการตรวจสอบ

พจิารณาในเร่ืองการพสิูจน์สิทธิ์การครอบครองและการระวังช้ีแนวเขตในพืน้ท่ีป่าไม้ ดังนั้น โดยปกติเจ้าหนา้ที่ของกรม

ป่าไม้จะมีการเสนอให้มีการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศประกอบการพิจารณาด้วย ซึ่งในการแปลภาพถ่ายทาง

อากาศประกอบการพิจารณานั้น แม้จะเป็นกระบวนการท่ีดีซึ่งจะช่วยให้เกิดความรอบคอบในการตรวจสอบการใช้

ประโยชนท่ี์ดนิ แตก่็เป็นกระบวนการท่ีใชร้ะยะเวลานาน เนื่องจากมีข้อจ ากัดทัง้ในดา้นของงบประมาณและบุคลากร 

3.2  ปัญหาในเร่ืองสภาพพืน้ท่ีและขอบเขตของท่ีดนิสงวนหวงห้าม 

ในปัจจุบันสภาพพื้นท่ีและขอบเขตของท่ีดินสงวนหวงห้ามในประเทศไทย ยังมีความไม่ชัดเจน บางพื้นท่ีมี

การทับซ้อนกัน ต้องใชเ้วลาในการตรวจสอบว่าท่ีดินท่ีขอออกโฉนดอยู่ในเขตสงวนหวงห้าม เขตป่าสงวนแห่งชาต ิเขต

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และเขตท่ีได้จ าแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรหรือไม่ แม้ว่า



 
 

Proceedings   

2182 

รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะท าการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน  1 : 4000 ท่ีเรียกกัน

โดยท่ัวไปว่า โครงการ One Map โดยมีวัตตุประสงค์ให้การพิจารณาแนวเขตท่ีดินระหว่างหน่วยงานภาครัฐมีความ

ชัดเจน เป็นไปในทางเดียวกัน เพื่อลดข้อพิพาทระหว่างหน่วยงาน อันจะส่งผลดีต่อการพิจารณาออกโฉนดท่ีดินด้วย 

แตโ่ดยท่ีในปัจจุบันโครงการดังกล่าวอาจจะต้องใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการอกีพอสมควร ปัญหาในเร่ืองสภาพพืน้ท่ี

และขอบเขตของท่ีดินสงวนหวงห้ามท่ีไม่ชัดเจนจึงยังคงมีอยู่ ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งท่ีก่อให้เกิดความล่าช้า

ในการตรวจพิสูจน์ท่ีดนิและการพิจารณาออกโฉนดท่ีดนิ  

3.3  ปัญหาในดา้นเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิตงิาน  

เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจพิสูจน์มาจากหลายหน่วยงาน ซึ่งมีความรู้

ความสามารถพื้นฐานในงานท่ีตนเองเป็นผู้ปฏิบัติตามปกติ แต่เมื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจพิสูจน์แล้ว 

เจ้าหน้าท่ีดังกล่าวยังต้องศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองการออกโฉนดท่ีดินและการตรวจพิสูจน์ท่ีดิน

อีก ซึ่งเป็นเร่ืองเฉพาะทาง ส่งผลให้ในบางคร้ังกรรมการท่ีเข้าร่วมการตรวจพิสูจน์อาจขาดความรู้ ความเข้าใจใน

บทบาทหน้าท่ี รวมถึงระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องซึ่งต้องใช้ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ งานออกโฉนดท่ีดินเป็น

งานท่ีกรมท่ีดินมุ่งหมายในเร่ืองของการบริการประชาชน ให้ได้รับความคุ้มครองสิทธิท ากินในท่ีดินของตน จึงตอ้งการ

กรรมการท่ีมีความพร้อมในเร่ืองจิตส านึกท่ีดใีนการบริการประชาชนอีกดว้ย  

3.4  ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณและบุคลากร  

เนื่องจากในปัจจุบันปริมาณการขอออกโฉนดท่ีดินท่ีอยู่ในหลักเกณฑ์ซึ่งต้องมีการตรวจพิสูจน์ท่ีดินตาม

กฎกระทรวงฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) ยังคงมีอยูใ่นปริมาณมาก แต่งบประมาณและบุคลากรในการปฏบัิติงานของกรม

ท่ีดิน กรมป่าไม้ และหน่วยงานอื่นมีอยู่อย่างจ ากัด ต้องจัดสรรเวลาท่ีจะเข้าด าเนินการในแตล่ะท้องท่ี ท าให้เกิดความ

ล่าช้าในการปฏบัิตงิาน โดยไม่อาจด าเนนิการได้ตามกรอบระยะเวลาท่ีกรมท่ีดนิได้วางแนวทางปฏิบัตไิว้ 

3.5 ปัญหาการด าเนนิการของคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ท่ีดนิ  

แมว้่ากรมท่ีดินจะได้มีการวางแนวทางปฏบัิตใิห้คณะกรรมการตรวจพสิูจน์ท่ีดินถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปใน

แนวทางเดียวกัน โดยก าหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการฯ ควรด าเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินการ

ให้เกิดความรวดเร็วตามท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น แต่เนื่องจากกรอบแนวทางดังกล่าวเป็นแนวทางการปฏิบัติของ

เจ้าหนา้ที่กรมท่ีดนิ ซึ่งในบางคร้ังไม่เป็นไปตามแนวทางการปฏบัิตขิองหน่วยงานอ่ืนซึ่งจะตอ้งเข้าร่วมในการด าเนนิการ

ด้วย อีกท้ัง การด าเนินการของคณะตรวจพิสูจน์ท่ีดินก็มิได้มีกฎหมายหรือระเบียบท่ีก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดไว้

โดยชัดเจน ท าให้โดยปกติการตรวจพิสูจน์ท่ีดนิ จะเป็นไปดว้ยความล่าช้า 
 

4. ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการออกโฉนดที่ดินในกรณีที่

ต้องมกีารตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) 

4.1 ควรมีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ท่ีดิน ให้มีความชัดเจน  

มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการท่ีแน่นอนโดยการพิจารณาสร้างหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติร่วมกัน  ใน

การไปตรวจพสิูจน์ท่ีดินหรือการประชุมเพื่อพจิารณาให้ความเห็น โดยความเห็นชอบของแตล่ะหนว่ยงาน เพื่อควบคุม

การด าเนนิการมใิห้เกิดปัญหาในการปฏบัิติและการให้ความเห็นท่ีเป็นไปในแนวทางที่แตกตา่งกันในขอ้เท็จจริงเดียวกัน 

และเมื่อก าหนดแนวทางดังกล่าวได้แล้ว แต่ละหน่วยงานตอ้งถ่ายทอดและท าความเข้าใจแก่เจ้าหนา้ท่ีผู้ตอ้งปฏบัิตงิาน

ในหน่วยงานของตนเอง เพื่อให้ปฏบัิตติามแนวทางดังกล่าวโดยถูกต้อง อยา่งเคร่งครัด 
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4.2 ควรมีการอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี รวมถึงระเบียบและกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องซึ่งต้องใช้ในการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าท่ีของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติ

เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน รวมถึงการอบรมสร้างจิตส านึกท่ีดีในการบริการประชาชน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สุขแก่ประชาชนด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และได้รับการอ านวยความสะดวกในการบริการท่ี

ดีจากทางราชการ 

4.3 รัฐบาลควรเร่งรัดการด าเนินการตามนโยบายของทางรัฐบาลท่ีจะท าการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขต

ท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (โครงการ One Map) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา

ข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐ ในเร่ืองการพิจารณาแนวเขตท่ีดิน ให้มีความชัดเจน เป็นไปในทางเดียวกัน ซึ่งจะ

ส่งผลดีต่อการตรวจพิสูจน์ท่ีดนิตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) และการพิจารณาออกโฉนดท่ีดนิ 

4.4 รัฐบาลควรสนับสนุนเคร่ืองมือ งบประมาณ ตลอดจนถึงบุคลากรในการปฏิบัติงานของกรมท่ีดิน 

กรมป่าไม้ และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องในเร่ืองของการตรวจพิสูจน์ท่ีดินตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) เพื่อ

เป็นการลดปัญหาความล่าชา้ในการปฏบัิตงิานอันเนื่องมากปริมาณงานไมส่มดุลกับผู้ปฏบัิติ 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
จากการศึกษาบทบัญญัติของกฎหมาย หนังสือเวียน ระเบียบและค าสั่งของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพบว่า  

การออกโฉนดท่ีดิน มีหลักเกณฑ์และวิธีการภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 โดยแบ่งรูปแบบ

การออกโฉนดท่ีดินเป็น 3 วิธีการ คือ การออกโฉนดท่ีดินโดยวิธีการเดินส ารวจออกโฉนดท่ีดิน ตามมาตรา 58 และ 

58 ทว ิการออกโฉนดท่ีดินโดยวิธีการเดินส ารวจเพื่อเปลี่ยนหนังสอืรับรองการท าประโยชน์(น.ส. 3 ก.) เป็นโฉนดท่ีดิน

ตามมาตรา 58 ตรี และการออกโฉนดท่ีดินโดยวธีิการออกโฉนดท่ีดินเฉพาะราย ตามมาตรา 59 และ 59 ทวิ โดยแต่

ละรูปแบบกฎหมายได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีแตกต่างกัน และในกรณีท่ีปรากฏว่าท่ีดินท่ีขอออกโฉนดนั้ น

ตัง้อยู่ในต าบลท่ีมีป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ พื้นท่ีรักษาพันธ์ุสัตวป่์า พืน้ท่ีท่ีได้จ าแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตาม

มติคณะรัฐมนตรี และกรมป่าไม้หรือกรมพัฒนาท่ีดินยังมิได้ขีดเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษา

พันธ์ุสัตวป่์า เขตหา้มล่าสัตว์ป่าหรือเขตท่ีได้จ าแนกให้เป็นเขตป่าไมถ้าวรตามมตคิณะรัฐมนตรี ลงในระวางรูปถ่ายทาง

อากาศเพื่อการออกโฉนดท่ีดิน หรือกรณีท่ีขีดเขตแล้ว แต่ท่ีดินท่ีขอออกโฉนดท่ีดินมีอาณาเขตติดต่อ คาบเกี่ยว หรือ

อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตท่ีได้จ าแนกให้เป็น

เขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันออกไปตรวจพิสูจน์ท่ีดินเพื่อออก

โฉนดท่ีดิน โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน

พระราชบัญญัตใิห้ใชป้ระมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2497 อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวเป็นวธีิปฏิบัตเิฉพาะกรณีการออก

โฉนดท่ีดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา 59 และ มาตรา 59 ทว ิเท่านั้น ไม่น าไปใช้ในกรณีการเดินส ารวจออกโฉนด

ท่ีดินตามมาตรา 58 และ 58 ทวิ โดยการด าเนินการดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้ ออกค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ท่ีดิน เพื่อให้ร่วมกันออกไปตรวจพิสูจน์ท่ีดินเพื่อออกโฉนดท่ีดิน ซึ่งถือเป็นหน้าท่ีตาม

กฎหมายของคณะกรรมการฯ ท่ีจะต้องร่วมกันออกไปตรวจพิสูจน์และเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด แต่

ในทางปฏิบัติแล้ว เกิดปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน เช่น มีขั้นตอนการพิสูจน์สิทธิในท่ีดินท่ีซับซ้อน อันเนื่องมาจาก

ข้อเท็จจริงเร่ืองสภาพพื้นท่ีและขอบเขตของท่ีดินสงวนหวงห้ามท่ีไม่ชัดเจน เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐหลาย

หน่วยงาน การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องมักเป็นไปด้วยความล่าช้า ขาดความร่วมมือระหว่าง

หนว่ยงาน สบืเนื่องจากการท่ีมรีะเบียบ ค าสั่ง กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องจ านวนมาก และมีความแตกตา่งในการปฏิบัตใินแต่
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ละหน่วยงาน ที่มีวัตถุประสงค์และจุดมุง่หมายในการใชก้ฎหมายท่ีตา่งกัน ความไม่เป็นเอกภาพของระเบียบและค าสั่ง

ของแต่ละหน่วยงาน ท าให้ไม่สามารถด าเนินการออกโฉนดท่ีดินได้โดยง่าย เป็นผลให้ราษฎรต้องประสบความ

เดอืดร้อน ไมไ่ด้รับความเป็นธรรม เน่ืองจากการไม่สามารถออกโฉนดท่ีดนิได้หรือออกได้โดยลา่ชา้ 

จากผลการศึกษาหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการ

ออกโฉนดท่ีดินในกรณีท่ีต้องมีการตรวจพิสูจนท่ี์ดินตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัย

จึงมีข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการออกโฉนดท่ีดินดังกล่าว โดยควรมีการก าหนด

หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ท่ีดิน ให้มีความชัดเจน มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการท่ี

แน่นอนโดยการพิจารณาสร้างหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ในการไปตรวจพิสูจน์ท่ีดินหรือการประชุมเพื่อ

พิจารณาให้ความเห็น โดยความเห็นชอบของแต่ละหน่วยงาน มีการอบรมถ่ายทอดและท าความเข้าใจแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ต้อง

ปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเอง ให้มีความรู้และความเข้าใจในบทบาทหนา้ท่ี รวมถึงระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องซึ่ง

ตอ้งใช้ในการด าเนินการ ท้ังนี้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวโดยถูกต้อง รวมถึงมกีารอบรมสร้างจิตส านึกท่ี

ดีในการบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกในการบริการท่ีดีจากทางราชการ ยังผลให้เกิด

ประโยชน์สุขแก่ประชาชน อีกท้ัง รัฐบาลควรเร่งรัดการด าเนินการตามนโยบายของทางรัฐบาลท่ีจะท าการปรับปรุงแผนท่ี

แนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (โครงการ One Map) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อันจะส่งผลดีต่อการ

ตรวจพิสูจน์ท่ีดินตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 43 (พ.ศ.2537) และการพิจารณาออกโฉนดท่ีดิน ให้เป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว 

พร้อมท้ังให้การสนับสนุนเคร่ืองมอื งบประมาณ ตลอดจนถึงบุคลากรในการปฏบัิติงาน เพื่อเป็นการลดปัญหาความล่าช้า

ในการปฏบัิตงิาน อันส่งผลถึงการแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน การคุ้มครองสิทธิในท่ีดินท ากิน ซึ่งรัฐมีหนา้ท่ี

จะตอ้งคุ้มครองแก่ประชาชน ให้เกิดความเป็นธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 
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กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการระงับข้อพพิาทของชุมชนในจังหวัดพะเยา 

Restorative justice and dispute resolution in Phayao province 

สุวิทย์ ปัญญาวงศ์1* 

Suwit Panyawong1* 
 

บทคัดย่อ 
การวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ(1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชงิสมานฉันท์กับการระงับ

ข้อพิพาทในชุมชน (2) ศึกษาวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันตลอดจนกระบวนการในการจัดการความขัดแย้งเพื่อระงับ

ข้อพิพาทของชุมชนในจังหวัดพะเยา (3) เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้ระงับข้อพิพาทของชุมชนในจังหวัดพะเยา วิธีด าเนินการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ประกอบด้วยการวจิัยจากเอกสาร การใชแ้บบสอบถามและการสัมภาษณ์เชงิลึกจากกลุ่มตัวอยา่งในพืน้ท่ี  

ผลการวจิัยพบว่าประชาชนทราบว่ามีกระบวนการยุตธิรรมเชิงสมานฉันท์และการระงับข้อพิพาทในชุมชนใน

ระดับน้อยถึงปานกลาง มคีวามรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการระงับข้อพิพาทในชุมชนในระดับ

น้อย เห็นวา่เจ้าหน้าที่ของรัฐท่ีท าหน้าท่ีระงับข้อพิพาทในชุมชนมีองค์ความรู้ด้านกฎหมายอย่างเพียงพอในระดับน้อย

ถึงปานกลาง และเห็นว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีท าหน้าท่ีมีความเป็นกลางในระดับน้อยถึงปานกลาง มขีั้นตอนการปฏบัิติท่ี

ไมช่ัดเจนและยุง่ยาก  บางส่วนเห็นว่าประชาชนสามารถใชว้ิธีการระงับข้อพิพาทในชุมชนของจังหวัดพะเยารูปแบบอื่น

สะดวกกว่า แต่ส่วนใหญ่ยังเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการระงับข้อพิพาทในชุมชนของจังหวัด

พะเยาสามารถแก้ปัญหาชุมชนได้ดี ควรจะมแีละด าเนินการต่อไป แตค่วรปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนให้สามารถ

แก้ปัญหาได้ดีย่ิงขึ้น 
  
ค าส าคัญ:  ยุติธรรมเชงิสมานฉันท์, การระงับขอ้พิพาท, ข้อพพิาทในชุมชน, 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 
 

บทน า 

ข้อพพิาทและความขัดแยง้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นได้ในทุกสังคม [1]  ซึ่งผลของความขัดแย้ง

ท่ีเกิดขึ้นอาจกลายเป็นตัวบ่ันทอนหรือฉุดรัง้สังคมท าให้สังคมพัฒนาไปได้ไม่เต็มท่ี นอกจากนั้นหากข้อพิพาทและความ

ขัดแย้งไม่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว  ย่อมส่งผลให้เกิดปัญหาความรุนแรงตามมาภายหลังก็อาจเป็นได้  ดังนั้นโดยท่ัวไป

เมื่อเกิดกรณีความขัดแย้งในชุมชนโดยเฉพาะความขัดแย้งในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในชุมชน มักได้รับ

การแก้ไขโดยคนในชุมชนด้วยกันเอง เพื่อปกปักษ์รักษาชุมชนไม่ให้เกิดความวุ่นวายขึ้นมา กระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันท์เป็นหนึ่งในแนวคิดกระบวนการยุติธรรมทางเลือกท่ีได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ในศตวรรษท่ี  21 ในวงการของ

กระบวนการยุตธิรรมมีความพยายามปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การอ านวยความยุตธิรรมภายใต้แนวคิดและหลักการ

เร่ืองความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  (Restorative Justice) ซึ่งเป็นการอ านวย

ความยุติธรรมท่ีมีการค านึงถึงเหยื่อหรือผู้เสียหาย และมีการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนรับรู้และร่วมกันแก้ไขเยียวยา

ผู้เสียหาย หรือเหยื่อ โดยมีวัตถุประสงค์หลักท่ีต้องการฟื้นฟูความเสียหายหรือผลกระทบจากการกระท า ท่ีท าให้ทุก

ฝ่ายได้รับผลร้ายซึ่งรวมท้ังเสียหาย หรือเหยื่ออาชญากรรมผู้กระท าผิด และชุมชน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการชดใช้ความ

เสียหายท่ีเกิดขึ้น การแก้ไขฟื้นฟู และน าทุกฝ่ายกลับเข้าสูส่ังคมและอยู่ร่วมกันอยา่งสงบสุข และสมานฉันท์ [2] 

 ในส่วนของประเทศไทยนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 เมื่อเกิดปัญหาความ

ขัดแย้งต่าง ๆ ขึ้นมา ประชาชนก็หันหน้าเข้าหาหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตามปกติ อันได้แก่ องค์กรต ารวจ 

องค์กรอัยการ องค์กรศาล และราชทัณฑ์ ส่งผลกระทบโดยตรงให้ชุมชนขาดความส านึกร่วมกันในการรับผิดชอบ

ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ และเมื่อทุกๆข้อพิพาทถูกส่งผ่านเพื่อไปรับการแก้ไขจากองค์กรตา่งๆของรัฐแลว้ ท าให้ปรมิาณ
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คดีของความขัดแย้งตา่งๆ ที่รัฐต้องด าเนินการแก้ไขเกินกวา่ความสามารถท่ีรัฐจะจัดการได้ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งต่าง ๆ ไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นเมื่อคดีความต่างๆสิ้นสุดลงผลของการจัดการความขัดแย้งโดย

วธีิการทางศาลจะออกมาในแง่ของการแพ้หรือชนะในคดีไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหน่ึงท่ีต้องสูญเสีย หรือต้องชดใช้ผลประโยชน์

บางอย่างให้กับอกีฝ่ายหน่ึง ซึ่งกระบวนการทางศาลไมม่ีกระบวนการในการดูแลความรู้สึกของคู่ความในคดี ส่งผลให้

คู่ความในคดีไม่สามารถกลับไปสู่สังคมหรือชุมชนอยา่งปกติสุขอกีครั้งหนึ่งได้ นอกจากนี้กระบวนการยุติธรรมกระแส

หลักจะมคี่าใชจ้่ายอยา่งมากกวา่เร่ืองราวจะยุติลงได้ [3] กระบวนการยุตธิรรมทางเลอืกจึงถือได้วา่เป็นวิธีท่ีเหมาะสม

ท่ีน่าจะเป็นทางออกท่ีดีท่ีสุด ซึ่งรัฐไทยเองก็ได้มองเห็นความส าคัญนี้มานานแล้ว  จะเห็นได้ชัดเจนจากข้อความ

ใน พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ. 2457 มาตรา 27 ท่ีก าหนดให้ผู้ใหญ่บ้านมีหน้าท่ีอ านวยความเป็น

ธรรม สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน การประนีประนอมข้อพิพาทในชุมชนระดับ

หมูบ้่าน ได้มีการบัญญัตเิป็นขอ้บังคับของกระทรวงมหาดไทย เมื่อพ.ศ. 2530 โดยมีเจตนารมณ์ท่ีจะให้ผู้ใหญ่บ้านและ

คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้ท่ีท าการระงับข้อพิพาทท่ีลูกบ้านในหมู่บ้านของตนเกิดข้อขัดแย้งโต้เถียงกัน  ซึ่งเมื่อ

ลูกบ้านคู่พิพาทสามารถตกลงยุติการพิพาทกันได้แล้ว ต่างฝ่ายต่างก็ยังสามารถอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างสงบสุข มี

ความเรียบร้อยในชุมชน แล้วยังจะเป็นการสร้างความสมานฉันท์แก่สังคมโดยรวมต่อไป ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย

วา่ด้วยการปฏบัิตงิานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมูบ้่าน พ.ศ.2530 ก าหนดให้คณะกรรมการหมูบ้่าน

ท าการประนีประนอมข้อพพิาทท่ีเกิดขึ้นในหมู่บ้านได้ ท้ังขอ้พิพาทเกี่ยวกับความแพ่งหรือความอาญาที่เป็นความรับผิด

อันยอมความได้ และเมื่อคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามท่ีได้ตกลงไว้ในสัญญาประนีประนอมข้อพิพาท  การจะ

บังคับให้คู่พิพาทฝ่ายนั้นรับผิดตามสัญญาฯ คู่พิพาทอีกฝ่ายก็จะต้องน าสัญญาประนีประนอมข้อพิพาทนี้ไปฟ้องร้อง

ตอ่ศาลเพื่อให้ศาลมีค าพพิากษาตามสัญญาฯ ต่อไป  

 การจัดการความขัดแย้งในรูปแบบนี้เป็นวิธีการใช้วถิีชีวติดั้งเดิมอันมีความหลากหลายของแต่ละชุมชนน ามา

เชื่อมโยงกลไกตามกฎหมาย ผลท่ีได้ย่อมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรม สร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างคู่พิพาท 

ตลอดจนประชาชนผู้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติข้อพิพาท แต่แม้ว่ากระบวนการจัดการความขัดแย้งดังกล่าว

จะน ามาซึ่งประโยชน์หลายประการ แต่สภาพการและบริบทปัจจุบันท่ีบทบาทของผู้ ใหญ่ บ้าน หรือแม้แต่

คณะกรรมการหมูบ้่านถูกมองวา่ไมม่คีวามส าคัญและเร่ิมลดบทบาทและความส าคัญของตนลง ย่อมส่งผลโดยตรงต่อ

กระบวนการจัดการความขัดแย้งหรือระงับขอ้พิพาทในชุมชนตามบทบาทและหนา้ที่  

 ในส่วนของการน าเอากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ระงับข้อพิพาทของชุมชนในจังหวัดพะเยาก็

ไมไ่ด้ต่างจากสภาพการณ์ของชุมชนในจังหวัดอื่นของประเทศไทยท่ีให้บทบาทแก่ผู้ใหญ่บ้าน หรอืแมแ้ตค่ณะกรรมการ

หมูบ้่านในการยุตหิรือระงับข้อพพิาทในชุมชน โดยมุง่หวังผลเพื่อให้การระงับข้อพพิาทสามารถยุติกันได้ในชุมชนและมี

ผลตามกฎหมายโดยมติอ้งน าประเด็นข้อพิพาทไปวา่กล่าวฟอ้งร้องต่อศาลกันอีกต่อไป การศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบัน

ตลอดจนกระบวนการในการจัดการความขัดแย้งเพื่อระงับข้อพิพาทของชุมชนในจังหวัดพะเยาว่ามีการด าเนินการ

หรือไม่อย่างไร นอกจากนั้นการน าเอากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ระงับข้อพิพาทของชุมชนในจังหวัด

พะเยาของผู้ใหญ่บ้าน หรือแม้แต่คณะกรรมการหมู่บ้านประสบอุปสรรคหรือเกิดสภาพปัญหาในการด าเนินการมาก

น้อยแค่ไหน เพียงใด เพื่อจะได้น าเอาข้อมูลจากการศึกษามาวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการ

ความขัดแย้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใชร้ะงับขอ้พิพาทของชุมชนในจังหวัดพะเยาอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 

http://www.sadao-sk.go.th/index.php?cmd=download&mode=detail&id=387
http://www.sadao-sk.go.th/index.php?cmd=download&mode=detail&id=387
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการระงับข้อพิพาทของชุมชนในจังหวัดพะเยา มี

วัตถุประสงค์ในการศกึษาคือ (1) เพื่อศกึษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการยุตธิรรมเชิงสมานฉันท์กับการระงับข้อ

พพิาทในชุมชน (2) เพื่อศึกษาวเิคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันตลอดจนกระบวนการในการจัดการความขัดแย้งเพื่อระงับ

ข้อพิพาทของชุมชนในจังหวัดพะเยา (3) เพี่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการยุตธิรรมเชิงสมานฉันท์ให้

หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใชร้ะงับขอ้พิพาทของชุมชนในจังหวัดพะเยา  
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

บทบาทในการน าเอากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ระงับข้อพิพาทโดยผู้ ใหญ่ บ้าน และ

คณะกรรมการหมู่บ้านยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและยังไม่สามารถแก้ปัญหาข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นในชุมชน

ของจังหวัดพะเยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการปรับปรุงกฎหมาย กระบวนการ และขั้นตอนให้มีความ

เหมาะสมยิ่งขึน้ 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 
การศึกษาเร่ือง กระบวนการยุตธิรรมเชิงสมานฉันท์กับการระงับข้อพิพาทของชุมชนในจังหวัดพะเยาเป็นการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีวิธีการศึกษา 3 วิธี คือ (1)ศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) 

โดยผู้วจิัยจะศกึษาค้นควา้จากหนังสือ ต ารา เอกสารทางวิชาการ บทความ วารสาร สิ่งพิมพ์และงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

รวมท้ังค้นคว้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันท์ท่ีน ามาใช้ระงับข้อพิพาทของชุมชน  (2)ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม ผู้ ใหญ่ บ้าน 

คณะกรรมการหมู่บ้าน ตลอดจนประชาชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการน าเอากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ใน

การระงับข้อพพิาทของชุมชนในพื้นท่ีอ าเภอเมอืงพะเยา(อ าเภอขนาดใหญ่) อ าเภอจุน(อ าเภอขนาดกลาง) และอ าเภอภู

กามยาว(อ าเภอขนาดเล็ก) (3)ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน 

ตลอดจนประชาชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการน าเอากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในการระงับข้อพิพาทของ

ชุมชนในพื้นท่ีอ าเภอเมืองพะเยา (อ าเภอขนาดใหญ่) อ าเภอจุน (อ าเภอขนาดกลาง) และอ าเภอภูกามยาว (อ าเภอ

ขนาดเล็ก) 
 

ผลการศึกษา 
 จากข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัยขอแยกก าหนดเป็นประเด็นปัญหาจากผล

การศึกษากระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉันท์เพื่อใชร้ะงับขอ้พิพาทชุมชนในจังหวัดพะเยาได้ดังนี้ 

 1.ประเด็นปัญหาเร่ืองประชาชนในชุมชนของจังหวัดพะเยาทราบว่ามกีระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อ

ใชร้ะงับขอ้พิพาทในชุมชน 

1.1 ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านและประชาชนใน

อ าเภอเมืองพะเยา เห็นด้วยในระดับปานกลางว่าประชาชนในพื้นท่ีประชาชนทราบว่ามีกระบวนการยุติธรรม  

เชิงสมานฉันท์และการระงับข้อพิพาทในชุมชน ส่วนข้อมูลจากแบบสอบถามของประชาชนในอ าเภอเมืองพะเยา เห็น

ด้วยในระดับน้อย ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าหากมีข้อพิพาทเล็กๆน้อยในหมู่บ้าน เฉพาะผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นท่ีมีหน้าท่ีช่วย

ระงับข้อพิพาทในหมู่บ้าน ดังนั้นเมื่อประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีไม่ทราบว่าชุมชนของตนมีกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันท์เพื่อใช้ระงับข้อพิพาทในชุมชน ประชาชนจึงมักนิยมใช้กระบวนการระงับข้อพิพาทตามระบบปกติและ 
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ส่วนใหญ่ต้องเป็นกรณีร้ายแรงจริงๆ หากเป็นเร่ืองเล็กน้อยก็จะไม่มกีารด าเนินการระงับข้อพพิาท ท าให้ขอ้พพิาทนัน้ๆ

ไมไ่ด้รับการเยียวยา ส่งผลให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจกันระหวา่งคู่พพิาทและอาจขยายความในชุมชน ส่งผลโดยรวม

ให้ชุมชนขาดความสามัคคีและความร่วมมอืในการพัฒนาชุมชนได้  

1.2 ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านและประชาชนใน

อ าเภอจุน เห็นด้วยในระดับปานกลางว่าประชาชนในพื้นท่ีประชาชนทราบวา่มกีระบวนการยุตธิรรมเชิงสมานฉันท์และ

การระงับข้อพิพาทในชุมชน ส่วนข้อมูลจากแบบสอบถามของประชาชนในอ าเภอจุน เห็นด้วยในระดับปานกลาง ส่วน

ใหญ่จะเข้าใจว่าหากมีข้อพิพาทเล็กๆน้อยในหมู่บ้าน เฉพาะผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นท่ีมีหน้าท่ีช่วยระงับข้อพิพาทในหมู่บ้าน 

ดังนั้นเมื่อประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีไม่ทราบว่าชุมชนของตนมีกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อใช้ระงับข้อ

พพิาทในชุมชน ประชาชนจึงมักนิยมใช้กระบวนการระงับขอ้พิพาทตามระบบปกติ 

1.3 ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชงิลึกของผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านและประชาชนใน

อ าเภอภูกามยาวเห็นด้วยในระดับปานกลางว่าประชาชนในพื้นท่ีประชาชนทราบว่ามีกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันท์และการระงับข้อพิพาทในชุมชน ส่วนข้อมูลจากแบบสอบถามของประชาชนในอ าเภอภูกามยาว เห็นด้วยใน

ระดับปานกลาง ส่วนใหญ่จะเข้าใจวา่หากมขี้อพิพาทเล็กๆน้อยในหมูบ้่าน เฉพาะผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นท่ีมีหนา้ที่ชว่ยระงับ

ข้อพิพาทในหมู่บ้าน ดังนั้นเมื่อประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ี ไม่ทราบว่าชุมชนของตนมีกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันท์เพื่อใช้ระงับข้อพิพาทในชุมชน ประชาชนจึงมักนิยมใช้กระบวนการระงับข้อพิพาทตามระบบปกติและส่วน

ใหญ่ต้องเป็นกรณีร้ายแรงจริง ๆ หากเป็นเร่ืองเล็กน้อยก็จะไม่มีการด าเนินการระงับข้อพิพาท ท าให้ข้อพิพาทนั้นๆ

ไมไ่ด้รับการเยยีวยา ส่งผลให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจกันระหวา่งคู่พพิาทและอาจขยายความในชุมชน ส่งผลโดยรวม

ให้ชุมชนขาดความสามัคคีและความร่วมมอืในการพัฒนาชุมชนได้  

2. ประเด็นปัญหาเร่ืององค์ความรู้ของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อใช้ระงับข้อพิพาท

ในชุมชน 

2.1 ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านและประชาชนใน

อ าเภอเมืองพะเยา เห็นวา่นอกจากประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนจะทราบวา่มกีระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อใช้

ระงับข้อพิพาทในชุมชนในระดับน้อยถึงปานกลางแล้ว ประชาชน ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการประจ าหมู่บ้านเห็นว่า

ประชาชนท่ีทราบก็จะทราบเบื้องต้นเท่านั้นว่าชุมชนของตนมีกระบวนการระงับข้อพิพาทแต่จากข้อมูลจาก

แบบสอบถามกลับพบว่าประชาชนทราบและมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการระงับข้อ

พิพาทในชุมชนอยู่ในระดับน้อย เมื่อประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้หรือมีมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันท์และการระงับข้อพพิาทในชุมชนในระดับนอ้ย ประชาชนส่วนใหญ่จึงใช้ธรรมเนยีมปฏบัิติเก่า ๆ คือ บางส่วน

ก็จะน าประเด็นขอ้พิพาทน้ันให้ผู้ใหญ่บ้านชว่ยระงับให้และบางส่วนก็หวังพงึกระบวนการระงับข้อพพิาทตามระบบปกติ

คือไปแจ้งความร้องทุกข์ตอ่เจ้าพนักงานต ารวจให้ช่วยด าเนนิการให้ตามกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก 

2.2 ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านและประชาชนใน

อ าเภอจุน เห็นว่าประชาชนท่ีมคีวามรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชงิสมานฉันท์และการระงับข้อพพิาทในชุมชนก็จะ

มีความรู้เบื้องต้นเท่านั้นว่าชุมชนของตนมีกระบวนการระงับข้อพิพาทแต่จากข้อมูลจากแบบสอบถามกลับพบว่า

ประชาชนทราบและมคีวามรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการระงับข้อพิพาทในชุมชน อยู่ในระดับ

น้อย เมื่อประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้หรือมีมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการระงับข้อ

พพิาทในชุมชนในระดับนอ้ย ประชาชนส่วนใหญ่จึงใช้ธรรมเนียมปฏบัิตเิก่า ๆ คือ บางส่วนก็จะน าประเด็นข้อพิพาทนั้น
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ให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยระงับให้และบางส่วนก็หวังพงึกระบวนการระงับข้อพิพาทตามระบบปกตคิือไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อ

เจ้าพนักงานต ารวจให้ช่วยด าเนนิการให้ตามกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก 

2.3 ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ใหญ่บ้าน กรรมการประจ าหมู่บ้านและ

ประชาชนในอ าเภอภูกามยาว เห็นว่าประชาชนท่ีมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชงิสมานฉันท์และการระงับข้อ

พิพาทในชุมชนก็จะมีความรู้เบื้องต้นเท่านั้นว่าชุมชนของตนมีกระบวนการระงับข้อพิพาทแต่จากข้อมูลจาก

แบบสอบถามกลับพบว่าประชาชนทราบและมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการระงับข้อ

พิพาทในชุมชน อยู่ในระดับน้อย เมื่อประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้หรือมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันท์และการระงับข้อพพิาทในชุมชนในระดับนอ้ย ประชาชนส่วนใหญ่จึงใช้ธรรมเนยีมปฏบัิติเก่า ๆ คือ บางส่วน

ก็จะน าประเด็นขอ้พิพาทน้ันให้ผู้ใหญ่บ้านชว่ยระงับให้และบางส่วนก็หวังพงึกระบวนการระงับข้อพพิาทตามระบบปกติ

คือไปแจ้งความร้องทุกข์ตอ่เจ้าพนักงานต ารวจให้ช่วยด าเนนิการให้ตามกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก 

 3. ประเด็นปัญหาเร่ืองความนา่เช่ือถือตอ่กระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉันท์เพื่อใชร้ะงับขอ้พิพาทในชุมชน 

3.1 ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ใหญ่บ้าน กรรมการประจ าหมู่ บ้านและ

ประชาชนในอ าเภอเมืองพะเยา ปรากฏข้อเท็จจริงว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในชุมชนโดยเฉพาะ

ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการประจ าหมู่บ้าน ขาดความน่าเชื่อถือว่าจะได้รับความยุติธรรมอย่างแท้จริง เพราะได้ระดับ

ความน่าเชื่อถือในระดับน้อย อาจเนื่องเพราะผู้ท่ีท าหนา้ท่ีในการระงับข้อพิพาทเป็นสมาชกิในหมู่บ้านและมีเครือญาติ

ในหมูบ้่านส่งผลให้ผู้ท่ีน าข้อพพิาทเข้าสู่กระบวนการขาดความเชื่อถือในเร่ืองความไมเ่ป็นกลางของผู้ท าหน้าที่ระงับข้อ

พพิาทหากผู้ท าหนา้ท่ีมคีวามสัมพันธ์ทางเครือญาติกับคู่พิพาทอกีฝ่าย นอกจากนั้นประชาชนยังเห็นวา่ผู้ท่ีท าหน้าท่ีใน

การระงับข้อพพิาทอาจไมม่อีงค์ความรู้ในการระงับข้อพิพาทจนน ามาซึ่งความไมน่า่เช่ือถือตอ่กระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันท์เพื่อใช้ระงับข้อพพิาทในชุมชนอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีกระทบต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรม

เชงิสมานฉันท์และการระงับขอ้พิพาทในชุมชนของจังหวัดพะเยา 

3.2 ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ใหญ่บ้าน กรรมการประจ าหมู่บ้านและ

ประชาชนในอ าเภอจุนปรากฏข้อเท็จจริงว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในชุมชนโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านและ

กรรมการประจ าหมู่บ้าน ขาดความน่าเชื่อถือว่าจะได้รับความยุติธรรมอย่างแท้จริง เพราะได้ระดับความน่าเชื่อถือใน

ระดับน้อย อาจเน่ืองเพราะผู้ท่ีท าหน้าที่ในการระงับข้อพิพาทเป็นสมาชิกในหมู่บ้านและมีเครือญาติในหมูบ้่านส่งผลให้

ผู้ท่ีน าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการขาดความเชื่อถือในเร่ืองความไม่เป็นกลางของผู้ท าหน้าท่ีระงับข้อพิพาทหากผู้ท า

หน้าท่ีมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับคู่พิพาทอีกฝ่าย ส่วนข้อมูลในแบบสอบถามของประชาชนในอ าเภอจุน อยู่ใน

ระดับปานกลาง ประชาชนยังเห็นว่าผู้ท่ีท าหน้าท่ีในการระงับข้อพิพาทอาจไม่มีองค์ความรู้ในการระงับข้อพิพาทจน

น ามาซึ่งความไมน่า่เชื่อถือต่อกระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉันท์เพื่อใชร้ะงับข้อพิพาทในชุมชนอาจเป็นอกีสาเหตุหน่ึง

ท่ีกระทบตอ่ความน่าเชื่อถอืของกระบวนการยุติธรรมเชงิสมานฉันท์และการระงับขอ้พิพาทในชุมชนของจังหวัดพะเยา 

3.3 ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ใหญ่บ้าน กรรมการประจ าหมู่บ้านและ

ประชาชนในอ าเภอภูกามยาว ปรากฏข้อเท็จจริงว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในชุมชนโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้าน

และกรรมการประจ าหมู่บ้าน ขาดความน่าเชื่อถอืว่าจะได้รับความยุติธรรมอยา่งแทจ้รงิ เพราะได้ระดับความน่าเชื่อถือ

ในระดับนอ้ย อาจเน่ืองเพราะผู้ท่ีท าหนา้ท่ีในการระงับข้อพพิาทเป็นสมาชิกในหมู่บ้านและมีเครือญาตใินหมู่บ้านส่งผล

ให้ผู้ท่ีน าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการขาดความเชื่อถือในเร่ืองความไมเ่ป็นกลางของผู้ท าหน้าท่ีระงับข้อพิพาทหากผู้ท า

หน้าท่ีมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับคู่พิพาทอีกฝ่าย นอกจากนั้นประชาชนยังเห็นว่าผู้ท่ีท าหน้าท่ีในการระงับข้อ

พิพาทอาจไม่มีองค์ความรู้ในการระงับข้อพิพาทจนน ามาซึ่งความไม่น่าเชื่อถือต่อกระบวนการยุติธรรมเชงิสมานฉันท์
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เพื่อใช้ระงับข้อพิพาทในชุมชนอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีกระทบต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันท์และการระงับขอ้พิพาทในชุมชนของจังหวัดพะเยา 

 4. ประเด็นปัญหาเร่ืองเจ้าหน้าที่ของรัฐท่ีท าหน้าที่ระงับข้อพพิาทในชุมชนในด้านองค์ความรู้ด้านกฎหมายใน

การใช้ระงับขอ้พิพาทในชุมชน 

4.1 ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ใหญ่บ้าน กรรมการประจ าหมู่บ้านและ

ประชาชนในอ าเภอเมืองพะเยาในประเด็นว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีท าหน้าท่ีระงับข้อพิพาทในชุมชนมีองค์ความรู้ด้าน

กฎหมายอย่างเพียงพอในการใช้ระงับข้อพิพาทในชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อมูลในแบบสอบถามและการ

สัมภาษณ์ เชิงลึกจากประชาชนในอ าเภอเมืองพะเยา ในประเด็นดังกล่าวอยู่ ในระดับน้อย  ผู้ ใหญ่ บ้านและ

คณะกรรมการหมู่บ้านเห็นว่าตนยังขาดองคค์วามรู้ท้ังในเร่ืองตัวบทกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการระงับขอ้พิพาท 

ตลอดจนไม่เข้าใจหรือไมรู้่ถึงวิธีการระงับข้อพิพาทท่ีต้องอาศัยศาสตร์ทางด้านของการประนีประนอม  ผู้ใหญ่บ้านและ

กรรมการประจ าหมู่บ้านบางส่วนยังเห็นว่าเร่ืองการระงับขอ้พพิาทเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านเท่านัน้ จึงท าให้ผู้ใหญ่บ้าน

และกรรมการประจ าหมู่บ้านไม่กล้าใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อใช้ระงับข้อพิพาทในชุมชนมาระงับข้อ

พิพาทท้ังๆท่ีตนมีอ านาจตามกฎหมาย เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติของคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วจะเห็นได้ว่า 

คุณสมบัตดิังกล่าวเป็นคุณสมบัตท่ีิมาจากการเลือกตัง้ เป็นแนวทางตามระบอบประชาธิปไตยท่ีให้ราษฎรภายในชุมชน

ของตนเองเลือกบุคคลที่จะเข้ามาบริหารจัดการหมูบ้่าน ซึ่งแตกตา่งจากคุณสมบัติของผู้ประนีประนอมข้อพพิาทท่ีต้อง

เป็นนักกฎหมายหรือมปีระสบการณ์ในการประนีประนอมขอ้พิพาทมาก่อน นอกจากนี้ผู้ใหญ่บา้นและกรรมการประจ า

หมูบ้่านบางส่วนจะแนะน าให้ชาวบ้านในพื้นท่ีไปใชก้ระบวนการยุติธรรมตามระบบปกติเพื่อเลี่ยงปัญหาดังกล่าวดว้ย 

4.2 ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ใหญ่บ้าน กรรมการประจ าหมู่บ้านและ

ประชาชนในอ าเภอจุนในประเด็นวา่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท าหน้าที่ระงับขอ้พพิาทในชุมชนมอีงคค์วามรู้ดา้นกฎหมายอยา่ง

เพียงพอในการใช้ระงับข้อพิพาทในชุมชนอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อมูลในแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก

ประชาชนในอ าเภอจุนในประเด็นดังกลา่วอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังน้ีผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านเห็นว่าตนยงั

ขาดองค์ความรู้ท้ังในเร่ืองตัวบทกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการระงับข้อพิพาท ตลอดจนไม่เข้าใจหรือไม่รู้ถึง

วธีิการระงับขอ้พิพาทท่ีต้องอาศัยศาสตร์ทางด้านของการประนีประนอม    

4.3 ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ใหญ่บ้าน กรรมการประจ าหมู่ บ้านและ

ประชาชนในอ าเภอภูกามยาวในประเด็นว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีท าหน้าท่ีระงับข้อพิพาทในชุมชนมีองค์ความรู้ด้าน

กฎหมายอย่างเพียงพอในการใช้ระงับข้อพิพาทในชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อมูลในแบบสอบถามและการ

สัมภาษณ์เชิงลึกจากประชาชนในอ าเภอภูกามยาว ในประเด็นดังกล่าวอยูใ่นระดับนอ้ย ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการ

หมู่บ้านเห็นว่าตนยังขาดองค์ความรู้ท้ังในเร่ืองตัวบทกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการระงับข้อพิพาท ตลอดจนไม่

เข้าใจหรือไม่รู้ถึงวิธีการระงับข้อพิพาทท่ีต้องอาศัยศาสตร์ทางด้านของการประนีประนอม  ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการ

ประจ าหมู่บ้านบางส่วนยังเห็นว่าเร่ืองการระงับข้อพิพาทเป็นหน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้านเท่านั้น จึงท าให้ผู้ใหญ่บ้านและ

กรรมการประจ าหมูบ้่านไม่กล้าใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อใชร้ะงับข้อพิพาทในชุมชนมาระงับข้อพพิาท

ท้ังๆท่ีตนมีอ านาจตามกฎหมาย เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติของ คณะกรรมการหมู่บ้านแล้วจะเห็นได้ว่า คุณสมบัติ

ดังกล่าวเป็นคุณสมบัตท่ีิมาจากการเลอืกตั้ง เป็นแนวทางตามระบอบประชาธิปไตยท่ีให้ราษฎรภายในชุมชนของตนเอง

เลือกบุคคลท่ีจะเข้ามาบริหารจัดการหมู่บ้าน ซึ่งแตกต่างจากคุณสมบัติของผู้ประนีประนอมข้อพิพาทท่ีต้องเป็นนัก

กฎหมายหรือมีประสบการณ์ ในการประนีประนอมข้อพิพาทมาก่อน นอกจากนี้ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการประจ า

หมูบ้่านบางส่วนจะแนะน าให้ชาวบ้านในพื้นท่ีไปใชก้ระบวนการยุติธรรมตามระบบปกติเพื่อเลี่ยงปัญหาดังกล่าวดว้ย 
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 5. ประเด็นปัญหาเร่ืองขั้นตอนหรือแนวปฏบัิตใินการระงับขอ้พิพาทในชุมชน 

5.1 ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ใหญ่บ้าน กรรมการประจ าหมู่บ้านและ

ประชาชนในอ าเภอเมืองพะเยาเห็นว่ากระบวนการระงับข้อพิพาทในชุมชนมีขั้นตอนการปฏิบัติท่ีชัดเจนและไม่ยุ่งยาก

นั้นไม่จริง ส่วนใหญ่เห็นว่ามีขั้นตอนท่ียุ่งยากโดยผลประเมินอยู่ในระดับน้อย ในส่วนของแบบสอบถามและการ

สัมภาษณ์เชิงลึกจากประชาชนในอ าเภอเมืองพะเยาผลประเมินก็อยู่ในระดับน้อย  อาจเนื่องเพราะในส่วนของขั้นตอน

การระงับข้อพิพาทจะเป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของ

คณะกรรมการหมูบ้่าน พ.ศ.2530 เป็นตัวบทท่ีก าหนดกระบวนการและขั้นตอนและแนวปฏบัิตใินการระงับข้อพิพาทไว้

คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งเมื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติการจริงก็ยังประสบปัญหาในเร่ืองความชัดเจนในการปฏิบัติตามขั้นตอน

ดังกลา่วอยู่มาก 

5.2 ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ใหญ่บ้าน กรรมการประจ าหมู่บ้านและ

ประชาชนในอ าเภอจุน เห็นว่ากระบวนการระงับข้อพพิาทในชุมชนมีขั้นตอนการปฏิบัติท่ีชัดเจนและไม่ยุง่ยากนั้นไม่จริง 

ส่วนใหญ่เห็นว่ามีขั้นตอนท่ียุง่ยากโดยผลประเมินอยู่ในระดับน้อย  ในส่วนของแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก

จากประชาชนในอ าเภอจุน ผลประเมินก็อยู่ในระดับน้อย  อาจเนื่องเพราะ ในส่วนของขั้นตอนการระงับข้อพิพาทจะ

เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการปฏบัิตงิานประนีประนอมขอ้พพิาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.

2530 เป็นตัวบทท่ีก าหนดกระบวนการและขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการระงับข้อพิพาทไว้คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งเมื่อ

น ามาใชใ้นการปฏบัิตกิารจรงิก็ยังประสบปัญหาในเร่ืองความชัดเจนในการปฏบัิตติามขัน้ตอนดังกล่าวอยู่มาก 

5.3 ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ใหญ่บ้าน กรรมการประจ าหมู่บ้านและ

ประชาชนในอ าเภอภูกามยาวเห็นว่ากระบวนการระงับข้อพพิาทในชุมชนมขีั้นตอนการปฏิบัติท่ีชัดเจนและไม่ยุง่ยากนั้น

ไมจ่ริง ส่วนใหญ่เห็นวา่มีขั้นตอนท่ียุ่งยากโดยผลประเมนิอยู่ในระดับนอ้ย  ในส่วนของแบบสอบถามและการสัมภาษณ์

เชงิลึกจากประชาชนในอ าเภอภูกามยาวผลประเมินก็อยู่ในระดับน้อย  อาจเนื่องเพราะ ในสว่นของขั้นตอนการระงับขอ้

พิพาทจะเป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการ

หมู่บ้าน พ.ศ.2530 เป็นตัวบทท่ีก าหนดกระบวนการและขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการระงับข้อพพิาทไว้คร่าวๆเท่านั้น 

ซึ่งเมื่อน ามาใชใ้นการปฏบัิตกิารจรงิก็ยังประสบปัญหาในเร่ืองความชัดเจนในการปฏบัิตติามขัน้ตอนดังกล่าวอยูม่าก 

 6. ประเด็นปัญหาเร่ืองกระบวนการระงับข้อพิพาทในชุมชนกับการก่อให้เกิดผลในการบังคับได้จริงตาม

กฎหมาย 

6.1 ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ใหญ่บ้าน กรรมการประจ าหมู่บ้านและ

ประชาชนในอ าเภอเมืองพะเยา เห็นว่า กระบวนการระงับข้อพิพาทในชุมชนก่อให้เกิดผลในการบังคับได้จริงตาม

กฎหมาย ผลประเมินอยู่ในระดับปานกลาง  ท าให้ทราบว่าปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งของการน าเอากระบวนการ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ระงับข้อพิพาทในชุมชนก็คือหลังจากท่ีประชาชนในพื้นท่ีน าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการ

ระงับข้อพิพาทแล้ว จนท้ายท่ีสุดได้มีการก าหนดเงื่อนไขให้คู่พิพาทต้องด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้อีกฝ่าย

พอใจแต่สุดท้ายคู่พิพาทกลับไม่ด าเนินการตามท่ีเคยให้สัญญาไว้ ท าให้คู่พิพาทต้องน าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการ

ยุติธรรมปกติ จนในท่ีสุดประชาชนก็เห็นว่ากระบวนการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลในการบังคับได้จริงตามกฎหมาย 

ประชาชนจึงเลอืกท่ีจะใชก้ระบวนการยุติธรรมกระแสหลักท่ีจะเห็นกระบวนการบังคับท่ีเป็นกิจจะลักษณะมากกว่า 

6.2 ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ใหญ่บ้าน กรรมการประจ าหมู่บ้านและ

ประชาชนในอ าเภอจุน ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการประจ าหมู่บ้านในอ าเภอจุน เห็นว่า กระบวนการระงับข้อพิพาทใน

ชุมชนก่อให้เกิดผลในการบังคับได้จริงตามกฎหมาย ผลประเมินอยู่ในระดับนอ้ยและปานกลาง  ท าให้ทราบว่าปัญหา

http://www.sadao-sk.go.th/index.php?cmd=download&mode=detail&id=387
http://www.sadao-sk.go.th/index.php?cmd=download&mode=detail&id=387
http://www.sadao-sk.go.th/index.php?cmd=download&mode=detail&id=387
http://www.sadao-sk.go.th/index.php?cmd=download&mode=detail&id=387
http://www.sadao-sk.go.th/index.php?cmd=download&mode=detail&id=387
http://www.sadao-sk.go.th/index.php?cmd=download&mode=detail&id=387
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ส าคัญอีกประการหนึ่งของการน าเอากระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉันท์มาใช้ระงับข้อพิพาทในชุมชนก็คือหลังจากท่ี

ประชาชนในพื้นท่ีน าข้อพพิาทเข้าสูก่ระบวนการระงับข้อพพิาทแล้ว จนท้ายท่ีสุดได้มีการก าหนดเงื่อนไขให้คูพ่พิาทต้อง

ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้อีกฝ่ายพอใจแต่สุดท้ายคู่พิพาทกลับไม่ด าเนินการตามท่ีเคยให้สัญญาไว้ ท าให้

คู่พิพาทต้องน าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมปกติ จนในท่ีสุดประชาชนก็เห็นว่ากระบวนการดังกล่าวไม่

ก่อให้เกิดผลในการบังคับได้จริงตามกฎหมาย ประชาชนจึงเลือกท่ีจะใช้กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักท่ีจะเห็น

กระบวนการบังคับท่ีเป็นกิจจะลักษณะมากกว่า 

6.3 ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ใหญ่บ้าน กรรมการประจ าหมู่บ้านและ

ประชาชนในอ าเภอภูกามยาว ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการประจ าหมู่บ้านในอ าเภอภูกามยาว เห็นว่า กระบวนการระงับ

ข้อพิพาทในชุมชนก่อให้เกิดผลในการบังคับได้จริงตามกฎหมาย ผลประเมินอยู่ในระดับน้อยและปานกลางเหมือนกัน  

ท าให้ทราบว่าปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งของการน าเอากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ระงับข้อพิพาทใน

ชุมชนก็คือหลังจากท่ีประชาชนในพื้นท่ีน าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพพิาทแล้ว จนท้ายท่ีสุดได้มกีารก าหนด

เงื่อนไขให้คูพ่พิาทต้องด าเนินการอยา่งใดอย่างหนึ่งเพื่อให้อีกฝ่ายพอใจแต่สุดท้ายคู่พพิาทกลับไม่ด าเนนิการตามท่ีเคย

ให้สัญญาไว้ ท าให้คู่พิพาทต้องน าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมปกติ จนในท่ีสุดประชาชนก็เห็นว่ากระบวนการ

ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดผลในการบังคับได้จริงตามกฎหมาย ประชาชนจึงเลือกท่ีจะใช้กระบวนการยุตธิรรมกระแสหลักท่ี

จะเห็นกระบวนการบังคับท่ีเป็นกิจจะลักษณะมากกว่า 

 7. ปัญหาเกี่ยวกับอายุความไม่สะดุดหยุดลง  

 ปัญหาดั งกล่ าวเกิดจากประเด็นข้อสั งเกตเพิ่ ม เติม ท่ี ได้จากแบบสอบถาม เนื่ องจากข้อ บั งคับ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการปฏบัิตงิานประนีประนอมข้อพพิาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.2530 ไมไ่ด้บัญญัติ

ให้การท่ีคู่กรณีท้ังสองฝ่ายท่ีน าข้อพิพาทเข้าสู่การประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน มีผลท าให้อายุ

ความสะดุดหยุดลง เมื่ออายุความไม่ได้สะดุดหยุดลง ระยะเวลาตามอายุความก็ด าเนินเดินไปตามปกติท าให้ระยะเวลา

ท่ีผู้เสียหายหรือคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการเรียกร้องสั้นลง เมื่ออายุความไม่สะดุดหยุดลงผลกระทบโดยตรงคือใน

กรณีท่ีบางข้อพิพาทท่ีใกล้จะหมดอายุความก็จะท าให้คณะกรรมการหมู่บ้านเร่งรีบในการจัดการประนีประนอมข้อ

พพิาทให้เร็วท่ีสุดเพื่อป้องกันไมใ่ห้ขาดอายุความ โดยคณะกรรมการหมู่บ้านก็ตอ้งละเลยหลักการพื้นฐานในการระงับ

ข้อพิพาทโดยกระบวนการเชิงสมานฉันท์ท่ีต้องมีระยะเวลาอย่างพอเพียงให้คู่กรณีได้คิด ตกลงใจ และในส่วนของ

ผู้เสียหายหรือ คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็เป็นกังวลว่าตนเองอาจสูญเสียสิทธิในการด าเนินคดีแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งใน

กระบวนการปกติ ด้วยอีกประการหนึ่ง 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นวิธีการใช้วถิีชีวิตดั้งเดิมอันมีความหลากหลายของแต่ละชุมชนน ามา

เชื่อมโยงกลไกตามกฎหมาย ผลท่ีได้ย่อมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรม สร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างคู่พิพาท  

ตลอดจนประชาชนผู้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติข้อพิพาท แต่แม้ว่ากระบวนการจัดการความขัดแย้งดังกล่าว

จะน ามาซึ่งประโยชน์หลายประการ แต่สภาพการและบริบทปัจจุบันท่ีบทบาทของผู้ ใหญ่ บ้าน หรือแม้แต่

คณะกรรมการหมูบ้่านถูกมองวา่ไมม่คีวามส าคัญและเร่ิมลดบทบาทและความส าคัญของตนลง ย่อมส่งผลโดยตรงต่อ

กระบวนการจัดการความขัดแย้งหรือระงับขอ้พิพาทในชุมชนตามบทบาทและหน้าท่ี  

 จากข้อมูลการศึกษาเร่ืองทัศนคติเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการระงับข้อพิพาทใน

ชุมชนของจังหวัดพะเยา มีข้อมูลว่าประชาชนในชุมชนของจังหวัดพะเยาทราบวา่มกีระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉันท์
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และการระงับข้อพิพาทในชุมชน ในระดับน้อยถึงปานกลาง มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และ

การระงับข้อพิพาทในชุมชนในระดับนอ้ย ความนา่เช่ือถือกระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉันท์และการระงับข้อพพิาทใน

ชุมชนของจังหวัดพะเยา ในระดับน้อย ประชาชนเห็นว่าเจ้าหนา้ที่ของรัฐที่ท าหน้าท่ีระงับขอ้พิพาทในชุมชนมอีงคค์วามรู้

ด้านกฎหมายอย่างเพยีงพอในการใชร้ะงับข้อพพิาทในชุมชนในระดับปานกลาง และเห็นว่าเจ้าหนา้ท่ีของรัฐท่ีท าหนา้ท่ี

ระงับข้อพิพาทในชุมชนมีความเป็นกลางในการระงับข้อพิพาทในชุมชนในระดับน้อยถึงปานกลาง ส่วนใหญ่เห็นว่า

กระบวนการระงับข้อพิพาทในชุมชนมีขั้นตอนการปฏิบัติท่ีไม่ชัดเจนและยุ่งยาก  กระบวนการระงับข้อพิพาทในชุมชน

ก่อให้เกิดผลในการบังคับได้จริงตามกฎหมายในระดับน้อยถึงปานกลาง บางส่วนเห็นว่าประชาชนสามารถใช้วิธีการ

ระงับข้อพิพาทในชุมชนของจังหวัดพะเยารูปแบบอื่นสะดวกกว่า เช่น ต ารวจ อัยการ ศาล ศูนย์ด ารงธรรม เป็นต้น 

ส่วนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการระงับข้อพิพาทในชุมชนของจังหวัดพะเยาสามารถแก้ปัญหาชุมชนได้

อย่างแท้จริงนั้นโดยส่วนมากยังเห็นด้วยในระดับมาก นอกจากนั้นส่วนใหญ่ยังเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมเชิง

สมานฉันท์และการระงับข้อพิพาทในชุมชนควรจะมีและด าเนินการต่อไป และควรเพิ่มอ านาจให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐและ

ขอบเขตขอ้พิพาทท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉันท์และการระงับขอ้พิพาทในชุมชนมากขึน้ 

 แนวคิดว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางเลือก (Alternatives Justice System) ยังคงเป็นกระบวนการในการ

คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และให้ความเป็นธรรมในทางกฎหมายหรือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแก่บุคคล โดยใช้รูปแบบ

วธีิการท่ีแตกตา่งจากระบบยุติธรรมกระแสหลักเป็นแนวคิดและมาตรการในการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม ท่ีเปิด

โอกาสให้หน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชน ชุมชน ฯลฯ มีบทบาทและส่วนร่วมก าหนดแนวทางหลักเกณฑ์ กลไก

วิธีการและร่วมปฏิบัติงานการป้องกันควบคุมอาชญากรรม จัดระเบียบชุมชน แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาเด็ก

เยาวชนกระท าผิด และการกระท าผิดกฎหมายระดับท่ีไม่ซับซ้อนรุนแรง เยียวยาเสริมพลังเหยื่ออาชญากรรม และ

แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท า ผิดในชุมชน โดยด าเนนิการร่วมกับกระบวนการยุตธิรรมหลักหรือส่งเสริมสนับสนุนการด าเนนิการ

ของกระบวนการยุติธรรมหลักเพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์สุดท้ายร่วมกันคือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

และความสงบสุขสมานฉันท์ของสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติเป็นส าคัญ [4] กระบวนการดังกล่าวมีส่วน

ส าคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาเร่ืองต้นทุนท้ังในแง่ค่าใช้จ่าย และเวลาในการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม

กระแสหลักท่ีต้องฟ้องร้องต่อศาล นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการให้ความส าคัญต่อคู่กรณีท้ังสองฝ่าย ด้วยการเปลี่ยนจาก

การเผชญิหน้ามาเป็นการพูดคุยหารือ รวมถึงมุ่งฟื้นฟูตัวบุคคลท้ังฝ่ายผู้กระท าและผู้เสียหาย จากผลการด าเนินการ

วิจัยเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนยังเห็นความส าคัญของกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก และเห็น

ควรให้มีกระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉันท์เพื่อใชร้ะงับขอ้พิพาทในชุมชนต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ  
 ประเด็นปัญหาท่ีได้ศึกษาผู้วจิัยขอแบ่งข้อเสนอแนะออกเป็นข้อ ๆ เพื่อให้กระบวนการยุตธิรรมเชงิสมานฉันท์

สามารถใช้ระงับขอ้พิพาทในชุมชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ได้ดังนี้ 

 1. ประเด็นปัญหาเร่ืองประชาชนในพื้นท่ีไมท่ราบวา่ในชุมชนของตนมกีระบวนการยุตธิรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อ

ใชร้ะงับข้อพิพาทโดยคณะกรรมการหมูบ้่าน ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เชน่ นายอ าเภอ หรือผู้ใหญ่บ้านจะต้องเป็น

ตัวจักรส าคัญในการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ีในส่วนท่ีเป็นความรับผิดชอบของตนให้

ประชาชนทราบว่าในชุมชนของตนมีขั้นตอนและกระบวนการในการระงับข้อพิพาทในชุมชน อาจท าในรูปของสื่อ

ประชาสัมพันธ์ต่างๆเชน่ คู่มอื แผ่นพับ โปสเตอร์ เสียงตามสาย ระบบอนิเตอร์เน็ต หรอือาจให้มีการลงพื้นท่ีจริงเพื่อให้
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ข้อมูลดังกล่าวโดยตรงแก่ประชาชนทุกครัวเรือน และเมื่อประชาชนรู้และเข้าใจและทราบว่ามีองค์กรและขั้นตอนใน

การระงับขอ้พิพาทท่ีอยูใ่กล้ตัว ประชาชนก็จะน าข้อพพิาทเข้าสูก่ระบวนการฯมากยิ่งขึ้น 

 2. ประเด็นปัญหาเร่ืองประชาชนในพื้นท่ีไม่มีองค์ความรู้ในเร่ืองกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อใช้

ระงับขอ้พิพาทโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้วิจัยจึงขอเสนอให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น นายอ าเภอ หรอืผู้ใหญ่บ้านจะต้องเป็น

ตัวจักรส าคัญในการประชาสัมพันธ์และรณรงค์หรือให้ความรู้แกป่ระชาชนในพื้นท่ีในส่วนท่ีเป็นความรับผิดชอบของตน

ให้ประชาชนทราบว่าในชุมชนของตนมีระบบในการระงับข้อพิพาท ข้อพิพาทอะไรบ้างท่ีประชาชนสามารถใช้ขั้นตอน

และกระบวนการในการระงับข้อพิพาทในชุมชน โดยอาจท าในรูปของสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆเช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ 

คู่มือ เสียงตามสาย ระบบอินเตอร์เน็ต หรืออาจให้มีการลงพื้นท่ีจริงหรือจัดการอบรมให้ความรู้เป็นประจ าเพื่อให้

ข้อมูลดังกลา่วโดยตรงแก่ประชาชนทุกครัวเรือนและเมื่อประชาชนได้มอีงคค์วามรู้ เข้าใจถึงประโยชนข์องการใชว้ธีิการ

ระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการยุติธรรมเชงิสมานฉันท์ และทราบว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีองค์กรและ

ขั้นตอนในการระงับขอ้พิพาทท่ีเป็นอยา่งไรและอยู่ใกล้ตัว ประชาชนก็จะน าข้อพพิาทเข้าสูก่ระบวนการฯมากยิ่งขึ้น 

 3. ประเด็นปัญหาเร่ืองความน่าเชื่อถือต่อกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อใช้ระงับข้อพิพาทในชุมชน 

ประเด็นดังกล่าวประชาชนในพื้นท่ีมองว่า ท้ังในส่วนของผู้ใหญ่บ้านและกรรมการประจ าหมูบ้่านท้ังหมดล้วนเป็นคนใน

พื้นท่ีและบางส่วนก็มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ดังนั้นคู่พิพาทอีกฝ่ายจึงมองว่าหากน าข้อ

พิพาทดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อใช้ระงับข้อพิพาทในชุมชนก็อาจจะน ามาซึ่งความไม่เป็น

กลางของผู้ท่ีท าหน้าท่ีในการระงับข้อพิพาทอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวจนอาจน ามาซึ่งความไม่เป็นธรรมใน

การระงับข้อพิพาทดังกล่าว ในประเด็นนี้ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาคือ ให้มีการปรับปรุงบทบัญญัติ

แห่งกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ.2457 หรือข้อบังคับกระทรวงฯท่ี

เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาทในชุมชนโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อก าหนดเพิ่มเติมประเภทและจ านวนของคณะ

กรรมการฯโดยให้มีกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นคณะกรรมการร่วมด้วย โดยอาจก าหนดให้เป็น

บุคคลท่ีจบชั้นปริญญาตรีทางด้านกฎหมายหรือบุคคลท่ีได้รับใบอนุญาตว่าความหรือทนายความท่ีขึ้นบัญชีทนายขอ

แรงไว้ท่ีศาลมาร่วมเป็นกรรมการเนื่องเพราะบุคคลเหล่านี้จะมีองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายท่ีสามารถให้ความเห็ น

หรือข้อเสนอแนะท่ีถูกต้องแก่กรรมการและผู้ท่ีเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาท แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นอาจต้องมีการก าหนด

ค่าตอบแทนหรือเบ้ียประชุมในการมาประชุมของคณะกรรมการฯเพื่ออ านวยความสะดวกแก่กรรมการท่ีท าหน้าท่ี

ดังกล่าว และในกรณีท่ีปรากฏเหตุแห่งความไม่เป็นกลางท้ังจากสภาพภายนอกและภายในไม่ว่าจะเป็นกรณีผู้ท่ีท า

หน้าท่ีระงับข้อพิพาทจะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวในลักษณะเครือญาติหรือเป็นกรณีท่ีผู้ใหญ่บ้านหรือกรรมการคนใดมี

เหตุจากสภาพภายในท่ีสง่ผลร้ายแรงตอ่ความเป็นกลางในการระงับข้อพพิาท จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องมกีารด าเนนิการ

เพื่อแก้ไขความบกพร่องดังกล่าวโดยกรณีนี้ผู้วิจัยเห็นว่าควรน าหลักการของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครองพ.ศ. 2539 มาใชแ้ก้ปัญหาดังกล่าวได้ เพื่อให้ผู้ท่ีท าหน้าท่ีระงับข้อพิพาทท าหน้าท่ีโดยปราศจากข้อครหาใน

การท าหน้าท่ี 

 นอกจากนั้นผู้วิจัยเห็นควรเพิ่มหลักเกณฑ์ให้ ผู้ประนีประนอมข้อพิพาทไม่ต้องรับผิดทางแพ่งในการกระท า

ตามหน้าท่ี หรืออาจก าหนดให้น าหลักเกณฑ์ในเร่ืองของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 

2539 มาใช้กับผู้ประนีประนอมข้อพิพาทดังกล่าว แต่ในการปฏิบัติหนา้ท่ีประนีประนอมข้อพิพาท ผู้ใด เรียก รับ ห รือ

ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ส าหรับหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อการกระท าการอย่างใดในหน้าท่ี 

ตอ้งระวางโทษ ท้ังจ าและปรับ 
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 4. ประเด็นปัญหาเร่ืองเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีท าหนา้ท่ีระงับข้อพิพาทในชุมชนในด้านองค์ความรู้ดา้นกฎหมายในการ

ใชร้ะงับข้อพพิาทในชุมชน ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ปรากฏชัดว่าผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมูบ้่าน

ขาดองค์ความรู้ในด้านกฎหมายท่ีจะให้ข้อแนะน าแก่ประชาชนท่ีน าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการฯ ส่งผลให้ประชาชนขาด

ความเชื่อมั่นท่ีจะเอาข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการ กรณีดังกล่าวผู้วิจัยขอเสนอแนวทางแก้ไขคือ กรณีเร่งด่วนส่วนกลาง

โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยจ าเป็นจะต้องจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาทให้กับ

ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการประจ าหมู่บ้าน โดยเฉพาะหลักจิตวิทยาในการระงับข้อพิพาทและรวมตลอดถึงบทบัญญัติแห่ง

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตเบื้องต้น นอกจากนั้นผู้วจิัยเห็นว่าควรให้มีการปรับปรุงบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ.2457 หรือประกาศกระทรวงฯท่ีเกี่ยวข้องกับการระงับ

ข้อพิพาทในชุมชนโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อก าหนดเพิ่มเติมประเภทและจ านวนของคณะกรรมการฯโดยให้มี

กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป็นคณะกรรมการร่วมด้วย โดยอาจก าหนดให้เป็นบุคคลที่จบปริญญานิติ

ศาสตรบัณฑิตหรือผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตว่าความหรือทนายความท่ีขึ้นบัญชีทนายขอแรงไว้ท่ีศาลมาร่วมเป็นกรรมการเนื่อง

เพราะบุคคลเหล่านี้จะมีองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายท่ีสามารถให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะท่ีถูกต้องแก่กรรมการและผู้

ท่ีเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาท แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นอาจต้องมีการก าหนดค่าตอบแทนหรือเบ้ียประชุมในการมาประชุมของ

คณะกรรมการฯเพื่ออ านวยความสะดวกแก่กรรมการท่ีท าหนา้ท่ีดังกล่าว  

 โดยในการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวอาจปรับปรุงในส่วนขององค์ประกอบของคณะกรรมการหมู่บ้านเดิม

ตาม มาตรา 8 แห่ง พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ.2457 (ฉบับท่ี 11) โดยปรับแก้ดังน้ี “ในหมู่บ้านหน่ึงให้

มีคณะกรรมการหมู่บ้านประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นท่ีมีภูมิล าเนาในหมู่บ้านผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กรในหมู่บ้าน เป็นกรรมการหมู่บ้านโดยต าแหน่ง และ

กรรมการหมูบ้่านผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนไม่นอ้ยกว่าสองคนแตไ่มเ่กินสบิคน ทัง้นี้นายอ าเภออาจแตง่ตั้งกรรมการหมู่บ้าน

ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลท่ีจบปริญญาตรีด้านนิติศาสตรบัณฑิตหรือผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตว่าความหรือทนายความหรือ

ทนายความท่ีขึ้นบัญชทีนายขอแรงไวท่ี้ศาลอย่างนอ้ยหนึ่งคนประกอบเป็นกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒไิด้”  

 5.ประเด็นปัญหาเร่ืองขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติในการการระงับข้อพิพาทในชุมชนท่ียังขาดความชัดเจนและ

ความเป็นรูปธรรมในการด าเนนิการ ผู้วิจัยเห็นว่ารัฐส่วนกลางโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยนอกจากต้องจัดหลักสูตร

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านในส่วนของแนวคิดและขั้นตอนวิธีการในการระงับข้อ

พิพาทในชุมชนแล้ว ควรจะมีการจัดท าคู่มือท่ีรวบรวมหลักคิดและวิธีการในการระงับข้อพิพาทตลอดจนตัวบท

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวข้องใช้เป็นเคร่ืองมือในการระงับข้อพิพาทใน

ชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นผู้วจิัยขอเสนอให้มีการก าหนดเงื่อนไขแห่งข้อพิพาทท่ีจะเขา้สู่กระบวนการ

ระงับข้อพิพาทฯให้มีความหลากหลายและชัดเจนยิ่งขึ้นโดยก าหนดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้กับ

ความผิดประเภทท่ีเด่นชัด ได้แก่  

 1) ความผิดท่ีเด็กหรือเยาวชนเป็นผู้กระท า 

 2) ความผิดจากความรุนแรงในครอบครัว  

 3) ความผิดอาญาต่อส่วนตัวหรือความผิดอาญาท่ียอมความกันได้ และเป็นความผิดท่ีกฎหมายบัญญัติไว้

โดยเฉพาะให้เป็นความผิดอันยอมความกันได้   

 4) ข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวเนื่องทางอาญา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญานั้น ผู้กระท าผิด

ตอ้งรับผิดตามกฎหมายอาญาและยังต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหายอีกด้วยเพราะฉะนั้น

ข้อพพิาทในลักษณะนีจ้ะระงับลงได้ก็ตอ่เมื่อคูพ่พิาทตกลงประนีประนอมกันท้ังคดอีาญาและคดีแพง่ด้วย   
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 5) ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ อื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการจ าคุกระยะสั้น คดีอาญาประเภทนี้เป็นความผิดประเภทท่ีแม้

จะมีโทษเพยีงเล็กน้อยเท่านั้น แต่กฎหมายมไิด้บัญญัติให้เป็นคดีความผิดอันยอมความกันได้ เพราะถือวา่เป็นความผิดต่อ

แผ่นดิน ท าให้ต้องมีการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีไปตามล าดับขั้นตอน ยกตัวอย่างเช่น หมวดความผิดลหุโทษหรือ

คดีอาญาท่ีมีโทษจ าคุกไมเ่กิน 5 ปี ท่ีปกตจิะอยูใ่นเงื่อนไขการรอการก าหนดโทษหรือรอการลงโทษอยูแ่ล้ว เป็นตน้ 

 นอกจากนั้นอาจน าขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ดังนี้มาก าหนดให้เป็นแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนใน

การด าเนนิการโดยอาจปรับปรุงประกาศกระทรวงฯหรือก าหนดเป็นคู่มือฯดังนี้ 

 ขั้นตอนท่ี 1 ให้คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันประเมินความเหมาะสมในการจัดประชุมตามวิธีการเชิง

สมานฉันท์ 

 ขั้นตอนท่ี 2 ให้คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันเตรียมการประชุม เช่น การนัดหมาย และการเชิญทุกฝ่ายท่ี

เกี่ยวข้อง 

 ขั้นตอนท่ี 3 ให้คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันด าเนนิการและควบคุมการประชุมเชงิสมานฉันท์ 

 ขั้นตอนท่ี 4 ให้คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันแจ้งกระบวนการประชุมและผลการประชุม 

 ขั้นตอนท่ี 5 ให้คณะกรรมการหมู่บ้านท าหน้าท่ีไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทมีอ านาจหน้าท่ีรับฟังข้อ

พิพาท โดยตรงจากคู่พิพาท และด าเนินการไกล่เกลี่ยให้เกิดข้อตกลงยินยอมร่วมกันระหว่างคู่พิพาทโดยเร็ว  ถ้า

คู่พพิาทท้ังสองฝ่ายตกลงกันได้  ให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดให้มกีารท าข้อตกลงหรือสัญญาประนีประนอมยอมความ

ระหว่างคู่พพิาท และให้ถอืเอาข้อตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันคู่พิพาทท้ังสองฝ่าย ในกรณีท่ีคู่พพิาทไมอ่าจตกลงกันได้ให้

คณะกรรมการหมู่บ้านสั่งจ าหนา่ยข้อพพิาทนัน้ 

 ขั้นตอนท่ี 6 ให้คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันเอาใจใส่ผู้เสียหายแมห้ลังการประชุมเสร็จสิ้นแลว้ 

 ขั้นตอนท่ี 7 ให้คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันท ารายงานกระบวนการประชุมเชงิสมานฉันท์ 

 ขั้นตอนท่ี 8 ให้คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันติดตามให้มีการปฏบัิตติามขอ้ตกลง 

 ขั้นตอนท่ี 9 ให้คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันสรุปผลการประชุมให้สองฝ่ายรับทราบ  

 6. ประเด็นปัญหาเร่ืองกระบวนการระงับข้อพิพาทในชุมชนกับการก่อให้เกิดผลในการบังคับได้จริงตาม

กฎหมายนั้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างถ่องแท้ว่าหากผู้พิพาทน าข้อพิพาท

เข้าสู่กระบวนการฯผลของการระงับข้อพิพาทจะเป็นไปในทิศทางไหน และหากคู่พิพาทท าผิดข้อตกลงตามท่ีได้ให้ไว้แก่

กัน ก็จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีเจ้าหน้าที่รัฐไมว่่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือคณะกรรรมการหมูบ้่านจะตอ้งเป็นตัวจักรส าคัญในการ

ประสานช่วยให้ผู้ท่ีท าผิดเงื่อนไขข้อตกลงระงับข้อพิพาทปฏบัิติให้เป็นไปตามท่ีได้ตกลงไว้และหากไมม่ีการด าเนนิการก็

ต้องประสานงานส่งเร่ืองดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจบังคับการด าเนินการต่อไป โดยผู้วิจัยเห็นว่าบทบาท

เหล่านี้จ าเป็นจะต้องได้รับการปฏิบัติต่อจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่ บ้านอย่าง

เคร่งครัดเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกระบวนการฯต่อไป หรืออาจใช้วิธีการแก้ไขกฎหมายให้ข้อตกลงท่ีเกิดจาก

การไกล่เกลี่ยนั้นสามารถมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย นอกจากนั้นอาจต้องมีการแก้ไขกฎหมาย(พระราชบัญญัติ

ลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ. 2457) ก าหนดให้ “เมื่อคณะกรรมการหมู่บ้านท่ีท าหน้าท่ีไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพพิาท

ได้รับข้อพิพาทไว้พิจารณาแล้วให้อายุความในการฟ้องร้องคดีสะดุดหยุดลงนับแต่วันท่ียื่นข้อพิพาทจนถึงวันท่ี

คณะกรรมการหมู่บ้านสั่งจ าหน่ายข้อพิพาทหรือวันท่ีคู่พิพาทท าสัญญาประนีประนอมยอมความกัน แล้วแต่กรณี ” 

เพื่อท่ีจะรักษาสิทธิของคู่กรณีในการน าคดีสู่ชัน้ศาลต่อไปได้ ซึ่งจะท าให้คู่กรณีสนใจน าข้อพพิาทมาเข้าสู่กระบวนการ

ไกล่เกลี่ยชุมชนมากขึ้น นอกจากนั้นเห็นควรปรับปรุงกฎหมาย(พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ. 2457)

โดยมีขอ้ความว่า “ถ้าผู้กระท าความผิดทางอาญาในความผิดอันยอมความได้ หรือความผิดท่ีมีอัตราโทษเล็กน้อย เมื่อ
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ผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหายินยอมเป็นหนังสือตามท่ีไกล่เกลี่ยและปฏิบัติตามค าไกล่เกลี่ยดังกล่าวแล้ว ให้คดีอาญา

เป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” และ “ในกรณีท่ีผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาไม่ยินยอม

ตามท่ีไกล่เกลี่ย ให้คณะกรรมการหมู่บ้านจ าหน่ายข้อพิพาทนั้น  แต่เพื่อประโยชน์ในการท่ีผู้เสียหายจะไปด าเนินคดี

ต่อไป อายุความการร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายอาญาให้เร่ิมนับแต่วันท่ีจ าหน่ายข้อพิพาท” และ “ในกรณีท่ี

คู่พพิาทฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไมป่ฏบัิตติามสัญญาประนีประนอมยอมความให้ผู้ใหญ่บ้านประสานน าคู่พพิาทอีกฝ่ายหนึ่งยื่น

ค าร้องต่อพนักงานอัยการ และให้พนักงานอัยการด าเนินการยื่นค าร้องต่อศาลท่ีมีเขตอ านาจเพื่อให้ออกค าบังคับให้

ตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกลา่วโดยให้น ากฎหมายวา่ด้วย อนุญาโตตุลาการมาใชบั้งคับโดยอนุโลม” 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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ทุก ท่านท่ีท าให้งานวิจัยน้ีส าเร็จเรียบร้อยดว้ยดี 
 

เอกสารอ้างอิง 

1. มูฮัมหมัด รอฟีอีมูซอ. กระบวนการยุติธรรมเชงิสมานฉันท์และการจัดการความขัดแย้งในชุมชนมุสลิม:ศกึษากรณี

บ้านสลามจังหวัดปัตตานี. วทิยานพินธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.  

2. จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์:การปรับกระบวนทัศน์กระบวนการยุติธรรมไทย. 

วทิยานพินธ์ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต. สาขาวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2548. 

3. วธูิร คลองมคีุณ. กระบวนทัศน์ใหม่ของศาลอาญาในการแกไ้ขปัญหาความขัดแยง้ในสังคมกรณีศึกษายุทธศาสตร์

ชุมชนพอเพยีงศานตสิุขยั่งยนื. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพก์รุงเทพฯวทิยาลัยการยุตธิรรม; 2552. 

4. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์. ยุติธรรมทางเลือกกับการเข้าถึงความยุติธรรมในสังคมไทย โครงการเวทีความคิดเพื่อการ

ปฏรูิปกระบวนการยุติธรรมไทย. พมิพค์รัง้ท่ี 2. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการปฏรูิปกฎหมาย; 2554. 



 
 

Proceedings   

2199 

ปัญหาการขอใช้ท่ีสาธารณประโยชน์ในจังหวัดพะเยา 

Problem of Asking for Permission to Use Public Land in Phayao Provinceสมกมล  
 

สมกมล ทองใส1* และ ไพรัช ธีระชัยมหทิธิ์1 

Somkamon Thongsai1* and Pairush Teerachaimahit1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษารวบรวมสภาพปัญหาการขอใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์ในจังหวัดพะเยา โดย

ศึกษาท้ังในด้านส่วนราชการหรือทบวงการเมืองขอใช้ และในส่วนท่ีอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในท่ีสาธารณประโยชน ์

และวิเคราะห์หามาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการศึกษาจากเอกสาร นโยบายของรัฐ ข้อมูลจากหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง พบว่า บทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีความซับซ้อน ต้องมี

การปรับใช้จากระเบียบ กฎหมายหลายฉบับ หน่วยงานอื่นหรือทบวงการเมืองผู้ขอยังมีความรู้ความเข้าใจท่ีไม่ตรงกัน ท าให้

เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ในส่วนการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ในอนาคตยังมีความไม่แน่นอน

เนื่องจากเป็นนโยบายกฎหมาย นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการผิดเงื่อนไขหลังจากได้รับอนุญาต เกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐกับ

ราษฎร เมื่อวิเคราะห์แล้วเห็นว่า การชี้แจงท าความเข้าใจราษฎรท่ีอยู่ในพื้นท่ี การประสานงานหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

พร้อมกับปรับแนวคิดของเจ้าหน้าท่ีท่ีด าเนินการ เป็นการเสริมความเข็มแข็งให้กับระเบียบ กฎหมายท่ีก าหนดขั้นตอนการ

ปฏบัิตไิวช้ัดเจนอยูแ่ล้ว 
 

ค าส าคัญ:  ท่ีสาธารณประโยชน์, สาธารณสมบัตขิองแผ่นดินส าหรับประชาชนใชร่้วมกัน, 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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บทน า 

ทรัพยากรท่ีดิน เป็นสิ่งท่ีส าคัญและมีอยูอ่ย่างจ ากัด เมื่อเทียบกับจ านวนประชากร เนื่องจากท่ีดนินอกจากจะ

เป็นปัจจัยสี่ในดา้นท่ีอยูอ่าศัยแล้ว ยังนับได้ว่าแหลง่ผลิตในทางเศรษฐกิจอกีด้วย โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศ

เกษตรกรรมซึ่งตอ้งใช้ท่ีดินในการเพาะปลูกพืช เลีย้งสัตว์ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อการยังชีพและเศรษฐกิจ 

นอกจากบุคคลธรรมดาแล้ว ยังมีนติิบุคคลซึ่งเป็นบุคคลท่ีก าหนดสถานะโดยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเอกชน เช่น บริษัท 

ห้างหุ้นส่วน หรือในส่วนภาครัฐ เช่น ทบวงการเมือง ซึ่งมีความต้องการใช้ท่ีดินในการเป็นท่ีตั้งกิจการหรือเพื่อ

ประโยชน์ในทางราชการ ดังนั้น ท่ีดินเอกชนซึ่งเป็นท่ีดินท่ีประชาชนมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วย

กฎหมาย และทางราชการออกเอกสารสิทธิให้ตามประมวลกฎหมายท่ีดินในรูปของโฉนดท่ีดิน หรือหนังสือรับรองการ

ท าประโยชน์ (น.ส.๓ , น.ส.3 ก) โดยท่ัวไปอาจไมเ่พียงพอกับความต้องการในเบื้องต้น จึงตอ้งมกีารน าเอาที่ดินของรัฐ

หรือท่ีสาธารณประโยชน์ท่ีไม่กระทบต่อการใชป้ระโยชน์ของประชาชนสว่นรวมมาใชใ้ห้เกิดประโยชนส์ูงสุด ซึ่งรัฐต้องมี

นโยบาย และระเบียบกฎหมายในการบริหารจัดการท่ีสาธารณประโยชน์อย่างเป็นระบบ  เพื่อกันส่วนท่ีมีความจ าเป็น

และยังมีการใชป้ระโยชนร่์วมกันอยู ่ไวใ้ห้คนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชนต์อ่ไป 

ปัจจุบันในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา มสี่วนราชการท่ีย่ืนขอใชป้ระโยชนใ์นท่ีดนิของรัฐตามมาตรา 9 เป็นจ านวนมาก  

ในระยะปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2561 มีจ านวน 17 ราย มีจ านวนเพียง 4 ราย ท่ีได้รับใบอนุญาต ส่วนโครงการ       

จัดท่ีดินของรัฐ ขจัดความยากจนให้กับประชาชน จ านวน 5 โครงการท่ีได้รับอนุญาตไปแล้วนั้น ยังได้รับแจ้งถึงการ    

ผิดเงื่อนไข และความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้รับอนุญาตและผู้ปฏิบัติอยู่เสมอ จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วจิัยจึงมี

ความสนใจที่จะศกึษาถึงสภาพปัญหาของการขอใช้ท่ีสาธารณประโยชนใ์นจังหวัดพะเยา เพื่อน ามาแก้ไขปัญหาให้เกิด

ความรวดเร็ว เป็นธรรมให้กับประชาชน ในขณะเดียวกันก็เป็นการคุม้ครองท่ีดนิของรัฐอีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. ศึกษาถึงสภาพปัญหากรณสี่วนราชการหรือทบวงการเมอืงขออนุญาตใชท่ี้สาธารณประโยชน์ 

2. ศกึษาถึงสภาพปัญหากรณกีารอนุญาตให้ประชาชนใชป้ระโยชนใ์นท่ีสาธารณประโยชน์ 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
ระเบียบหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการใชท่ี้สาธารณประโยชน์ท้ังในส่วนราชการ/ทบวงการเมือง และในสว่น

ของการอนุญาตให้ประชาชนใชป้ระโยชนใ์นท่ีดินของรัฐยังไม่ชัดเจน และเจ้าหนา้ท่ีผู้ปฏิบัติงานมาจากหลายหน่วยงาน

ท าให้เกิดความไม่เข้าใจในระเบียบกฎหมายจนน าไปสู่การปฏบัิตงิานท่ีลา่ชา้ ไมถู่กต้อง 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

วิจัยโดยใช้วิธีการวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) จากต ารากฎหมาย หนังสือ บทความ ค าสั่ง

หนังสือเวียนท่ีเกี่ยวข้อง และยกตัวอย่างจริง ในส่วนการปฏิบัติงานโดยตรงของผู้วิจัย ตลอดจนเอกสารท่ีอยู่ในความ

ครอบครองของหนว่ยงานรัฐ 
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ผลการศึกษา 

 ในการศึกษาถึงการขอใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐหรือท่ีสาธารณประโยชน์ มีความจ าเป็นต้องศึกษาถึง        

บทนยิามของศัพท์เฉพาะทางกฎหมาย ตลอดท้ังหลักเกณฑ ์ขั้นตอน ตามระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

“ท่ีดินของรัฐ” ตามประมวลกฎหมายท่ีดินมาตรา 2 คือ ท่ีดินซึ่งมิได้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของบุคคลหนึ่งบุคคล

ใด ให้ถือว่าเป็นของรัฐ ส่วนค าว่า “ท่ีสาธารณประโยชน์” เป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ. 

2457 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2551) มาตรา  122 วรรคหนึ่ง

บัญญัติว่า “นายอ าเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันท่ีดินอันเป็น

สาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันและสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอ าเภอ…” 

มาตรา 122 วรรคสอง บัญญัติวา่ “นายอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอ านาจใช้หรือยนิยอมให้บุคคลอื่น

ใช้ท่ีดินตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายท่ีดินและ

กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง” ซึ่งค าว่า “สาธารณสมบัติของแผ่นดิน” ก็มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา 1304  บัญญั ติ ว่า “สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นรวมทรัพย์สินทุ กชนิดของแผ่นดิน  ซึ่ งใช้ เพื่ อ

สาธารณประโยชน ์หรือสงวนไวเ้พื่อประโยชนร่์วมกัน เชน่ 

(1) ท่ีดินรกร้างว่างเปล่า และท่ีดินซึ่งมีผู้เวนคืน หรือ ทอดท้ิง หรือ กลับมาเป็นของแผ่นดิน โดยประการอื่น

ตามกฎหมายท่ีดนิ 

(2) ทรัพย์สนิส าหรับพลเมอืงใชร่้วมกัน เป็นต้นวา่ ท่ีชายตล่ิง ทางน้ า ทางหลวง ทะเลสาบ 

(3) ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า ป้อม และโรงทหาร ส านักราชการบ้านเมือง 

เรือรบ อาวุธ ยุทธภัณฑ”์ 

               ดังนัน้ การด าเนนิการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดนิ จึงเป็นการขอเข้าไปด าเนนิการ

ชั่วคราวในท่ีดินของรัฐซึ่งมไิด้มผีู้ใดครอบครอง หรอืมไิด้อยู่ในอ านาจการดูแลของผู้มีอ านาจตามกฎหมายเฉพาะ หรือ  

ท่ีสาธารณประโยชน์ท่ีไม่กระทบต่อการใช้ประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าผู้ขอจะเป็น

บุคคลธรรมดา หรือเป็นทบวงการเมือง และผู้ได้รับอนุญาตต้องเสียค่าตอบแทนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

ตามมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน หากผู้ใดฝ่าฝืนเข้าไปด าเนินการในท่ีสาธารณประโยชน์โดยมิได้มีการขอ

อนุญาตตามกฎหมาย จะมีความผิดตามบทก าหนดโทษในหมวด 12 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยในสว่นของการใช้

ท่ีดินสาธารณสมบัตขิองแผ่นดิน คณะกรรมการกฤษฎกีา มคีวามเห็นท่ี 393/2535 ว่า ท่ีสาธารณสมบัติ ของแผ่นดิน

ส าหรับพลเมืองใชร่้วมกัน กฎหมายคุ้มครองไวเ้ป็นพเิศษ การใช้และการจัดการจะตอ้งมุ่งรักษาไว้ซึ่งประโยชนร่์วมกัน

ของประชาชนเป็นส าคัญ แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ถึงกับเป็นการผูกมัดมิให้มีการจัดการท่ีจะท าให้เกิดประโยชน์ในทาง

เศรษฐกิจและสังคมเสียทีเดียว การให้เอกชนเข้าใช้ประโยชน์ในระยะเวลาท่ีไม่ยาวนักและเป็นการสอดคล้อง หรือไม่

ขัดขวางตอ่การท่ีพลเมอืงใชป้ระโยชนร่์วมกัน จึงสามารถกระท าได้ สว่นการให้เข้าใช้ประโยชน์ในลักษณะเช่นใดและใน

ระยะเวลายาวเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงท่ีจะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป ส าหรับการอนุญาตตามมาตรา 9 

แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินนั้น ก็อยู่ในบังคับแห่งหลักกฎหมายอย่างเดียวกันแต่โดยท่ีอ านาจอนุญาตตามมาตรา  9 

เป็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในขณะท่ีอ านาจอนุญาตตามมาตรา 12 เป็นของรัฐมนตรี การอนุญาตตามมาตรา 9 โดย

ความมุ่งหมายของกฎหมาย จึงย่อมใช้กับกรณีอันเป็นเร่ืองเล็กน้อยและตอ้งไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงท่ีออกตาม    

มาตรา 12 นั้นด้วย (พนักงานเจ้าหน้าท่ี หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด) แม้จะเป็นท่ีดินตาม ปพพ. 1304 (2) ท่ีดิน

ส าหรับพลเมอืงใชร่้วมกัน สามารถน ามาอนุญาตใชไ้ด้เท่าท่ีไม่ขัดต่อการใช้ประโยชนข์องพลเมอืง 
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ในการวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมุ่งเน้นการขอใช้ท่ีสาธารณประโยชน์ มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน         

ใน 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. กรณีทบวงการเมืองขอใชท่ี้ดนิของรัฐ เพื่อประโยชน์ในราชการ เป็นกรณีทบวงการเมอืงหรือส่วนราชการท่ี

มฐีานะเป็นนิตบุิคคลของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค หรอืราชการส่วนท้องถิ่นได้เข้าใชป้ระโยชน์ในท่ีดินของรัฐแล้ว 

หรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะใชป้ระโยชน์ในท่ีดินของรัฐเพื่อประโยชน์ในราชการ ก่อนการด าเนินการถอนสภาพหรือ

ขึน้ทะเบียนท่ีดนิจะแล้วเสร็จ จึงขอใชเ้ป็นการช่ัวคราว   

1.1 กฎหมายและระเบียบ 

1) มาตรา 9 ประมวลกฎหมายท่ีดนิ  

            2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวล

กฎหมายท่ีดนิ พ.ศ. 2543  

1.2 ขั้นตอนการด าเนนิการด าเนินการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดนิ โดยสรุป ดังนี้ 

 1) ส่วนราชการมีความประสงค์ขอใช้ท่ีดินของรัฐเพื่อประโยชน์ในราชการยื่นค าขอต่อนายอ าเภอ

หรือเจ้าพนักงานท่ีดนิจังหวัด/เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดสาขา ส าหรับท้องท่ีท่ีรัฐมนตรีประกาศยกเลิกอ านาจนายอ าเภอ      

ในท้องท่ีซึ่งท่ีดินตั้งอยู่ พร้อมแผนงาน/โครงการ เหตุผลความจ าเป็น วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ งบประมาณ แผนท่ี

สังเขป ส าเนาแผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 แสดงท่ีต้ังคา่พิกัด ในกรณีมีความประสงค์ใช้ท่ีสาธารณประโยชนเ์กิน 10 ไร่ 

ให้แสดงเหตุผลและความจ าเป็นเร่งดว่นในการด าเนนิการ 

 2) อ าเภอ/ส านักงานท่ีดนิจังหวัด/สาขา ตรวจสอบข้อเท็จจริงและออกไปชันสูตร 

 3) รังวัดตามหลักวิชาการ แสดงขอบเขต เนื้อท่ี ลงท่ีหมายในระวาง ระวางแผนท่ีภูมิประเทศ 

1:50,000 ระบุคา่พิกัด เจา้หน้าท่ีรับรองความถูกตอ้ง 

 4) สอบสวนประวัติความเป็นมาของท่ีดินตามกรอบแนวทาง ข้อ 13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย     

วา่ด้วยวธีิการปฏบัิตเิกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึน้ทะเบียน และการจัดหาผลประโยชน์ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

พ.ศ. 2550  

 5) ประกาศ มกี าหนด 30 วัน 

 6) จัดให้มีการประชุมราษฎรในพื้นท่ี/ราษฎรท่ีเคยใช้ประโยชน์ร่วมกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อขอความเห็นในการขอใชแ้ละขอถอนสภาพ หรือจัดขึ้นทะเบียนท่ีดนิ 

 7) จังหวัดด าเนินการท าหนังสือขอให้หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายตรวจสอบ และให้

ความเห็นว่า เห็นควรอนุญาตในการขอใชแ้ละขอถอนสภาพหรือจัดขึ้นทะเบียนท่ีดนิดังกลา่วหรือไม ่อยา่งไร 

 8) น าเขา้คณะกรรมการประจ าจังหวัดพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดนิ พ.ศ.2543 ข้อ 8,9 

 9) เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบอนุญาตแล้วแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ถ้าเป็นท่ีดินสาธารณ

สมบัติของแผ่นดินท่ีราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน ให้ส่งเร่ืองให้กรมท่ีดินเพื่อเสนอรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนผู้ว่า

ราชการจังหวัดจะออกใบอนุญาต โดยออกใบอนุญาตได้ไม่เกินคราวละ 5 ปี ผู้ขอเสียค่าตอบแทนเป็นรายปีให้แก่

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 9/1 แหง่ประมวลกฎหมายท่ีดนิ 
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2. การอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ อันสืบเนื่องมาจากเมื่อ ปี พ.ศ.2546 รัฐบาลใน

ขณะนั้นได้มีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาส าคัญ 3 ประการ คือปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด และ

ปัญหาการคอรัปชั่น โดยในสว่นของความยากจนนัน้ ปัญหาที่ดินท ากินเป็นปัญหาส าคัญ โดยได้มีค าสั่งนายกรัฐมนตรี

ท่ี 228/2546 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2546 แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและก ากับการบริหารจัดการการใช้

ประโยชนท่ี์ดนิของรัฐ เพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติโครงการเมื่อวันท่ี 

10 มิถุนายน 2547โดยได้มีการน าท่ีดินสาธารณประโยชนท่ี์หมดความจ าเป็นในการใช้ประโยชนร่์วมกัน ราษฎรเลิกใช้

แลว้ และมีผู้ครอบครองเป็นเวลานานแล้ว มาจัดระเบียบการถือครองท่ีดนิให้กับราษฎรยากจนไมม่ท่ีีดนิท ากิน เรียกว่า 

“โครงการ  จัดท่ีดินของรัฐ ขจัดความยากจน” โดยกรมท่ีดินเป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีมหีน้าที่ในการบริหารจัดการท่ีดินอัน

เป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดินส าหรับพลเมอืงใชร่้วมกันหรือท่ีสาธารณประโยชน์ 

2.1 กฎหมายและระเบียบ 

1) มาตรา 9 ประมวลกฎหมายท่ีดนิ  

             2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการอนุญาตให้ประชาชนใชป้ระโยชนใ์นท่ีดนิของรัฐ  พ.ศ. 2547 

2.2 ขั้นตอนการด าเนินการด าเนินการการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐโครงการจัด

ท่ีดนิของรัฐ ขจัดความยากจน โดยสรุป ดังนี้ 

 1) คัดเลอืกแปลงท่ีดินท่ีสาธารณประโยชน์ท่ีมีการบุกรุก เช่น ต้องเป็นการบุกรุกท าประโยชน์ชัดเจน

เป็นเวลานาน (ก่อนตุลาคม 2546) ท่ีดินแปลงดังกล่าวต้องไม่อยู่ในพื้นท่ีท่ีมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปฏิรูปท่ีดิน

เพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) หรอืพืน้ท่ีป่าไม้ 

 2) ผู้ครอบครอง (ผู้บุกรุก) จะต้องยอมรับว่า ท่ีดินท่ีครอบครองอยู่ในท่ีสาธารณประโยชน์ และ

ยอมรับการด าเนนิการของโครงการ หากไมย่อมรับก็ต้องกันออกแล้วไปสู่ขัน้ตอนการพสิูจน์สิทธิ 

 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดเห็นชอบให้น าท่ีดินสาธารณประโยชน์ดังกล่าว

มาด าเนินโครงการ 

 4) อ าเภอ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดประชาคมชีแ้จงราษฎรในพืน้ท่ีด าเนนิการเพื่อให้ทราบถึง

นโยบายของรัฐบาล และแนวทางด าเนินการตามโครงการจัดท่ีดนิของรัฐ ขจัดความยากจน 

 5) การวางผังแปลงท่ีดนิ จัดท่ีดนิตามสภาพเดิม โดยพิจารณาจัดให้ครอบครัวละไมเ่กิน 15 ไร่ หาก

ด าเนินการแล้วยังมท่ีีดินท่ีครอบครองเกินอยู่อีกให้ส่งมอบคืน เพื่อจัดสรรให้ราษฎรผู้ยากจนอ่ืน ที่ได้ลงทะเบียนไวแ้ล้ว

และอยู่ในพื้นท่ีดังกลา่วเป็นล าดับแรกต่อไป 

 6) จัดให้มีพืน้ท่ีเพื่อการสาธารณูปโภคตามความเหมาะสม 

 7) คัดเลือกคุณสมบัติของบุคคลตามหลักเกณฑ์ โดยผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติคนยากจน จาก

การจัดท าประชาคมแล้ว ให้อ าเภอ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงความประสงค์ พร้อมแผนงาน โครงการ การ

แบ่งแปลง และรายช่ือของผู้ได้รับการคัดเลอืก 

 8) จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ เมื่อ

คณะกรรมการ ฯ มีมติอนุญาตให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการออกใบอนุญาตภายใน 7 วัน นับแต่วันมีมติ โดยไม่

ต้องเสนอให้กระทรวงมหาดไทยอนุมัติก่อน เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมีค าสั่งท่ี 106/2538 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 

2538 มอบอ านาจให้ผู้วา่ราชการจังหวัดเป็นผู้ด าเนนิการพิจารณาอนุญาต 
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 9) ผู้ รับอนุญาตมารับใบอนุญาต มี เงื่อนไขคือ ต้องยอมรับว่าท่ีดินท่ีครอบครองอยู่ ใน ท่ี

สาธารณประโยชน ์จ านวนเนื้อท่ีท่ีอนุญาตไมเ่กินครอบครัวละ 15 ไร่ ระยะเวลาคราวละ 5 ปี และเสยีคา่ตอบแทนตาม

ความในมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน พร้อมลงชื่อรับทราบเงื่อนไขในการอนุญาต และเสียค่าตอบแทนเป็น

รายปีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 9/1 แหง่ประมวลกฎหมายท่ีดนิ 

ผลการศกึษาวิจัย สรุปประเด็นตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1. กรณีทบวงการเมอืงใชท่ี้ดนิของรัฐ เพื่อประโยชนใ์นราชการ จากการรวบรวมมีปัญหาเกดิขึน้ ดังนี้ 

1.1 ในทางปฏิบัติมีหลายหน่วยงานสอบถามหรือ มีหนังสือหารือมายังจังหวัดพะเยาในลักษณะการใช้ท่ีดิน

ของรัฐหรือท่ีสาธารณประโยชนม์าเป็นจ านวนมาก เพื่อสอบถามความชัดเจนและแนวทางในการปฏบัิติงาน จังหวัดพะเยา 

โดยส านักงานท่ีดินจังหวัดพะเยาจึงได้มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจในการเข้าใช้พื้นท่ีสาธารณประโยชน์ (โดยแจ้งเวียนให้

นายอ าเภอทุกอ าเภอในจังหวัดพะเยาทราบ)ซึ่งโดยท่ัวไปแบ่งการใชห้รือการด าเนนิการเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 

  1) การด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาท่ีดิน โดยไม่กระทบต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎร 

และราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าเดิม เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ การปรับปรุงถนนสาธารณะ เป็นต้น การ

ด าเนินการกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว ก็ไม่ต้องขออนุญาตตามประมวลกฎหมายท่ีดินแต่ประการใด เนื่องจากอยู่ใน

อ านาจหน้าท่ีของอ าเภอและองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2) กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งมีลักษณะการด าเนินการแตกต่างไปจาก

การใช้ประโยชน์ร่วมกันเดิม เช่นการน าท่ีท าเลเลี้ยงสัตว์ มาพัฒนาเป็นสวนสาธารณประโยชน์ เป็นต้น สามารถ

ด าเนินการได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพท่ีดนิอันเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดินส าหรับ

พลเมอืงใชร่้วมกัน จากการใชเ้พื่อสาธารณประโยชนอ์ย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. 2543 

 3) กรณีกิจกรรมเป็นการเข้าไปใช้ประโยชน์ในท่ีสาธารณประโยชน์โดยไม่มีผลกระทบต่อการใช้

ประโยชนร่์วมกันของราษฎร และมีการใชป้ระโยชน์ในลักษณะเป็นการชั่วคราว ไม่มกีารก่อสร้างหรือปลูกสร้างอาคาร

ถาวร เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วสามารถปรับพื้นท่ีกลับสู่สภาพเดิมได้ การด าเนินการกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว 

สามารถขออนุญาตใชป้ระโยชนใ์นท่ีดนิของรัฐได้คราวละไมเ่กิน 5 ปี  ท้ังน้ี เป็นไปตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมาย

ท่ีดนิ และถือปฏิบัตติามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวล

กฎหมายท่ีดนิ พ.ศ. 2543  

 4) กรณีเป็นการเข้าไปใชป้ระโยชน์ในท่ีดินซึ่งมีลักษณะเป็นการก่อสร้างหรือปลูกสร้างอาคารถาวร 

จะตอ้งด าเนินการขอถอนสภาพท่ีดิน ตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายท่ีดนิ ซึ่งหากทบวงการเมอืงมี

ความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐก่อนท่ีการถอนสภาพดังกล่าวจะแล้วเสร็จ ก็สามารถยื่นค าขอ

อนุญาตใชป้ระโยชนท่ี์ดนิเป็นการช่ัวคราวตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดนิได้ในคราวเดียวกัน 

1.2 กรณีทบวงการเมืองหรือหน่วยงานราชการ มีโครงการท่ีต้องด าเนินการเข้าไปใช้ประโยชน์ในท่ีดินอัน

เป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิท่ีราษฎรใชป้ระโยชนร่์วมกัน และมีความจ าเป็นต้องใชง้บประมาณท่ีได้รับการอนุมัตใิห้

แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ได้เสนอโครงการเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบและออกใบอนุญาต โดยอ้างวา่ได้

ปฏิบัติตามตามมาตรา 122 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ. 2457 ซึ่งบัญญัติว่า 

“นายอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไมม่ีอ านาจใช้หรือยนิยอมให้บุคคลอื่นใชท่ี้ดินตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่ได้รับ

ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและปฏบัิตติามประมวลกฎหมายท่ีดนิและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง”  
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ส านักงานท่ีดนิจังหวัดพะเยา ได้แจ้งให้หนว่ยงานท่ีด าเนนิการดังกล่าวทราบแล้ววา่ กรณท่ีีดนิท่ีขอใช้”เป็น

ท่ีดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีราษฎรใช้ร่วมกัน” แม้จะผ่านการประชาคมจากราษฎร และหน่วยงานของรัฐให้

ความเห็นควรอนุญาตแล้วก็ตาม ก็ต้องส่งเร่ืองให้กรมท่ีดินเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา

อนุมัตกิ่อนผู้วา่ราชการจังหวัดออกใบอนุญาต อันเป็นการปฏบัิตติามมาตรา 9 แห่งประมวลท่ีดิน และข้อ 22 (2) ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 

2543 ดังนั้น ทบวงการเมืองจะต้องค านึงถึงช่วงเวลาท่ีต้องส่งเร่ืองให้ส่วนกลางพิจารณาอนุมัติด้วย เพื่อป้องกันมิให้

เงินงบประมาณตกพับ 

1.3 กรณีเป็นการเข้าไปใช้ประโยชน์ในท่ีดินซึ่งมีลักษณะเป็นการก่อสร้างหรือปลูกสร้างอาคารถาวร 

จะต้องด าเนินการขอถอนสภาพท่ีดิน ตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ซึ่งหากทบวงการเมือง   

ยื่นค าขออนุญาตใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นการชั่วคราวตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินได้ในคราวเดียวกัน  ต้อง

ค านึงถึง ค าว่า ผู้ขอต้องเป็น “ทบวงการเมือง” กล่าวคือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ

การถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียน และการจัดหาผลประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2550 

ข้อ 5วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า ผู้ขอต้องเป็นทบวงการเมือง หมายถึง หน่วยราชการท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคลของราชการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค หรอืราชการสว่นท้องถิ่น  

- ยกตัวอย่างจากการปฏิบัติงานจริง เชน่ เดิมการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา ยื่นขอถอนสภาพและขอ

อนุญาตใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์ (บางส่วน) ตามหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวงเลขท่ี 13625 ต าบลแม่กา เมื่อพิจารณา

แล้ว การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา ไม่ เข้าหลักฐานค าว่า “ทบวงการเมือง” ต่อมาจึงมีการแก้ ไขเป็น 

กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ขอ เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติมีฐานะเป็น

นิติบุคคลอยู่ภายใต้การก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นทบวงการเมือง มี

หน้าท่ีก ากับดูแลกิจการของการประปาส่วนภูมิภาคจึงเป็นผู้ขอได้ , อ าเภอ ไม่เป็นทบวงการเมือง และไม่มีฐานะเป็นนิติ

บุคคล จึงไม่อาจยื่นค าขอถอนสภาพและขอใช้ประโยชน์ในท่ีสาธารณประโยชน์ได้ แต่อ าเภอ สังกัดกรมการปกครอง ซึ่ง

เป็นหน้าท่ีของกระทรวงมหาดไทยท่ีจะต้องดูแลท่ีดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน โดยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบอ านาจ 

ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 948/2516 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2516 ให้นายอ าเภอท้องท่ีท่ีมีท่ีดิน สาธารณสมบัติของ

แผ่นดินตาม ปพพ. 1304 (2) ท่ีดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นผู้ขอออกหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวงในนาม

กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทยเป็น ทบวงการเมอืง)  

นอกจากผู้ขอจะต้องเป็นทบวงการเมืองแล้ว ท่ีดินแปลงท่ียื่นขอถอนสภาพและขอใช้ประโยชน์ใน      

ท่ีสาธารณประโยชนใ์นคราวเดียวกันนัน้ จะต้องเป็นท่ีดินท่ีอยูใ่นบริเวณท่ีก าหนดความเหมาะสมในการใชป้ระโยชนใ์น

ราชการอีกด้วย โดยกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดมาตรการเกี่ ยวกับการอนุมัติ ให้ส่วนราชการใช้ ท่ีดิน

สาธารณประโยชน ์โดยให้จังหวัดก าหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ในท่ีดินสาธารณประโยชน์ (Zoning) โดย

จังหวัดพะเยา ได้จัดท าแผนการใชท่ี้ดิน (Zoning) คร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2547 แตเ่นื่องจากเวลาล่วงเลยมาเกินกวา่ 10 ปี 

จังหวัดพะเยาจึงได้มีค าสั่งท่ี 3038/2557 ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก าหนดความ

เหมาะสมของการใชป้ระโยชนใ์นท่ีดนิสาธารณประโยชน ์และได้จัดท าบัญชกี าหนดความเหมาะสมของการใชป้ระโยชน์

ในท่ีดินสาธารณประโยชน์ (Zoning) ประจ าจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2558 โดยในท่ีสาธารณประโยชน์ 1 แปลง จะมีการ

ก าหนดความเห็นไว้ 3 ประเภท คือ 1. ควรสงวนไว้ให้ประชาชนใชป้ระโยชนร่์วมกันตลอดไป 2. ควรท่ีจะให้ใชป้ระโยชน์

ในทางราชการได้ 3. ควรท่ีจะใช้ประโยชน์อย่างอื่น โดยการขอใช้ท่ีดินเพื่อประโยชน์ในทางราชการให้ขอจากแปลงท่ี

ก าหนดเพื่อให้ใช้ประโยชน์ในราชการเท่านั้น หากมิได้อยู่ในความเห็นท่ีก าหนด กระทรวงมหาดไทยไม่อาจพิจารณา
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อนุมัตใิห้กระทรวงการเมืองใชป้ระโยชน์ในท่ีดินดังกล่าวได้ หากไมอ่ยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้จังหวัดสามารถยุติเร่ือง

การขอใชท่ี้ดนิพร้อมกับแจ้งให้ทบวงการเมอืงผู้ขอทราบดว้ย 

1.4  กรณท่ีีสาธารณประโยชน์อยูใ่นพืน้ท่ีทับซ้อน เนื่องจากหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวงเป็นหนังสอืแสดง

ขอบเขตท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และคุ้มครองป้องกันการบุกรุก ในบางแปลงมีการทับซ้อนกับเขต

ปฏิรูป (ส.ป.ก.) ส.ป.ก. เป็นไปตามพระราชบัญญัติปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มี ส.ป.ก. เป็นผู้มีอ านาจ

ดูแล ซึ่งการขอใช้ท่ีดินจะเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม มิได้เป็นไปตามกฎหมายท่ีดิน 

โดยปัญหาท่ีเกิดขึ้น คือ ทบวงการเมืองยื่นขอใช้และขอถอนสภาพท่ีสาธารณประโยชน์ เพื่อใช้เป็นท่ีก่อสร้างท่ีท าการ 

โดยมีการรังวัด และมีหนังสือแจ้งหน่วยงานเพื่อขอทราบความเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ท่ีดินและขอถอนสภาพ

ท่ีดินสาธารณประโยชน์ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ สมควรอนุญาตหรือไม่ พร้อมแนบส าเนาแผนท่ีภูมิประเทศ และ

ส าเนาแผนท่ีรูปแผนท่ีแปลงหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง ปรากฏวา่ พื้นท่ีส่วนใหญ่ท่ีขออยู่ในเขตปฏิรูปท่ีดิน จึงตอ้งมี

การน าเร่ืองเข้าสู่คณะกรรมการก ากับการใช้ท่ีดินของรัฐพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียน และการจัดหาผลประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมาย

ท่ีดนิ     พ.ศ.2550 ก่อน แล้วจึงส่งเร่ืองการขอใช้ท่ีดนิให้ ส.ป.ก.พิจารณา เพื่อน าเสนอคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพื่อ

เกษตรกรรมพจิารณาต่อไป  

 2. การอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ หรือโครงการจัดท่ีดินของรัฐ ขจัดความยากจน        

จากการรวบรวมมีปัญหาเกดิขึน้ ดังนี้ 

2.1 กรณีคัดเลือกแปลงท่ีดินท่ีสาธารณประโยชน์ท่ีมีการบุกรุก โดยผู้ครอบครอง (ผู้บุกรุก) จะต้อง

ยอมรับเงื่อนไขว่า ท่ีดินท่ีครอบครองอยู่ในท่ีสาธารณประโยชน์  และยอมรับการด าเนินการของโครงการ                 

ในวันรับใบอนุญาตตอ้งลงชื่อรับทราบเงื่อนไขในการอนุญาต และเสียค่าตอบแทนเป็นรายปีให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ตามมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน ข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นคือ จังหวัดพะเยาได้รับหนังสือร้องเรียนจาก

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ว่าผู้ร้องเรียนอาศัยอยู่ท่ี ต าบลเวยีง อ าเภอเชียงค า ขอความอนุเคราะห์เพื่อออก

เอกสารสิทธิในพื้นท่ีต าบลเวียง เนื่องจากตนและครอบครัวได้อยู่อาศัยมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2508 จังหวัดพะเยา โดย

ส านักงานท่ีดนิจังหวัด และส านักงานท่ีดินตังหวัด สาขาเชียงค า ได้ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยได้มีหนังสอืแจ้งผู้ร้อง

มาให้ถ้อยค าเกี่ยวกับต าแหน่งท่ีดินท่ีผู้ร้องอาศัยอยู่ ปรากฏว่าท่ีดินท่ีผู้ร้องเรียนและครอบครัวได้อาศัยอยู่เป็นท่ีดิน

สาธารณประโยชน์ ซึ่งได้รับการช่วยเหลือตามโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในท่ีดินสาธารณประโยชน์ท่ีมี

การบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 อันมีระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย

ก าหนดไว้ จึงไม่สามารถออกเอกสารสิทธิในท่ีดินแปลงดังกล่าวได้ ส านักงานท่ีดินได้ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนรับทราบและ

เป็นท่ีเข้าใจแล้ว และเนื่องจากผู้ร้องเรียนไม่เคยมพีฤติกรรมอื่นท่ีแสดงการไมย่อมรับโครงการ ฯ จึงมิได้มีการส่งเร่ือง

เพื่อให้พนักงานเจา้หน้าท่ีพิจารณาเพกิถอนการอนุญาต 

2.2 การอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ในจ านวนเนื้อท่ีท่ีอนุญาตไม่เกินครอบครัวละ  

15 ไร่ ระยะเวลาคราวละ 5 ปี และเสียค่าตอบแทนตามความในมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยก่อน

หนังสืออนุญาตสิน้สุด 90 วัน ผู้รับอนุญาตจะต้องย่ืนค าขอตอ่หนังสอือนุญาต หากยื่นค าขอต่อแล้ว ผู้ขอสามารถท่ีจะ

อยู่อาศัยหรือท าประโยชนใ์นท่ีดนิได้จนกว่าพนักงานเจ้าหนา้ที่จะมคี าสั่งเกี่ยวกับการขอตอ่อายุหนังสืออนุญาตนัน้ โดย

จังหวัดพะเยา มโีครงการท่ีอนุญาตให้ประชาชนใชป้ระโยชนใ์นท่ีสาธารณประโยชน ์จ านวน 5 โครงการ ในพื้นท่ีอ าเภอ

เชียงค า และอ าเภอภูซาง จากการปฏิบัติงานจริง มี 3 โครงการ ไม่ได้ยื่นค าขอต่ออายุหนังสืออนุญาตก่อนหนังสือ
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อนุญาตสิ้นสุด 90 วัน โดยมายื่นค าขอภายหลังจากหนังสืออนุญาตสิ้นสุดลงแล้ว และในกรณีผู้รับอนุญาตเสียชีวิต      

ให้ทายาทโดยธรรมมีสิทธิท่ีจะขอใช้ท่ีดินนัน้ก่อนบุคคลอื่น โดยให้แจ้งความประสงค์ภายใน 90 วันนับแตผู่้รับอนุญาต

ถึงแก่กรรม แตเ่มื่อพิจารณาแล้วราษฎรต้องท างาน บางส่วนไมรู้่หนังสอื บางส่วนได้เสียชีวติ ประกอบกับไมไ่ด้รับการ

ประสานกับเจ้าหนา้ที่ในพืน้ท่ี จึงเป็นเหตุผ่อนผันให้สามารถตอ่อายุหนังสอือนุญาตได้ดังนี้ 

 1) หนังสอืส าคัญส าหรับท่ีหลวงเลขท่ี 16447 แปลง “ศูนยส์ภาต าบลเวยีง” ต่ออายุหนังสืออนุญาต

ให้ราษฎรผู้รับอนุญาตเดิม จ านวน 4 แปลง ยกเลิกหนังสืออนุญาตท่ีออกให้กับผู้รับอนุญาตรายเดิมซึ่งถึงแก่กรรม 

และออกหนังสอือนุญาตให้แก่ทายาทท่ีแจ้งความประสงค์ จ านวน 1 แปลง 

 2) หนังสอืส าคัญส าหรับท่ีหลวงเลขท่ี พย 0963 แปลง”บ้านร่องส้าน”ต าบลร่มเย็น ต่ออายุหนังสือ

อนุญาตให้ราษฎรผู้รับอนุญาตเดิม จ านวน 35 แปลง ยกเลิกหนังสืออนุญาตท่ีออกให้กับผู้รับอนุญาตรายเดิมซึ่งถึงแก่

กรรม และออกหนังสอือนุญาตให้แก่ทายาทท่ีแจ้งความประสงค์ จ านวน 3 แปลง 

 3) หนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวงเลขท่ี 37308 แปลงต าบลภูซาง ต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ราษฎร

ผู้รับอนุญาตเดิม จ านวน 172 แปลง ยกเลิกหนังสืออนุญาตท่ีออกให้กับผู้รับอนุญาตรายเดิมซึ่งถึงแก่กรรม และออก

หนังสืออนุญาตให้แกท่ายาทท่ีแจ้งความประสงค์ จ านวน 11 แปลง 

2.3 เนื่องจากโครงการจัดท่ีดินของรัฐ ขจัดความยากจน ซึ่งภายหลังมีการเรียกว่า โครงการบริหาร

จัดการใช้ประโยชน์ในท่ีดินสาธารณประโยชน์ท่ีมีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท เกิดขึ้นเนื่องจาก

นโยบายของรัฐ ดังนั้น หลักการขั้นตอนต่าง ๆ จึงมีการปรับเปลี่ยนไปตามรัฐบาล โดยเมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2558 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ อนุมัติหลักการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม โดยมิได้ให้

กรรมสิทธ์ิ แตอ่นุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในท่ีดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชน ส่งผลให้ปัจจุบันมีการปรับแผนปฏิบัตกิาร

การบริหารจัดการท่ีดินของรัฐ โดยจัดให้ชุมชนในลักษณะแปลงรวมในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นตามความ

เหมาะสมในพื้นท่ี เพื่อให้สอดคล้องมติคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) และนโยบายของรัฐบาล ซึ่ง

ในขณะนี้ยังมิได้มีการยกเลิกหรือแก้ไขขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนใช้

ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ พ.ศ. 2547 แตอ่ย่างใด (ออกหนังสืออนุญาตเป็นแปลง ๆ มไิด้เป็นลักษณะแปลงรวม) ฉะนั้น 

ในส่วนของการอนุญาตให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ในท่ีสาธารณประโยชน์โครงการใหม่ จึงยังไม่มีความชัดเจนใน

ขั้นตอนการปฏบัิตงิาน 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 จากผลการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1. กรณีทบวงการเมอืงใชท่ี้ดนิของรัฐ เพื่อประโยชนใ์นราชการ 

 เนื่องจากบทบัญญัติกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับท่ีสาธารณประโยชน์มิได้อยู่ในกฎหมายฉบับเดียวกัน แต่กลับ

บัญญัติอยู่ในกฎหมายฉบับต่าง ๆ เช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ , ประมวลกฎหมายท่ีดิน, พระราชบัญญัติ

ลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ.2457 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับต่าง ๆ ส่งผลให้เวลาปฏิบัติงานมีปัญหาใน       

การปรับใช้ ท าให้ก าหนดระยะเวลาตามโครงการมีการคลาดเคลื่อน ส่งผลให้งบประมาณโครงการตกพับ โดยหาก

พิจารณาท่ี ม.122 วรรคแรก พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ.2457 ผู้มีอ านาจดูแลรักษาและคุ้มครอง

ป้องกันท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นนายอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และวรรคสอง บัญญัติว่า “นายอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอ านาจใชห้รือยนิยอมให้บุคคล

อื่นใชท่ี้ดินตามวรรคหนึ่ง เวน้แต่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายท่ีดนิและ
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กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง” ซึ่งหลายโครงการในจังหวัดพะเยา ต้องแก้ไขและงบประมาณตกพับ เนื่องจากพื้นท่ีส่วนใหญ่

ท่ีขอใชป้ระโยชน์ เป็นท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีประชาชนใช้ประโยชนร่์วมกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณา

เห็นชอบได้ แตต่อ้งผ่านการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน โดยเมื่อส านักงานที่ดินจังหวัดพะเยาได้

รับค าขอแล้ว จะมีการรังวัดเพื่อท าแผนท่ี พร้อมท้ังประกาศ 30 วัน มีหนังสือแจ้งเพื่อความเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ 

และนัดประชุมคณะกรรมการ ฯ ซึ่งหากพจิารณาบทบัญญัติฉบับเดยีว ทบวงการเมืองผู้ขอมักประเมินว่ากระบวนการ

จะแล้วเสร็จในจังหวัดพะเยา ส านักงานท่ีดินจึงต้องชี้แจงแก่ผู้ขอเสมอว่า จะต้องมีการน าบทบัญญัติอื่น ๆ มาใช้

พจิารณารว่มกับมาตรา 122 วรรคสอง พระราชบัญญัตลิักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ.2457 คือ มาตรา 9 แห่งประมวล

กฎหมายท่ีดิน และข้อ 22 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามมาตรา 9 

แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2543 ซึ่งบัญญัติว่า “ท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีราษฎรใช้ประโยชน์

ร่วมกัน หากการอนุญาตไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎรและสภาต าบล หรือองค์การบริหารส่วนต าบล 

รวมท้ังผู้มีอ านาจดูแลรักษาตามกฎหมายไม่ขัดข้อง พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะอนุญาตได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก

กระทรวงมหาดไทยแล้ว”  เมื่อรวมระยะเวลาด าเนินการทุกขั้นตอน ตามคู่มอืส าหรับประชาชน: เร่ือง การขออนุญาต

ใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน (สาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้

ร่วมกัน) ใชเ้วลาท้ังสิ้น 323 วัน 

 หากพิจารณาผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการท่ีขอใช้ท่ีสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ทางราชการ จะประกอบด้วย ทบวง

การเมืองหรือผู้ขอ อ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานท่ีดินจังหวัด/ส านักงานท่ีดินจังหวัด สาขา หนว่ยงาน

ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายซึ่งให้ความเห็น คณะกรรมการประจ าจังหวัด รวมถึงราษฎรในพื้นท่ี ดังนั้น จากการ

ศึกษาวิจัย เห็นได้ว่าเป็นไปตามสมติฐานท่ีผู้วิจัยได้ตั้งไว้ เมื่อกฎหมายมีความซับซ้อนในการปรับใช้ การด าเนินการหรือ

การประสานงานกับหนว่ยงานต่าง ๆ ยอ่มมีความล่าชา้ และไมเ่ป็นไปตามก าหนดระยะเวลาตามคู่มือประชาชน ท่ีจัดท าขึ้น

ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และเนื่องจาก

คณะรัฐมนตรีได้มมีตเิมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2558 เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอมาตรการส่งเสริมความ

เป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบลละ 5 ล้านบาท) ซึ่งมีโครงการเกี่ยวกับการเข้าใช้พื้นท่ีสาธารณประโยชน์ร่วมอยู่ด้วย ดังนั้น 

ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้น าบทบัญญัติในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดมาให้ความรู้โดยจัดเป็นโครงการฝึกอบรมความรู้

เกี่ยวกับกฎหมายท่ีดิน และออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินและความรู้อ่ืนๆ เกี่ยวกับท่ีดินของส านักงานท่ีดินจังหวัดพะเยา/

สาขา/ส่วนแยก โดยฝึกอบรมให้กับอ าเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าท้องถิ่น ก านันผู้ใหญ่บ้าน ในท้องท่ีจังหวัด

พะเยาทุกอ าเภอ ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องในการปฏบัิตงิานเพื่อให้มีความเข้าใจ     ท่ีตรงกัน 

 2. การอนุญาตให้ประชาชนใชป้ระโยชนใ์นท่ีดนิของรัฐ หรือโครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน 

 จากการศึกษา ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ มีแนวคิดเร่ิม

จากนโยบายของรัฐบาล แล้วจึงออกหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการด าเนินงานออกมา เป็นลักษณะนโยบายกฎหมาย  

มกีารปรับแผนปฏบัิตกิารการบริหารจัดการท่ีดนิของรัฐเปลี่ยนไปตามนโยบายรัฐบาล ดังเชน่ในปัจจุบันมแีนวคิดท่ีเป็น

การจัดท่ีดินในลักษณะแปลงรวม โดยมิได้ให้กรรมสิทธ์ิ แต่อนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในท่ีดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือ

ชุมชน ส่งผลให้มกีารปรับแผนการปฏบัิตงิาน และในอนาคตอาจมกีารปรับแก้ไขกฎหมาย ซึ่งในขณะนี้ ในพื้นท่ีจังหวัด

พะเยายังไม่มีโครงการจัดท่ีดินของรัฐ ขจัดความยากจนโครงการใหม่ มีเพียงโครงการท่ีได้รับอนุญาตแล้วตาม

หลักการและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ พ.ศ. 2547 

จ านวน 5 โครงการ ซึ่งการต่อหนังสืออนุญาตยังคงด าเนินไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้

ประชาชนใชป้ระโยชน์ในท่ีดินของรัฐ พ.ศ. 2547 ตามเดิม กล่าวคือยังต่อหนังสืออนุญาตเป็นแบบฉบับ ๆ ของแตล่ะคน 
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ส่วนปัญหาการขอใชป้ระโยชนใ์นท่ีสาธารณประโยชนย์ังเป็นปัญหาเร่ือง ขาดความรู้ความเข้าใจในเงื่อนไขท่ีก าหนด ท า

ให้เกิดการผิดเงื่อนไข เช่น การต่อหนังสืออนุญาตล่าช้า ไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา หรือการร้องเรียน เพื่อขอออก

เอกสารสิทธใินท่ีดนิ ดังนัน้ จากสมมติฐานท่ีผู้วจิัยตัง้ไวว้า่ ปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดจากกฎหมายหรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้องไม่

ชัดเจน จากการศึกษาพบว่าไม่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากขั้นตอนในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้

ประชาชนใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ พ.ศ. 2547 บัญญัติขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน แต่ราษฎรผู้รับอนุญาตและเจ้าหน้าท่ี

ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย โดยราษฎรผู้ได้รับอนุญาตต้องมีความเข้าใจและยอมรับสถานะในการอยู่ใน                       

ท่ีสาธารณประโยชน์ ว่าจะไม่ได้กรรมสิทธ์ิท่ีดิน โดยผู้มีหน้าท่ีดูแลรักษา ไม่ว่าจะอ าเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หรือส านักงานท่ีดนิในท้องท่ี ควรร่วมกันดูแลราษฎรในโครงการ ฯ หลังได้รับการอนุญาตเป็นระยะ ๆ เพื่อให้เกิดความ

เข้าใจท่ีตรงกัน และป้องกันมิให้มีการบุกรุกที่สาธารณประโยชนเ์พิ่มเตมิ และในดา้นนโยบาย เจ้าหนา้ที่ท่ีเกี่ยวข้องควร

ติดตามทิศทางการเปลี่ยนแปลง การแก้ไขระเบียบกฎหมาย (ถ้ามี) ข้อเสนอแนะของผู้วิจัย เนื่องจากราษฎรในพื้นท่ี

อ าเภอเชียงค าและอ าเภอภูซาง มีความหลากหลายทางชาติพันธ์ุท าให้การสื่อสารกับทางราชการอาจคลาดเคลื่อน     

เห็นควรตั้งให้แต่ละกลุ่มมีผู้น าชุมชน และในวันท่ีถึงก าหนดช าระค่าตอบแทนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการ

นัดประชุมผู้น าชุมชนแต่ละกลุ่มเพื่อส ารวจจ านวนราษฎร มีเปลี่ยนมือ หรือเสียชีวิตหรือไม่ ถ่ายทอดเร่ืองราวให้ส่วน

ราชการได้รับรู้ถึงปัญหา และน าข้อมูลจากส่วนราชการไปแจ้งแก่ชุมชนของตนอันเป็นกระบวนการท่ีให้ประชาชน    

เข้ามามสี่วนร่วมกับราชการ  
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ความรู้และความเข้าใจของผู้ประกอบการธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 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 เอือ้พิชญานนท์1 แคทรียา พร้อมเพรียง1* และ กรรณิการ ์ฤทธิ์ขุน1  

Naowalak Ueaphichayanon1, Kattareeya Prompreing1* and Kunnika Ritkhun1   
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ืองความรู้และความเข้าใจของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม ่  

ท่ีส่งผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่ SMEs 4.0 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อ

ความพร้อมในการก้าวสู่  ยุค SMEs 4.0 รวมถึงเพื่อศึกษาถึงความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ SMEs 4.0 ของ

ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มการวจิัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ ท่ีส่งผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่ SME4.0  โดยประชากรท่ีใช้ในการศึกษา

คร้ังนี้ คือ ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขาดย่อมโดยใช้วิธีแบบสุ่มตัวอย่าง จ านวน  300 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามส ารวจความรู้ ความเข้าใจของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด

เชียงใหม่ การวิเคราะห์ข้อมูลใชส้ถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สถิติเชิงอนุมานประกอบด้วย การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ( Independent Samples t-test, one-way 

ANOVA) และ สถิติท่ีใชห้าคุณภาพของแบบสอบถามหาค่าความเชื่อม่ัน โดยใชว้ธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา  

  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ ระดับรายได้ มีผลต่อความพร้อมใน

การน าธุรกิจเข้าสู่ SMEs 4.0 ของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในจังหวัดเชยีงใหม่ เมื่อพิจารณาโดยรวม

พบว่า กลุ่มตัวอย่างของผู้ประกอบธุรกิจมีความรู้ ความพร้อมในการเข้าสู่ยุคSMEs 4.0 ในระดับปานกลาง จะเห็นได้

วา่ ผลของการศกึษาวจิัยเกี่ยวกับความรู้และความเขา้ใจมีผลต่อความพร้อมในการน าธุรกิจเขา้สู่ SMEs 4.0 
 

ค าส าคัญ:  SMEs 4.0, วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 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 
 

บทน า 

 เอสเอ็มอี ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างมาก เพราะด้วย

จ านวนกิจการท่ีอยู่ในระดับเอสเอ็มอีท่ีมีอยู่กว่า 2.78 ล้านราย โดยแบ่งเป็นเอสเอ็มอีในระบบ 1.9 ล้านราย และ 

ท่ีเหลือเป็นเอสเอ็มอีนอกระบบ ซึ่งท้ังหมดสามารถท าให้เกิดการจ้างงานได้ถึง 11.7 ล้านคนทีเดียว จ านวนนี้กลับมี

เพียงไม่ถึง 20% เท่านั้นท่ีสามารถอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้ ถามว่าอะไรคือสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เอสเอ็มอีไทยไม่

สามารถอยูร่อดและขับเคลื่อนตัวเองสู่การเตบิโตต่อไปได้ท้ัง ๆ ที่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเหลา่นี้

เป็นหัวใจส าคัญ ในการขับเคลื่อนรายได้ให้กับประเทศไทยในยามนี้ ต้องยอมรับว่าหนึ่งในสาเหตุหลักนั้นมาจากการ

ขาดแหล่งเงินทุนในการพัฒนาและขยับขยายกิจการ จึงส่งผลให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากิจการเอสเอ็มอไีทย ตกอยู่

ในสภาวะของปลาใหญ่กินปลาเล็ก แต่ทว่าอีกเหตุผลหนึ่งท่ีมีความส าคัญอย่างมากก็คือ การปรับตัวไม่เท่าทันกับยุค

สมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล ที่เทคโนโลยีกลายมาเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการลดต้นทุนการผลิต ยัง

เป็นช่องทางในการท่ีจะเขา้ถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างไร้พรมแดน  

 จากข้อมูลของส านักงานสง่เสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แหง่ชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า พบว่าปัจจุบัน

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีส่วนใหญ่ ยังไมส่ามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารหรือ ไอซีที มาใชป้ระโยชน์ใน

ธุรกิจได้อย่างเต็มท่ีโดยยังใช้วิธีการเดิมๆ ในการท าธุรกิจ เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้

ประโยชน์แบบบูรณาการผู้ประกอบการเอสเอ็มอีส่วนใหญ่จะไม่สามารถเติบโตได้ และอาจจะส่งผลให้ธุรกิจชะงักงัน

และต้องล้มเลิกกิจการไปในท่ีสุด จากจุดนี้เองจึงท าให้ทางส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติฯ 

เดินหน้ากลยุทธ์ในการพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีด้วยการจัดท าโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ

การค้าแบบดิจิทัลสู่ภาคอุตสาหกรรม” (Business Transformation to Digital Economy) โดยร่วมกับ 8 หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อสง่เสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอไีทยในภาคอุตสาหกรรม สามารถเรียนรู้ใน
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การท า E-Businessตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงสามารถสร้างห่วงโซ่อุปทานท่ีเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยี หรือ E-Supply 

Chain ไม่ว่าจะเป็น E-Catalog, E-Commerce, E-Inventory, E-Invoice รวมถึงระบบสินค้า Stock Online ท่ีจะช่วย

สะท้อนถึงความต้องการซื้อ (Demand) และความต้องการขาย (Supply) ตลอดจนการช าระเงินออนไลน์ หรือ 

E-Payment ซึ่งจะก่อให้เกิด Market Place ในรูปแบบการแลกเปลี่ยน การซื้อ-การขายสินค้า หรือ Business-to-

Business (B2B) อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี ้ส านักงานสง่เสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติฯ ยังได้มีการจัดท า

โครงการส่ งเส ริมการจัด เก็ บฐานข้อมูลกลางสินค้ า  (Encouragement Project of Trusted Source of Product 

Information Data Pool) เพื่อให้ผู้ประกอบสามารถใช้บริการ E-Commerce, E-Invoice และสามารถดึงข้อมูลท่ีส าคัญ

ไปใชไ้ด้อยา่งถูกตอ้ง โดยไม่ต้องจัดเก็บซ้ าซ้อน และแลกเปลี่ยนกับประเทศอื่น ๆ ได้ท่ัวโลกเพื่อท่ีจะสร้างความเชื่อมั่น 

รวมถึงสร้างความน่าเชื่อถือส าหรับผู้ให้บริการ ERP, E-Commerce หรือ POSและยังสามารถน าไปต่อยอดพัฒนา

อุตสาหกรรมอื่น ๆ ในอนาคตอีกด้วย ส าหรับแนวทางท่ีทางส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติฯ ได้

วางไว้ท้ังหมดนั้นไม่เพียงแต่เป็นการให้ความรู้และความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการผ่านการสัมมนา แต่ยังรวมไปถึง

การจัดท าคู่มือและจัดการอบรมให้ผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถด าเนินการน าเข้าข้อมูลสู่ฐานข้อมูล

กลางได้ด้วยตนเอง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล GS1 Standard ท่ีเป็นมาตรฐานกลางของสินค้า เพื่อให้ผู้ผลิต 

ผู้ประกอบการ และเจ้าของสินค้าสามารถบริหารจัดการข้อมูลสินค้าให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง สร้างความมั่นใจ

และน่าเชื่อในตัวสินค้าแก่ผู้บริโภคได้มากขึน้อีกด้วย ทั้งหมดถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของการขับเคลื่อนธุรกิจเล็ก ๆ ให้เตบิโต

และกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมีความแข็งแกร่งในอนาคต ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและการส่งออก

กลับมาอย่างมหาศาลในระยะยาวตอ่ไป (ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทัิล, 2550) 

 คณะผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญของธุรกิจ SMEs 4.0 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคเครือข่ายภาค

ประชาชน เจ้าของธุรกิจซึ่งเป็นธุรกิจหน่วยเล็กถึงปานกลาง ท่ีจะต้องก้าวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงไปในวันข้างหน้า 

เทคโนโลยี นวัตกรรม การจัดการองค์ความรู้ ท่ีจะต้องมุ่งสู่ยุคของ SMEs 4.0 จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

SMEs 4.0 เพื่อจะเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน เข้าสู่ SMEs4.0 โดย มีกรณีศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชยีงใหม่ ให้ก้าวทัน เทคโนโลยแีละอยู่รอดในการด าเนนิธุรกิจสู่อนาคต 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1.เพื่อศึกษาถึงอทิธิพลของปัจจัยสว่นบุคคลที่ส่งผลตอ่ความพร้อมในการเข้าสู ่SME 4.0 

 2.เพื่อศึกษาถึงความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับ SME 4.0 ของ ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 

กรอบแนวคิด 

ตัวแปรตน้                                                           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 
(ปรับปรุงจาก สุทิศา ธีระปญัญา, 2558) 

ปัจจัยสว่นบุคคล 
1.เพศ   2.ระดับการศกึษา 

3.อายุ  4.ระดับรายได้ 

ความรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกับการ

เข้าสู ่SMEs4.0 

 

 

ความพร้อมในการน า

ธุรกิจเขา้สู่ SMEs 4.0 
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สมมติฐาน 

 =ปัจจัยสว่นบุคคลที่แตกตา่งกัน มผีลตอ่ความพร้อมในการน าธุรกิจเขา้สู่ SMEs 4.0ไมแ่ตกตา่งกัน 

 = ปัจจัยสว่นบุคคลที่แตกตา่งกัน มผีลตอ่ความพร้อมในการน าธุรกิจเขา้สู่ SMEs 4.0 แตกตา่งกัน 

วิธีการศึกษา 

 ระเบียบวิธีการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นแบบสอบถามส ารวจความรู้และความเข้าใจของผู้ประกอบธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่มในจังหวัดเชียงใหม่ ท่ีส่งผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่ SME4.0 ท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้นจากการศึกษา

ข้อมูล ทฤษฎี หนังสอื เอกสาร และงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งแบบออกเป็น 3 ส่วนดังน้ี 

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคลของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 

(Checklist) ได้แก่ เพศ ระดับการศกึษา อายุ และรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน

จังหวัดเชยีงใหม ่ท่ีสง่ผลตอ่ความพร้อมในการเข้าสู ่SME 4.0 จ านวน 10 ข้อ 

 ส่วนท่ี 3 ความพร้อมเกี่ยวกับคุณสมบัตขิองผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและย่อม จ านวน 6 ข้อ 

       แหล่งที่มาข้อมูล 

 ในการศึกษาเร่ือง ความรู้และความเข้าใจของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม ่

ท่ีสง่ผลตอ่ความพร้อมในการเข้าสู ่SME4.0 ในคร้ังน้ีผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมขอ้มูลตามขัน้ตอนดังนี้ 

 1. ข้อมูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นควา้ข้อมูลท่ีมีผู้รวบรวมไว้ดังน้ี 

1.1 วารสารหนังสอืพิมพ ์และ สิ่งพิมพ์ 

1.2 ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 

1.3 สารนพินธ์ วิทยานพินธ์ หนังสอืวิชาการ บทความ และ รายงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ ข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอยา่งเป้าหมายจ านวน 300 คน ดังนี้ 

2.1 น าแบบสอบถามที่ได้มาท าการลงรหัสเพื่อน าไปวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิตติอ่ไป 
 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ใช้วธีิการสุ่มตัวอยา่งจากประชากรผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน

หมวดธุรกิจหลักท้ังหมดของจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 36,767 ราย (จากรายงานผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs ในจังหวัด

เชียงใหม่ สสว. ประจ าปี พ.ศ.2558 )การค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างในคร้ังนี้ ได้ใช้สูตรแบบทราบจ านวน

ประชากร โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่นท่ีร้อยละ 95 และก าหนดระดับความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 โดยใช้

หลักการค านวณ (กัลยา วานชิย์บัญชา, 2555) ดังนี ้
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n =     

  n = จ านวนขนาดของกลุ่มตัวอยา่ง 

  N = จ านวนหรือขนาดของประชากร 

  E = 0.05 (ท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95) 
 

จ านวนประชากร คือ 36,767 คน ดังนัน้สามารถแทนค่าสูตรในกาค านวณได้ ดังนี้ 

       n =  

       n = 300.356172769   300 

 ขนาดของกลุ่มตัวอยา่งที่ได้เท่ากับ 300 แบ่งแยกชัน้ภูมแิละคิดตามสัดสว่น 
  

 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นแบบสอบถามส ารวจความรู้และความเข้าใจของผู้ประกอบธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่มในจังหวัดเชียงใหม่ ท่ีส่งผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่ SME4.0 ท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้นจากการศึกษา

ข้อมูล ทฤษฎี หนังสอื เอกสาร และงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งแบบออกเป็น 3 ส่วนดังน้ี 

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคลของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 

(Checklist) ได้แก่ เพศ ระดับการศกึษา อายุ และรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน

จังหวัดเชยีงใหม่ ท่ีสง่ผลตอ่ความพร้อมในการเข้าสู ่SME 4.0 จ านวน 10 ข้อ 

 เกณฑ์การแปลความหมายของระดับความรู้ความเข้าใจ และความสามารถของท่านมากที่สุด 

               1-2 มคีวามรู้และความเขา้ใจ 20%      

               3-4 มคีวามรู้และความเขา้ใจ 40% 

         5-6 มคีวามรู้และความเขา้ใจ 60%     

           7-8 มคีวามรู้และความเขา้ใจ 80% 

    9-10 มคีวามรู้และความเขา้ใจ 100% 
 

 ส่วนท่ี 3 ความพร้อมเกี่ยวกับคุณสมบัตขิองผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและย่อม จ านวน 6 ข้อ 

 เกณฑ์การแปลความหมายของระดับความพร้อมในการน าธุรกิจเขา้สู่ SMEs 4.0 

   5 = มากที่สุด   

   4 = มาก 

            3 = ปานกลาง      

    2 = น้อย  

    1 = นอ้ยท่ีสุด      

แปลผลและอภปิรายผลการวจิัย ลักษณะของแบบสอบถามชุดนี้ จากการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่านั้น สามารถ

น ามาอภิปรายผล โดยล าดับอันตรภาคชัน้มดีังนี้ (จารุกัญญ์ ทองชมภู, 2553, 52) 
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จากสูตร ความกว้างของอันตรภาคชัน้ = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 

                          จ านวนชัน้ 

         = 5 – 1 

                     5 

         = 0.8 

 ซึ่งจะได้คา่เฉลี่ยแต่ละระดับห่างกัน 0.8 และก าหนดความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยแตล่ะระดับ ดังนี้ 

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถงึ ความพร้อมในระดับมากที่สุด 

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถงึ ความพร้อมในระดับมาก 

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถงึ ความพร้อมในระดับปานกลาง 

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถงึ ความพร้อมในระดับนอ้ย 

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถงึ ความพร้อมในระดับนอ้ยท่ีสุด 
  

 การสร้างเครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรอบรวมขอ้มูลในครัง้นี้คอืแบบสอบถามซึ่งมีขัน้ตอนการสร้างตามล าดับ ดังนี้ 

 1. ศึกษาข้อมูลจากต าราเอกสารบทความทฤษฎีและ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาใช้เป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถามให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของงานค้นคว้าอสิระ 

 2. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นนี้ เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษางานคนคว้าอิสระ เพื่ อท าการทดสอบความ

เท่ียงตรง ความเชื่อม่ันและขอค าแนะน าเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ของการศกึษา 

 3. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขน าเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์เพื่อปรับปรุงใหม่ให้มีความ

ถูกต้องก่อนน าไปใช ้

  การวิเคราะห์ข้อมูล 

         หลังจากรวบรวมแบบสอบถามท้ังหมดท่ีได้เรียบร้อยแล้วผู้ศึกษาจึงน าแบบสอบถามท้ังหมดมาด าเนนิการดังนี้ 

 1. ตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้ศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบสอบถามและคัดแยก

แบบสอบถามที่ไมส่มบูรณ์ออก 

 2. น าแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาท าการลงรหัส (Coding) ตามท่ีก าหนดดรหัสไว้ลว่งหน้า 

 3. การประมวลผลข้อมูล โดยน าข้อมูลท่ีลงรหัสแล้วบันทึกลงในคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมสถิตสิ าเร็จรูปส าหรับการวจิัยทางสังคมศาสตร์SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

  สถิตทิี่ใช้ในการวิจัย 

สถิติ ท่ีใช้หาคุณภาพแบบสอบถามหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (  -Coefficient) ของ Cronbach’s Alpha โดยค่าแอลฟาท่ีได้จะแสดงถึงระดับความคงท่ีของ

แบบสอบถามโดยจะมีคา่ระหวา่ง0<  < 1 (กัลยา วานิชยบั์ญชา, 2538, น. 125-126) 
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ผลการศึกษา 
 น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามวัตถุประสงค์การวจิัย ดังนี้ 

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ระดับอายุและระดับ

รายได้ 

        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตาราง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.30 จบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 27.30 อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.70  มีรายได้ต่อเดือน  20,001-30,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 34.30 

 

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   

  ชาย 131 43.7 

  หญิง 169 56.3 

ระดับการศึกษา   

  ระดับประถมศึกษา 33 11.0 

  ระดับมัธยมศกึษา 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 ปีขึน้ไป 63 21.0 

ระดับรายได้   

  ต่ ากว่า 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 ขึน้ไป 56 18.7 
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ตารางที่ 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลความรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกับการเข้าสู ้SMEs 4.0 ของผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นการ

วเิคราะห์ขอ้มูลความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู ้SMEs 4.0 

ข้อค าถาม ถูก (คน) ผดิ (คน) 

SMEs 4.0 หมายถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีต้องปรับตัวให้เท่าทันเศรษฐกิจ

ในโลกดิจิทัล 

271 29 

SMEs 4.0 กิจการการผลิตไม่เกิน 200 ล้านบาท ไมเ่กิน 60 คน 153 147 

SMEs ครอบคลุมธุรกิจ 2 กลุ่มใหญ่ คือธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก 114 186 

SMEs 4.0 เนน้ในการเปลี่ยนแปลงดา้นการผลิตสนิค้าโภคภัณฑ์ 

ไปสู่สินค้าเชงินวัตกรรม 

230 70 

 

SMEs 4.0 เป็นยุคที่เนน้การเกษตรกรรม 137 166 

ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs 4.0 ตอ้งเป็นนิติบุคคลหรอืหา้งหุ้นส่วนเท่านัน้ 159 141 

SMEs เป็นการค้นหาการเจริญเติบโตท่ีจะสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจให้กับ

ประเทศไทย 

202 98 

 

SMEs 4.0 เกิดจากแนวคิดภายใต้ร่มเงาของ Thailand 4.0 195 105 

SMEs 4.0 มแีนวคิดส าคัญ คือ ความสามารถของ SME และจิตวญิญาณ 

ของ SME 

187 113 

 

ความรู้ทางธุรกิจ ไมใ่ชเ่ครื่องมือส าคัญในการส่งเสริมธุรกิจ SME 4.0 233 67 

  

 จากตาราง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความถี่ในการตอบค าถามต่อไปนี้ SMEs 4.0 หมายถึงธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมท่ีต้องปรับตัวให้เท่าทันเศรษฐกิจในโลกดิจิทัล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ตอบถูก จ านวน 271 คน คิด

เป็นร้อยละ 90.3 โดยกลุ่มตัวอยา่งท่ีจ ามีนวนน้อยท่ีสุดคือมีความถี่ในการตอบผิด จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 SMEs 

4.0 กิจการการผลิตไม่เกิน 200 ล้านบาท ไม่เกิน 60 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในกี่ตอบถูก จ านวน 

153 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีจ ามีนวนน้อยท่ีสุดคือมีความถี่ในการตอบผิด จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อย

ละ 49.0 SMEs ครอบคลุมธุรกิจ 2 กลุ่มใหญ่ คือธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในกี่

ตอบผิด จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีจ ามีนวนน้อยท่ีสุดคือมีความถี่ในการตอบถูก จ านวน 114 

คน คิดเป็นร้อยละ 38.0  SMEs 4.0 เน้นในการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในกี่ตอบถูก จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีจ ามีนวนน้อย

ท่ีสุดคือมีความถี่ในการตอบผิด จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 76.7  จาก SMEs 4.0 เป็นยุคท่ีเน้นการเกษตรกรรม พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในกี่ตอบผิด จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีจ ามีนวนน้อย

ท่ีสุดคือมีความถี่ในการตอบถูก จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs 4.0 ต้องเป็นนิติบุคคลหรือ

ห้างหุ้นส่วนเท่านัน้ พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในกี่ตอบถูก จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 โดยกลุ่ม

ตัวอย่างที่จ ามีนวนน้อยท่ีสุดคือมีความถี่ในการตอบผิด จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 SMEs เป็นการค้นหาการ

เจริญเตบิโตท่ีจะสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในกี่ตอบถูก 

จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีจ ามีนวนน้อยท่ีสุดคือมีความถี่ในการตอบผิด จ านวน 98 คน คิด

เป็นร้อยละ 32.7  SMEs 4.0 เกิดจากแนวคิดภายใต้ร่มเงาของ Thailand 4.0 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ใน

กี่ตอบถูก จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีจ ามีนวนน้อยท่ีสุดคือมีความถี่ในการตอบผิด จ านวน 
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105 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0  SMEs 4.0 มีแนวคิดส าคัญ คือ ความสามารถของ SME และจิตวิญญาณของ SME พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในกี่ตอบถูก จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3 โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีจ ามีนวนน้อย

ท่ีสุดคือมคีวามถี่ในการตอบผิด จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7  ความรู้ทางธุรกิจ ไมใ่ชเ่คร่ืองมอืส าคัญในการส่งเสริม

ธุรกิจ SME 4.0  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการตอบถูก จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 77.7 โดยกลุ่ม

ตัวอยา่งท่ีจ ามนีวนนอ้ยท่ีสุดคือมคีวามถี่ในการตอบผิด จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 

สรุปผลและอธิปรายผล 

 สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเร่ือง ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม ่ 

ท่ีสง่ผลตอ่ความพร้อมในการเข้าสู ่SME4.0 ผู้วิจัยได้สรุปผลไว้เป็น 4 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ  การศึกษาสูงสุด อายุและรายได้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ประกอบการท่ีตอบแบบสอบถาม ในการวจิัยคร้ังนี้ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 เหตุผลท่ีท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหญิงมากกว่าชายคือ

ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนมากเป็นเพศหญิงผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดับมัธยมศกึษา จ านวน 82 คน 

คิดเป็นร้อยละ 27.3 รองลงมามีการศึกษาระดับปวส. 53 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7 ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง   20,001-

30,000บาท จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 รองลงมาได้กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง   30,001-

50,000 บาท จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 มีรายได้ต่อเดือนระหวา่ง 10,000-20,000บาท จ านวน 59 คน คิด

เป็นร้อยละ 19.7 ตามล าดับ 
 ส่วนท่ี 2 เป็นข้อมูลด้านความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู้ SMEs 4.0 ของผู้ตอบแบบสอบถาม มี

จ านวนท้ังหมด 10 ข้อ ในการวจิัยคร้ังนี้ พบว่าจากค าถาม SMEs 4.0 หมายถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีต้อง

ปรับตัวให้เท่าทันเศรษฐกิจในโลกดิจิทัล พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามถี่ในกี่ตอบถูก จ านวน 271 คน คิด

เป็นร้อยละ 90.3 จากค าถาม SMEs 4.0 กิจการการผลิตไม่เกิน 200 ล้านบาท ไม่เกิน 60 คน พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามถี่ในกี่ตอบถูก จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 จากค าถาม SMEs ครอบคลุมธุรกิจ 

2 กลุ่มใหญ่ คือธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามถี่ในกี่ตอบผิด จ านวน 186 คน คิด

เป็นร้อยละ 62.0 จากค าถาม SMEs 4.0 เน้นในการเปลี่ยนแปลงด้านด้านการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง

นวัตกรรม พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามถี่ในกี่ตอบถูก จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 จากค าถาม 

SMEs 4.0 เป็นยุคที่เนน้การเกษตรกรรม พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามถี่ในกี่ตอบผิด จ านวน 166 คน คิด

เป็นร้อยละ 55.3 จากค าถาม ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs 4.0 ต้องเป็นนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนเท่านั้น พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในกี่ตอบถูก จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 จากค าถาม SMEs เป็นการค้นหา

การเจรญิเตบิโตท่ีจะสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามถี่ใน

กี่ตอบถูก จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 จากค าถาม SMEs 4.0 เกิดจากแนวคิดภายใต้ร่มเงาของ Thailand 4.0 

พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในกี่ตอบถูก จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0  จากค าถาม SMEs 4.0 

มแีนวคิดส าคัญ คือ ความสามารถของ SME และจิตวิญญาณของ SMEพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่

ในกี่ตอบถูก จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3 จากค าถาม ความรู้ทางธุรกิจ ไมใ่ช่เคร่ืองมือส าคัญในการส่งเสริม

ธุรกิจ SME 4.0 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการตอบถูก จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 77.7
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 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ SMEs 4.0 โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) 

6.62พบกวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในตอบถูก 5 ข้อ จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 37.33 รองลงมา

ได้กลุม่ตัวอย่างท่ีตอบถูก 6 ข้อ จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 18.33 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบถูก 7 ข้อ จ านวน 51 คน คิด

เป็นร้อยละ 17  

 ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์ข้อมูลระดับความพร้อมในการน าธุรกิจเข้าสู่ SMEs 4.0 ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น

การวเิคราะห์ข้อมูลระดับความพร้อมในการน าธุรกิจเข้าสู่ SMEs 4.0 โดยน าเสนอในรูปของการแจกแจงค่าเฉลี่ย และ

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญ ในการวจิัยครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพร้อมในการ

น าธุรกิจเข้าสู้ SMEs 4.0 มีระดับความพร้อมใน ผู้ประกอบการเป็นผู้มองการณ์ไกล หมั่นศึกษาและหาประสบการณ์

 เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจเพิ่มเติมอยู่เสมอ ผู้ประกอบการรู้สภาพแข่งขันและคู่แข่ง อยู่ในระดับมาก โดยมี

ค่าเฉลี่ย(x̄ ) 3.67 และ 3.54 ตามล าดับ และผู้ประกอบการมคีวามเชื่อม่ันในตนเอง กล้าคิด กล้าท า และกล้าตัดสนิใจ 

อย่างมีเหตผุลโดยไม่หวั่นกลัวตอ่การประสบความล้มเหลวในการท าธุรกิจ ผู้ประกอบการตอ้งมีแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจ

ของตนเองอย่างชัดเจน ผู้ประกอบการมีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ผู้ประกอบการมีความรู้พื้นฐานอัน

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ SMEs เป็นอย่างดี อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย(x̄ ) 3.30, 3.25, 3.18 และ 2.94 

ตามล าดับโดยภาพรวมของระดับความพร้อมในการน าธุรกิจเขา้สู้ SMEs 4.0 มรีะดับความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง 

(x̄ =3.3139) 

   ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานเป็นการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ 

ปัจจัยสว่นบุคคลมีผลต่อระดับความพร้อมในการน าธุรกิจเขา้สู่ SMEs 4.0 ในการวิจัยคร้ังน้ี พบว่า  

          ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ เพศ ที่แตกตา่งกันมีผลตอ่ระดับความพร้อมในการน าธุรกิจเขา้สู่ SMEs 4.0 ท่ี

แตกตา่งกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การศึกษา ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อระดับความพร้อมในการน าธุรกิจเข้าสู่ 

SMEs 4.0 ท่ีแตกต่างกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ ท่ีไม่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความพร้อมในการน าธุรกิจเข้าสู่ SMEs 

4.0 ท่ีแตกต่างกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับรายได้ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อระดับความพร้อมในการน าธุรกิจเข้าสู่ 

SMEs 4.0 ท่ีแตกต่างกัน 

 อภปิรายผลการวิจัย 

   การอภิปรายผลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัด

เชยีงใหม่ ที่ส่งผลตอ่ความพร้อมในการเข้าสู่ SME4.0 เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างของผู้ประกอบธุรกิจมี

ความรู้ ความพร้อมในการเข้าสู่ยุคSMEs 4.0 ในระดับปานกลาง จะเห็นได้ว่า ผลของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความรู้

และความเข้าใจท่ีมีผลต่อความพร้อมในการน าธุรกิจเข้าสู่ SMEs 4.0 คร้ังนี้สามารถน ามาวิเคราะห์ความพร้อม 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทิศา ธีระปัญญา(2557) ได้วิจัยเร่ืองความรู้และความเข้าใจของผู้ประกอบอาชีพ

วศิวกรรมในภาคเอกชนเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีส่งผลต่อความพร้อมในการเคลื่อนย้ายอาชีพอย่างเสรี

ไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน 
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กิตติกรรมประกาศ 
 งานวจิัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับความร่วมมอืและความช่วยเหลอืจากบุคคลหลายฝ่ายท่ีคอย

ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะตา่ง ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวจิัยในครั้งนี้ ด้วยความซาบซึ้งและระลึก

ในพระคุณจึงใครข่อกลา่วค าขอบคุณดังน้ี  

 ขอขอบพระคุณอาจารย์แคทรียา พร้อมเพียง รวมท้ังคณาจารย์สาขาการจัดการทุกท่านท่ีได้ให้ความรู้ทาง

วชิาการ และให้ค าแนะน าถึงวถิีทางและข้อบกพร่องตา่ง ๆ ให้เกิดความกระจ่างยิ่งขึ้น รวมถึงการช่วยตรวจสอบแก้ไข

ข้อบกพร่องจนท าให้รายงานการศึกษาอิสระฉบับนี้ เสร็จสมบูรณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณในความ

กรุณาท่ีได้รับ ณ โอกาสนีด้้วย 

 ขอขอบพระคุณท่านคณาจารย์ ผศ.สรุชัย อุตมอ่าง นักวชิาการผู้เป็นเจ้าของต าราท่ีใช้ประกอบการศึกษาใน

ครัง้นี้ เจ้าหน้าท่ีประจ าหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ ท่ีกรุณาแนะน าและให้ความช่วยเหลอืในขณะที่ก าลังศึกษาในคร้ังนี้ 

รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจ SME ในจังหวัดเชยีงใหมซ่ึ่งเป็นผู้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับขอ้มูลในการจัดท าการศึกษาอิสระ 

 ขอขอบพระคุณนายนิรันดร์ อินตาวงค์ นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษรักษาราชการแทน พาณิชย์จัง

กวัดเชยีงใหม่ ท่ีได้ให้ความร่วมมอืในการเก็บขอ้มูลเพื่อจัดท าการวจิัยธุรกิจในคร้ังน้ี 

 ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ตลอดจนครู อาจารย ์และผู้มพีระคุณทุกท่าน ท่ีได้อบรม  สั่งสอน ให้ความ

รัก ความห่วงใย และเป็นก าลังใจด้วยดีต่อเนื่องเสมอมา 

 ด้วยคุณประโยชน์ท่ีเกิดจากงานวิจัยฉบับนี้ คณะผู้วิจัยขอมอบคุณงามความดีนี้ให้แก่บุคคลท่ีได้กล่าวนาม

ข้างตน้และบุคคลที่เกี่ยวข้องท่ีไมไ่ด้กลา่วนามไว้ ณ ท่ีน้ีด้วย 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อสร้างอัตลักษณ์กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัด

พิษณุโลก 

Product development use for the identity of craft hand stitched, Phitsanulok 

ปรารถนา ศิรสิานต์1* 

Prattana Sirisan1* 
 

บทคัดย่อ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อสร้างอัตลักษณ์กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี

วัตถุประสงค์ของการวิจัยประการท่ี 1 เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ 

จังหวัดพิษณุโลก ประการท่ี 2 เพื่อพัฒนาตราสัญลักษณ์ และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัด

พิษณุโลก และประการท่ี 3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัด

พิษณุโลก ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยโดยการเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์และแจกแบบสอบถาม แบ่ง

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนท่ี 1 ศกึษาสภาพท่ัวไปกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก 

คือกลุ่มสุนติย ์ผ้าด้นมอื ซึ่งมีการผลิตอย่างต่อเนื่อง และมีผลิตภัณฑ์ท่ีตอ้งการพัฒนา ขั้นตอนท่ี 2 คือการพัฒนาตรา

สัญลักษณ์ และผลิตภัณฑ์ต้นแบบของกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยท าการออกแบบคือ กระเป๋า 

และเสื้อยืด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย และจ าหนา่ยง่าย สามารถผลิตได้โดยใชเ้วลาไมน่านนัก ใชแ้นวคิด

ในการออกแบบ คือ น าสัญลักษณ์ของไก่ชนเหลืองหางขาว ซึ่งเป็นพันธ์พิษณุโลกแท้ ประยุกต์เป็นลวดลายกราฟิก 

รวมถึงผสมผสานกับลวดลายตัดทอนจากลายไทยดาวเพดานท่ีปรากฏในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวหิาร เนน้การ

จัดวาง และใชรู้ปทรงเรขาคณิตให้มคีวามทันสมัยย่ิงขึ้น โดยค านงึถึงกระบวนการผลิตท่ีสามารถผลิตได้ และใชเ้วลาใน

การผลิตไม่มากนัก และขั้นตอนสุดท้าย คือ การประเมินความพงึพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ 

ผลการศึกษาความพึงพอใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อสร้างอัตลักษณ์กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ 

จังหวัดพิษณุโลก พบว่ารูปแบบลวดลายของผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ มีความเหมาะสม และมีความสวยงาม โดยแสดง

ความพึงพอใจโดยรวมตามล าดับ ดังนี้ รูปแบบลวดลายท่ี 2 แสดงความพึงพอใจ (x̄ = 4.45) อยู่ในระดับความพึง

พอใจมาก รูปแบบลวดลายท่ี 1 แสดงความพงึพอใจ (x̄ = 4.30) อยูใ่นระดับความพงึพอใจมาก และรูปแบบลวดลายท่ี 

3 แสดงความพึงพอใจ (x̄ = 4.15) อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ สามารถผลิตได้

เป็นการเพิ่มมูลคา่ให้แกผ่ลิตภัณฑ์ และเป็นเอกลักษณ์ส าหรับกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก 
 

ค าส าคัญ:  ผลิตภัณฑต์น้แบบ, อัตลักษณ,์ หัตถกรรมผ้าด้นมือ 
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*Correspondng author : s_prattana@hotmail.com 



 
 

Proceedings   

2224 

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 
 

บทน า 

หัตถกรรม เป็นงานท่ีแสดงให้เป็นถึงวัฒนธรรมประเพณี หรือความเชื่อทางศาสนาของกลุ่มพื้นท่ีนั้นๆ     

เป็นงานช่างท่ีท าด้วยฝีมือ หรือกระบวนการผลิตสิ่งของด้วยมือ โดยการใช้แรงงานฝีมือเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิต 

หรืออุปกรณ์อย่างง่าย โดยอาศัยทักษะความช านาญ สามารถใช้วัสดุท่ีหาได้ตามท้องถิ่น วัตถุดิบท่ีอยู่ในธรรมชาต ิ

น ามาพัฒนาและดัดแปลงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยพื้นฐานในชีวิตประจ าวัน และอ านวย         

ความสะดวก หรอืของตกแต่งต่าง ๆ ขึน้  

ผ้าด้นมือเป็นงานท่ีเย็บปักด้วยมือ ในสมัยก่อนแต่ละครัวเรือนจะมีการเย็บผ้าห่มนวมไว้ใช้ ฝีมือในการเย็บ 

ไม่ประณีตและไม่เรียบร้อย เพราะเพื่อใช้ในครัวเรือนหรือเป็นของฝากกับผู้ท่ีมาเยี่ยมเยือน ปัจจุบันได้มีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้มากขึ้น โดยยังคงภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีมีการเย็บปักด้วย

มือเป็นลายเส้นและลวดลาย มีลักษณะท่ีบ่งบอกถึงวัฒนธรรมของภูมิปัญญาท้องถิ่น  แต่ลวดลายในการสื่อถึง

วัฒนธรรมประเพณี หรือความเชื่อทางศาสนา ความงามของเส้นสายลวดลายไทยได้ลดน้อยลงด้วยยุคสมั ยท่ี

เปลี่ยนไป การสร้างอัตลักษณ์ เป็นค านิยามคุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของตัวบุคล 

สังคม ชุมชน หรือประเทศนั้น ๆ เช่น เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และศาสนา ฯลฯ ซึ่งการมีคุณลักษณะท่ี
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เฉพาะตน เป็นปัจเจกแตกต่างเพื่อความโดดเด่น ปัจจุบันการแข่งขันทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้น สภาพการตลาดมีการ

แข่งขันสูงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีรวดเร็ว ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่จ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีความต่าง เพื่อให้สอดคล้องและเป็นทางเลือกของผู้บริโภคอยู่เสมอ การสร้างอัต

ลักษณ์ พัฒนาหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ให้เป็นท่ีต้องการ สะดุดแก่ผู้พบเห็น หรือผู้บริโภคจะ

สามารถสง่ผลให้ผลิตภัณฑน์ั้นมยีอดขายท่ีเพิ่มขึ้นและเป็นท่ีต้องการ เขา้ถึงตลาดอยา่งง่าย รวมไปถึงเป็นการส่งเสริม

การขายอกี ส่วนหนึ่งและเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึน้ ดังนัน้การถ่ายทอดเทคนคิวธีิการในการผลิตผ้าด้นมือ

ท่ีมีความเอกลักษณ์ของกลุ่มหัตถกรรม ผสมผสานกับศิลปะภูมิปัญญาในการถ่ายทอดลวดลายไทยโบราณ เพื่อการ

สร้างความต่างให้แก่ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ของชุมชน จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งท่ีสามารถช่วยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์        

เชิงสังคม และเป็นการมองย้อนคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท่ีสืบเนื่องมาแต่โบราณ น ามาพัฒนาและ

ประยุกต์เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยการเข้าถึงกลุ่มสังคมสมัยใหม่ เพื่อให้สามารถกระจาย

กลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมภูมิปัญญาพืน้ถิ่นให้แพร่หลาย ให้เกิดความนา่สนใจมากขึ้น 

กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก เป็นกลุ่มชุมชนท่ีสร้างสรรค์งานฝีมือ ท่ีมีคุณภาพสะท้อนความ

ปราณีตอดทน มีเทคนิควิธีการในกระบวนการผลิตท่ีเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านเดิมอยู่แล้วการสร้างอัตลักษณ์

เฉพาะท่ีโดดเด่น โดยการสะท้อนสอดแทรกศิลปะไทยและลวดลายท่ีมีลักษณะพิเศษเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทย    

ท่ีแตกต่างไปจากศิลปะชาติอื่น ด้วยการประยุกต์ศิลปะลวดลายต่าง ๆ อีกท้ังจังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันเป็นเมือง

ท่องเท่ียว และมีโบราณสถานท่ีส าคัญ เป็นหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริม

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและทอ้งถิ่น ผู้วิจัยจึงมคีวามสนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มงานหัตถกรรมผ้าด้นมอืของจังหวัดพษิณุโลก 

โดยการออกแบบให้มีความโดดเด่น สร้างความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ ให้มีความงามแตกต่างจากผลิตภัณฑ์

ประเภทเดียวกัน เพื่อเป็นการเสนอแนวทางในการต่อยอดภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริม

รายได้ให้กับผู้ผลิต และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปะภัณฑ์ ให้เห็นถึงคุณค่าความส าคัญของภูมิปัญญา และ

เพื่อให้คนรุ่นหลังเรียนรู้ เห็นคุณค่าได้รู้จักและรักษารูปแบบภูมิปัญญานี้และอนุรักษ์ไวส้ืบตอ่ไป และสามารถยกระดับ

ชุมชนตลอดจนตอ่ยอดสู่การส่งออกตา่งประเทศได ้
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกับศักยภาพของกลุม่หัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก 

     2. เพื่อพัฒนาตราสัญลักษณ ์และผลิตภัณฑ ์เพื่อสร้างอัตลักษณก์ลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก 

     3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการพัฒนาผลิตภัณฑต์น้แบบกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี) 
การศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อสร้างอัตลักษณ์กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัด

พษิณุโลก เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวจิัย จึงมแีนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุ โลก          

กรอบแนวทางในการศึกษาของวบูิลย ์ลี้สุวรรณ (2532: 140) ดังนี ้

    1.1 ศกึษาแหลง่ท่ีมาและความส าคัญของกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ 

        - วัตถปุระสงค์ในการท า และการน าเอาไปใช้ ของผลิตภัณฑผ์้าดน้มอื 

        - ความส าคัญและเอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดในการออกแบบ 

แบบท่ีมาของลวดลายต่าง ๆ 
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    1.2 ศึกษากระบวนการวิเคราะห์รูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ โดยจ าแนกด้านรูปทรงของผลิตภัณฑ์       

และลวดลายตา่ง ๆ ท่ีปรากฏและน ามาใชใ้นการออกแบบผลิตภัณฑผ์้าดน้มอื 

 
ภาพที่ 1 กรอบศกึษากระบวนการวิเคราะห์รูปแบบผลิตภัณฑผ์้าดน้มอื 

 

2. เพื่อพัฒนาตราสัญลักษณ ์และผลิตภัณฑข์องกลุม่หัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก 

     2.1 การออกแบบตราสัญลักษณก์ลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ 

 
ภาพที่ 2 กรอบการออกแบบตราสัญลักษณก์ลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมอื 
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2.2 การออกแบบผลิตภัณฑง์านหัตถกรรมผ้าด้นมือ  

 
 

ภาพที่ 3 กรอบการออกแบบผลิตภัณฑง์านหัตถกรรมผ้าด้นมือ 
 

3. เพื่อทดสอบความพงึพอใจการพัฒนาผลิตภัณฑต์น้แบบกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพษิณุโลก 
 

 

ภาพที่ 5 กรอบความพงึพอใจการพัฒนาผลิตภัณฑต์น้แบบ 

กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวดัพษิณุโลก 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อสร้างอัตลักษณ์กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมอื จังหวัดพิษณุโลก มวีัตถุประสงค์

ของการวิจัย คือ เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก    

เพื่อพัฒนาตราสัญลักษณ์ และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก และเพื่อศึกษาความ        

พงึพอใจการพัฒนาผลิตภัณฑต์น้แบบกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 

ประชากร ได้แก่ กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก และกลุ่มผู้ท่ีสนใจผลิตภัณฑผ์้าดน้มอื  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การสุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจง กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 1 กลุ่ม 

และกลุ่มผู้ท่ีสนใจผลิตภัณฑผ์้าดน้มอื ในจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 100 คน 

ตัวแปรที่ท าการศึกษา 

ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบผลิตภัณฑต์น้แบบกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพงึพอใจการพัฒนาผลิตภัณฑต์น้แบบกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก 
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เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ 

จังหวัดพิษณุโลก 

 1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลในส่วนการศึกษาสภาพท่ัวไป และศักยภาพกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ     

อาทิเช่น ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ใช้การสัมภาษณ์แบบเปิดกว้างไม่จ ากัดค าตอบ รวมท้ังการสัมภาษณ์

แบบมีจุดสนใจ และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลในการเก็บรวบรวมข้อมูล หัวข้อสัมภาษณ์ใช้แนวค าถาม เพื่อท าการ

สอบถามความรูเ้กี่ยวกับสภาพท่ัวไปของกลุ่มหัตถกรรม 

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อพัฒนาตราสัญลักษณ์ และผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มหัตถกรรม

ผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก 

1. เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บข้อมูลในส่วนการศึกษารูปแบบและลวดลายของผลิตภัณฑ์ คือแบบสอบถามความ

เหมาะสมของรูปแบบและลวดลายท่ีสามารถประยุกตใ์ชไ้ด้ มวีัตถุประสงค์ เพ่ือสอบถามถึงความเหมาะสมของแนวคิด

ในการออกแบบของรูปแบบตา่ง ๆ 

วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อสร้างอัตลักษณ์กลุ่ม

หัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก 

1. เคร่ืองมือท่ีใช้การสร้างองค์ความรู้ เก็บข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจด้านการรับรู้อัตลักษณ์ท่ีมีต่อกลุ่ม

ชุมชน รูปแบบผลิตภัณฑ์คือแบบสอบถามความพงึพอใจท่ีมตี่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ทดสอบระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอยา่ง 

1.1 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวจิัย ผู้วิจัยใชเ้ครื่องมือในการ

สอบถามชุดเดียวกัน เพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย และเพื่อให้ทราบความแตกต่างของความพึงพอใจ ของ

กลุ่มเป้าหมาย มีล าดับขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม มวีธีิการตามขั้นตอนดังน้ี  

(ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และอัจฉรา ช านปิระศาสน์, 2547, หนา้ 113-121) 

ขั้นท่ี 1 เตรียมข้อมูล พิจารณาทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้อง และวัตถุประสงค์ ใช้ค าถามเกี่ยวโยงกับ           

เพื่อสร้างอัตลักษณก์ลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ     

ขั้นท่ี 2 เลอืกชนดิของค าถามเป็นแบบปลายปิด 

ขั้นท่ี 3 ก าหนดค าถามท่ีต้องการถาม 

ขั้นท่ี 4 ร่างแบบสอบถาม โดยแยกออกเป็น 4 ส่วน คือ 

 1) ส่วนค าชี้แจงแสดงรายละเอียดของแบบสอบถามให้ผู้ตอบแบบสอบถามทราบว่า 

แบบสอบถามมีค าถาม 4 ตอน ลักษณะของการตอบให้กาเคร่ืองหมายให้ตรงกับข้อมูลจริง และเติมรายละเอียด      

ในช่องวา่งตามท่ีต้องการ 

  2) ส่วนท่ีเป็นสถานภาพของตัวผู้ตอบแบบสอบถาม ท าการสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ 

การศึกษา และอาชีพ 

 3) ส่วนท่ีเป็นเนื้อหาท าการสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ ของกลุ่มตั วอย่างท่ีม ี       

ตอ่ผลิตภัณฑ ์เพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 

 4) ส่วนท่ีเป็นขอ้เสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก มีขั้นตอน

ของการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดังนี ้

  1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต ารา จากข้อมูลท่ีจัดเก็บอยูแ่ล้วเพื่อให้ทราบถึงบริบทและศักยภาพ

ท่ัวไป เช่น ลักษณะของชุมชน การศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และศกึษางานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับหัตถกรรมผ้าด้นมือ 

และการสร้างอัตลักษณด์้านการออกแบบ 

 1.2 รวบรวมข้อมูลหลังจากการสัมภาษณ์จากปราชญ์พื้นถิ่น และกลุ่มผู้ผลิตเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ออกแบบ 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑต์้นแบบ เพื่อสร้างอัตลักษณ์กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมอื จังหวัดพษิณุโลก หลังจากการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลในส่วนตา่ง ๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างตราสัญลักษณ์ ตน้แบบผลิตภัณฑ ์โดยการร่างแนวคิด 

และการสรุปแนวคิดรวบยอด 

3. ทดสอบความพึงพอใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก โดยการ

เก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการรับรู้อัตลักษณ์กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ รูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ตน้แบบ ผู้วจิัยท าเคร่ืองมือเพื่อท าการสอบถามตามกลุ่มตัวอยา่งของการวจิัย คือ กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ 

ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพษิณุโลก ผู้บริโภคงานหัตถกรรมผ้าด้นมอื จ านวน 100 คน เพื่อท าการสอบความพึงพอใจ

ท่ีมีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑต์น้แบบ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้ในการวิจัย 

1. การศึกษาข้อมูลสภาพท่ัวไป ศักยภาพของกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ มีขั้นตอนของการวเิคราะห์ข้อมูล คือ

ท าการสรุปผลข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของเอกสาร ต ารา และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอยีดของชุมชน และ

ผู้วิจัยท าการจัดเก็บข้อมูลหลังจากการสัมภาษณเ์พื่อเตรียมพร้อมในการแปรผลข้อมูล 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการสร้างตราสัญลักษณ์ และออกแบบผลิตภัณฑ์ จากเอกสารท่ีจัดเก็บไว ้

อาทิเช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานหัตถกรรมผ้าด้นมือ หลังจากการเก็บข้อมูลจาก

หลักการ และทฤษฏท่ีีเกี่ยวข้องตา่งๆ น าผลท่ีได้จากการวเิคราะห์ โดยให้สอดคล้องกับจุดมุง่หมายของการศึกษา 

3. วิธีวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของเคร่ืองมอืท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ ใช้วธีิการวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติบรรยาย

อธิบายลักษณะตัวแปรเชงิคุณภาพ และเชงิปริมาณ โดยใช้สถิตคิ่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใช้

สถิติการหาค่าท่ีกรณีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว เพื่อหาค่าของระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการพัฒนา

ผลิตภัณฑต์น้แบบกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ กับค่าระดับความพึงพอใจ 
 

ผลการศึกษา 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือจังหวัดพิษณุโลก  ผู้วิจัยวิเคราะห์

ข้อมูลและจ าแนกตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาคือ 1) เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของกลุ่ม

หัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก 2) เพื่อพัฒนาตราสัญลักษณ์ และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ 

จังหวัดพิษณุโลก และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัด

พษิณุโลก โดยดังนี้ 
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ผลการศกึษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก 

กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี 127/2 หมู่ท่ี 8 ต าบลท่าทอง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

เร่ิมก่อต้ังกลุ่มเมื่อปี พ.ศ. 2538 ประธานหรือหัวหน้ากลุ่มคือนางสุนิตต์ วัสสุตะมะ มีจ านวนสมาชิก 60 คน รูปแบบของ

ผลิตภัณฑ์เร่ิมต้นได้เลียนแบบบรรพบุรุษซึ่งได้มีการท าผ้านวม โดยวิธีการเย็บห่างๆ ด้วยมือ ซึ่งเรียกว่า "ด้น" แต่ไม่มี

ลวดลายบนผืนผ้า ต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบและลวดลายให้มีสีสันให้เข้ากับยุคสมัย แต่ยังคงเอกลักษณ์และภูมิ

ปัญญาของท้องถิ่นไว้ ปัจจุบันด้วยยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไปส่งผลต่อรูปแบบและลวดลายของผลิตภัณฑ์ ที่ต้องสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภค และเพื่อง่ายต่อการตลาดรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผ้าด้นมอืจึงเป็นในรูปแบบ

ของตัวการ์ตูน สัตว ์หรือลวดลายท่ีพบเห็นจากธรรมชาต ิโดยมผีลิตภัณฑ์หลากหลายชนดิด้วยกันดังนี้ 

1. ผ้าห่ม เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหญ่ ใช้ระยะเวลาในการผลิตนาน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถสร้างรายได้      

เป็นระยะของทางกลุ่ม 

 2. ปลอกหมอน มีหลายขนาด และหลากหลายการใช้งานนาน เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีท ารายได้ให้กลุ่มอย่าง

ตอ่เนื่อง เพราะขายงา่ย อีกท้ังยังมกีารสั่งผลิตภัณฑ์จ านวนมาก 

 3. กระเป๋า มีรูปแบบเป้สะพายเดินทาง กระเป๋าสะพายไหล่ กระเป๋าสตางค์ และกระเป๋าอเนกประสงค์        

ท่ีสามารถใส่ได้หลากหลาย สามารถพกพาได้สะดวกตามการใชง้าน และเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีขายได้ตลอดทุกเทศกาล  

 4. เสื้อ มีรูปแบบท้ังเสื้อยืด และเสื้อผ้าทอ ใช้เทคนิคในการปักลวดลายต่าง  ๆ ลงบนเสื้อเป็นผลิตภัณฑ์ท่ี   

ขายได้ตอ่เนื่อง 

 รูปแบบและลวดลายของผลิตภัณฑ์ทุกประเภทโดยส่วนใหญ่เป็นการน าลวดลายของการต์ูน สัตว์ตา่ง ๆ และ

ลวดลายธรรมชาติ เช่น ใบไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ เส้นสายรูปทรงเรขาคณิต ด้วยทางกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ ไม่มีความรู้

ทางด้านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์ท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง รวมถึงการพัฒนารูปแบบ

บรรจุภัณฑเ์พื่อการเพิ่มมูลคา่ และส่งเสริมการขายให้เป็นท่ีดึงดูดแก่ผู้บริโภคอย่างชัดเจน 

 

  
 

ภาพที่ 6-7 ผลิตภัณฑผ์า้ห่ม กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จงัหวัดพษิณุโลก 

ที่มา: สุนติย์ผ้าด้นมอื 
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ภาพที ่8-9 ผลิตภัณฑเ์สื้อ กลุม่หัตถกรรมผ้าด้นมือ จงัหวัดพิษณุโลก 

ที่มา: สุนติย์ผ้าด้นมอื 

 

  
 

ภาพที่ 10-11 ผลิตภัณฑป์ลอกหมอน กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมอื จังหวัดพษิณุโลก 

ที่มา: สุนติย์ผ้าด้นมอื 

 

ผลการพัฒนาตราสัญลักษณ์ และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก 

ลักษณะรูปแบบของผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ รวมถึงกลุ่มต่างๆท่ีผลิตสินค้าประเภทนี้ในปัจจุบัน มีรูปแบบท่ี

คล้ายคลึงกัน ด้วยลวดลายท่ีประยุกต์เข้ากับยุคสมัย ตามกระแสของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป จึงยังขาดอัตลักษณ์

เฉพาะของกลุ่มตนเอง 

ในการศึกษาการพัฒนาตราสัญลักษณ์ และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลกคร้ังนี้  

ผู้วิจัยได้ด าเนนิการออกแบบจากการเก็บขอ้มูลโดยศกึษาจากเอกสารต ารา สัมภาษณผ์ู้เชี่ยวชาญ ได้ประยุกตล์วดลาย 

น ามาออกแบบผลิตภัณฑ์ พัฒนาเป็นระยะขั้นตอนตามความเหมาะสมของชนิดและรูปแบบผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ตัวอย่าง เพื่อประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ แนวคิดในการพัฒนาตราสัญลักษณ์ของกลุ่มหัตถกรรม

ผ้าด้นมอืท่ีสามารถจดจ าง่าย สนองตอ่การรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ท่ีจัดจ าหน่าย สะดุดตาดึงดูดผู้บริโภค โดยการสร้างจาก

แนวคิดพื้นฐานความต้องการของกลุ่มชุมชน และดึงเอกลักษณ์ของชุมชนให้มากท่ีสุด และออกแบบรูปทรงของ

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองด้านประโยชน์ใช้สอยให้มากท่ีสุด ลวดลายผสมผสานลวดลายท่ีเป็น

เอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก และรูปทรงเรขาคณิต เพื่อการรับรู้ ง่ายต่อการจ าจด และมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
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รวมถึงออกแบบบรรจุภัณฑท่ี์สามารถห่อหุ้มผลิตภัณฑใ์นการน ากลับ และแนวคิดในการออกแบบเพื่อสามารถน าไปใช้

ประโยชนต์่อได้ โดยการใชว้ัสดุท่ีสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับ

การออกแบบ และเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ 

การออกแบบตราสัญลักษณ์ ใช้รูปแบบ Emblem ออกแบบโดยใช้ภาพตราสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม

คือ การใช้ด้ายในการด้นเป็นองค์ประกอบ รวมเข้ากับชื่อของกลุ่มหัตถกรรม โทนสีท่ีใช้สื่อความละเอยีด ประณีต 

สุภาพและสร้างสรรค์ เพื่อบ่งบอกช่ือท่ีชัดเจนเป็นจุดขาย และจดจ าง่ายมคีวามทันสมัย 

 

 
ภาพที่ 12 ตราสัญลักษณก์ลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ 

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ ผู้วิจัยได้ท าการเลือกประเภทผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

หัตถกรรมผ้าด้นมือ มาท าการออกแบบคือ กระเป๋า และเสื้อยืด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย และ

จ าหน่ายง่าย สามารถผลิตได้โดยใช้เวลาไม่นานนัก ใช้แนวคิดในการออกแบบ คือ น าสัญลักษณ์ของไก่ชนเหลือง   

หางขาว ซึ่งเป็นพันธ์พิษณุโลกแท้ ประยุกต์เป็นลวดลายกราฟิก รวมถึงผสมผสานกับลวดลายตัดทอนจากลายไทย

ดาวเพดานท่ีปรากฎในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เน้นการจัดวาง และใช้รูปทรงเรขาคณิตให้มีความทันสมัย

ยิ่งขึน้ โดยค านงึถึงกระบวนการผลิตท่ีสามารถผลิตได้ และใชเ้วลาไมม่ากนัก ดังนี้ 

 
ภาพที่ 13 รูปแบบลวดลายท่ี 1 กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ 
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ภาพที่ 14 รูปแบบลวดลายท่ี 2 กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ 

 

 
ภาพที่ 15 รูปแบบลวดลายท่ี 3 กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ 

 

ผลการศกึษาความพึงพอใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก 

สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจตามรายการประเมิน จ านวน 100 คน พบว่า รูปแบบลวดลายของ

ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ มีความเหมาะสม และมีความสวยงาม โดยแสดงความพึงพอใจโดยรวมตามล าดับ ดังนี้ รูปแบบ

ลวดลายท่ี 2 แสดงความพึงพอใจ (x̄ = 4.45) อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  รูปแบบลวดลายท่ี 1 แสดงความ        

พึงพอใจ (x̄ = 4.30) อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และรูปแบบลวดลายท่ี 3 แสดงความพึงพอใจ (x̄ = 4.15) อยู่ใน

ระดับความพึงพอใจมาก จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ สามารถผลิตได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ และ

เป็นเอกลักษณ์ส าหรับกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อสร้างอัตลักษณ์กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยได้สรุป

และอภิปรายผลตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย เพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัยของกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ  

ตอ่รูปแบบผลิตภัณฑผ์้าดน้มอื อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจมาก ดังนี้ 

การพัฒนาตราสัญลักษณ์ และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพิษณุโลก มีรูปแบบตรา

สัญลักษณ์เพื่อบ่งบอก และเพื่อการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบท่ีทันสมั ย และ

สามารถผลิตโดยกระบวนการเดิมท่ีไม่ซับซ้อนจนเกินไป และใช้ลวดลายท่ีบ่งบอกและเป็นเอกลักษณ์ท่ีจดจ าได้ของ

กลุ่มหัตถกรรม โดยมีแนวคิดท่ีเรียบง่ายโดยการใช้สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก คือไก่เหลืองหางขาว

ตลอดจนค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยโดยเป็นสร้างอัตลักษณ์ เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการขาย สร้างเสริมรายได้ให้กับ

ชุมชน โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างเอกลักษณ์พื้นบ้านให้มีความโดดเด่น สะดุดตาและสวยงาม  สามารถผลิตใช้

งานได้จริง เพื่อให้เกิดประโยชนแ์ละเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนอยา่งยั่งยืน จากการแปรผลข้อมูลของเครื่องมือท่ี

ใชใ้นการศกึษาความพึงพอใจที่มีตอ่รูปแบบผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตัวอยา่งคือ กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือ จังหวัดพษิณุโลก 

จ านวน 1 กลุ่ม และกลุ่มผู้ท่ีสนใจผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือในจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 100 คน ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายุ 26-35 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นมาก

ประกอบอาชีพอยู่ในหน่วยงานของรัฐ และส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จากการแปรข้อมูลพบว่ารูปแบบ

ลวดลายของผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจใกล้เคียงกัน ทันสมัย สามารถผลิตได้จริง และมีสีสันสวยงามสะดุดตา 

สามารถเพิ่มมูลค่า และเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือได้ และสามารถพัฒนาต่อยอดในรูปแบบ

ผลิตภัณฑอ์ื่นต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาความสัมพันธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรบริษัทสุรพล

ฟาร์ม 2016 กรุ๊ป จ ากัด มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา  เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร จ านวนตามประชากรศาสตร์ เพื่อศึกษาระดับการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร และ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับ

ประสิทธิภาพของบุคลากร ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้  คือ บริษัทสุรพลฟาร์ม 2016 กรุ๊ป จ ากัด ซึ่งมีบุคลากร  จ านวน 

150 คน ท า เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ใช้การทดสอบ t-test ,F-test ส่วน

ความสัมพันธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใช้สถิติ สัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจัยประสิทธิภาพการท างาน ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก  ปัจจัยด้าน

การจัดการทรัพยากรมนุษย์  ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า บุคลากรท่ีมี สถานะภาพ  

ระดับการศกึษา  ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  ระยะเวลาท่ีท่านปฏิบัตงิาน รายได้ต่อเดอืนแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรของบุคลากร แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และปัจจัยด้านการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์มีความสัมพันธ์ กับประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของบุคลากรของบุคลากร ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ

0.05  โดยความสัมพันธ์ทิศทางบวกในระดับปานกลาง 
 

ค าส าคัญ:  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 
 

บทน า 

ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันกันอย่าง

มากมาย เพื่อให้เกิดความมั่งคงและประสบความส าเร็จในด้านเศรษฐกิจ เมื่อมีการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจ ความ

พร้อมจึงเป็นเร่ืองส าคัญ องค์กรเป็นหนึ่งในความพร้อมท่ีจะสามารถช่วงชิงความได้เปรียบเทียบทางด้านการแข่งขัน   

องค์กรเป็นการรวมกลุ่มกันของบุคลคลกลุ่มหนึ่ง เป็นการอ านวยให้การด าเนินงานลุล่วงไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

โดยมีการบริหารและการจัดการ เพื่อให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพ และประสบความส าเร็จที่ต้องไว้ 

องค์กรท่ีมีความสามารถและโอกาสแข่งขันได้นั้น ต้องมีการจัดการและการบริหารท่ีดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

ภายในองค์กรต้องมีการจัดโครงสร้างขององค์กรเพื่อการจัดการและการบริหารงานอย่างมีระบบ การจัดการทรัพยากร

ถือว่ามีความส าคัญยิ่งในองค์กร การมีทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานและมีความสามารถ เป็นปัจจัยแห่ง

ความส าเร็จ ซึ่งล้วงเกิดจากความรู้และทักษะความช านาญท่ีมีอยู่ในตัวบุคลากรขององค์กรท้ังสิ้น  ทรัพยากรบุคลากรจึง

มีค่าต่อการบริหารและเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ  การสร้างคุณค่าของทรัพยากรบุคลากรให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร หากขาดความพร้อมของปัจจัยด้านทรัพยากรจะไม่สามารถบรรลุความส าเร็จได้ การท่ีจะมี

ทรัพยากรบุคลากรในองค์กรท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะ และความช านาญได้ ต้องมีการพัฒนาเพื่อให้เกิด ความรู้ 

ความสามารถ การสร้างแรงจูงใจในการท างาน มีทัศนคติท่ีดีและความพึงพอใจในงาน ความรักและความผูกผันต่อ

องค์กร คุณลักษณะเหล่านี้ลว้นเป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัตทิรัพยากรท่ีก่อให้เกิดความสามารถท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นท่ี

ตอ้งการของทุกองค์กร 
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การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นการบริหารงานบุคคลหรือบุคลากร เน้นการบริหารการจัดการภายในองค์กร 

เร่ิมตั้งแตก่ารคัดสรรบุคลากรเข้ามาท างานในองค์กร การอบรมพัฒนา การจัดค่าตอบแทน การประเมนิผลการปฏบัิตงิาน 

ระเบียบวินัย แรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น ปัจจุบัน การจัดการทรัพยากรมนุษย์  ไม่เพียงเน้นการคัดสรรบุคลากร ในองค์กร

เท่านั้น แต่จะเน้นท่ีกลยุทธ์(Strategy)ของหน้าที่ต่าง ๆ โดยปรับกลยุทธ์ของหน้าที่เหล่านั้นให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ

องค์กร ภาวะด้านเศรษฐกิจ สังคม และกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กรด้วย การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีจะต้องปรับตัวและปฏิบัติตามเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์  

ท่ีผู้บริหารระดับสูงได้ก าหนดแนวทาง วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายให้ไปในทิศทางเดียวกัน และรวมถึงสอดคล้องกับ

กลยุทธ์ของการด าเนนิธุรกิจขององค์กรในระยะยาว(ผศ.ตุลา มหาพสุธานนท์,2554:2) [1] 

การท างานมีประสิทธิภาพ เมื่อมีการจัดการทรัพยากรท่ีในองค์กรท่ีดี ก็จะท าให้เกิดประสิทธิภาพท้ังด้านการ

ท างาน และองค์กร การท างานมีประสิทธิภาพเป็นการท างานตามบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้  วิธีการง่าย รวดเร็ว และมี

คุ ณ ภาพ  เมื่ อการจั ดการท รัพยากรในองค์ กรท่ี สามารถให้ บุ คลากรมี  “สมรรถนะ” หรือ  “ขี ดระดั บ

ความสามารถ”(Competency) คือมีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ลักษณะเฉพาะตัว (Attribute)และพฤติกรรม

(Behavior)ของคนนั้น ซึ่งประกอบกันท าให้ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน((ผศ.ตุลา มหาพสุธานนท์

,2554:352)  

ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมในประเทศไทยมีมากมาย  อุตสาหกรรมท่ีได้รับความสนใจ ไม่แพ้อุตสาหกรรมอื่น  

คือ อุตสาหกรรมประเภทอาหารแปรรูป ปัจจุบัน ณ 31 มีนาคม 2559 ธุรกิจผลิตอาหารแปรรูป มีจ านวนธุรกิจท่ี

ด าเนนิกิจการอยู่ท่ัวประเทศ 1,781 ราย โดยแบ่งเป็น บริษัทจ ากัด 1,572 ราย ห้างหุ้นสว่นจ ากัด/หา้งหุ้นส่วนสามัญนิติ

บุคคล 206 ราย และบริษัทมหาชน 3 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลคงอยู่มีมูลค่า 10,786 ล้านบาท แบ่งเป็น 

บริษัทจ ากัด มูลค่า 9,597 ล้านบาท บริษัทมหาชน มูลค่า 1,000 ล้านบาท และห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ

นติบุิคคล มูลค่า 189 ล้านบาท จากข้อมูลข้างตน้จะเห็นได้วา่ ธุรกิจประเภทนี้สว่นใหญ่ประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัท

จ ากัดร้อยละ 88.2 และมีมูลค่าทุนร้อยละ 88.9 รองลงมาคือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนติิบุคคล ร้อยละ 

11.6 และมีมูลค่าทุนร้อยละ 1.8 แต่อย่างไรก็ตามนิติบุคคล ประเภทนี้ยังคงมีมูลค่าทุนจดทะเบียนน้อยกว่า บริษัท

มหาชนท่ีมีจ านวนเพียง 3 ราย หรือร้อยละ 0.2 แต่มีมูลค่าทุนจดทะเบียนมากถึง 1,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.3(

กองข้อมูลธุรกิจ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,2559)  

บริษัทสุรพลฟาร์ม2016กรุ๊ปจ ากัด ตัง้อยู่เลขท่ี22/56หมูท่ี่4ถนนบางนา-ตราดกม.28 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.

สมุทรปราการ วันท่ีก่อตั้ง22กรกฏาคม2546งานท่ีท า ผลิตและช าแหละชิ้นส่วนไก่มีพนักงาน200คน นายอภิวัฒน ์

วรรณวงค์เป็นประธานกรรมการ นายสุรพล วรรณวงค์เป็นท่ีปรึกษา นายนุกูล คงหนุนเป็นผู้ควบคุมฝ่ายผลิต นาย

โสภณ วรรณวงค์เป็นผู้ควบคุมคุณภาพเนี้อไก่ นส.กมลรัตน์ แนวนาคเป็นผู้ควบคุมฝ่ายบัญช ีนส.นุจรีย ์คงหนุนเป็นผู้

ควบคุมและติดตามลูกค้าท้ังหมด มีลูกท้ังหมดประมาณ50ราย มีท้ังรายใหญ่และรายเล็กไม่เท่ากัน ส่งตามโรงงาน

แปรรูปท่ีผลิตลูกชิ้นไก่และไส้กรอกไก่ มีรถตูห้้องเย็นวิ่งส่งลูกค้าตา่งๆตามแตล่ะจังหวัด มีรถวิ่งส่งอยู่ประมาณ30คันมี

พนักงานขับรถ30คน ผลิตสินค้าประมาณวันละ50,000กิโล จะแยกเป็นเนี้อไก่50เปอร์เซนต์เป็นกระดูกไก่  50

เปอร์เซนต์ กระดูกไก่จะน าไปเลี้ยงปลาดุกเป็นอาหาร จะมีลูกค้าเพื่อน าไปเลี้ยงปลาดุกมารับไปและน าไปบดละเอียด

เพื่อเป็นอาหารของปลา ท างานต้ังแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทติยแ์ละวันนักขัตกฤษ์เริมท างานต้ังแต่15.00น.ถึง

24.00น.ของทุกวัน เวลาประมาณ06.00น.จะมีพนักงานขับรถเพ่ือน าไปส่งลูกค้าต่าง ๆ ของทุก ๆ วัน 
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เมื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร เป็นปัจจัยท่ีมีผลประสิทธิภาพตอ่การท างานเพื่อให้ได้คุณภาพ 

และมาตรฐาน ในการผลิต ให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพสู่ผู้บริโภค การศึกษาวิจัยคร้ังนี้จึงเลือกศึกษา ความสัมพันธ์

ของการจัดการทรัพยากรมนุษยต์่อประสิทธิภาพ ในการท างานของ บุคลากร เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ 

และความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ว่ามีผลต่อประสิทธิภาพของบุคลากรในการท างานอย่างไร  

และเพื่อเป็นแนวทาง การส่งเสริมด าเนินธุรกิจในระยะยาวอยา่งยั่งยืน โดยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ

การจัดการทรัพยากรมนุษยต์่อประสิทธิภาพในการปฏบัิติงานของบุคลากรขององค์กร บริษัทสุรพลฟาร์ม 2016 กรุ๊ป 

จ ากัด เป็นบริษัทท าธุรกิจเกี่ยวกับผลิตอาหารแปรรูปประเภทผลิตและช าแหละช้ินสว่นไก่ส่งออกท้ังภายในประเทศและ

ตา่งประเทศซึ่งการวจิัยท าการศกึษา ทัง้ในส่วนของวัตถุประสงค์ ระดับ และความสัมพันธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ประสิทธิภาพของบุคลากรในการท างาน รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และประสิทธิภาพ

ของบุคลากรในการท างานว่าปัจจัยใดมีผลมากท่ีสุด ทั้งนี้คาดว่าผลการศึกษาวิจัยคร้ังนี้จะมีประโยชน์ และข้อมูลท่ีมี

คุณค่า สามารถน าข้อมูลของผลการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไปปรับใชใ้ห้เหมาะสมกับองค์กร ตลอดจนน าไปเพื่อเป็นแนวทาง

ในการเสริมสร้างการบริหาร การจัดการทรัพยากรมนุษยข์ององค์กรในระยะยาว 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในปฏบัิตงิานของบุคคลกร บริษัทสุรพลฟารม์ 2016 กรุป๊ จ ากัด 

2. เพื่อศึกษาระดับ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในปฏิบัติงานของบุคคลกร บริษัทสุ

รพลฟารม์ 2016 กรุป๊ จ ากัด 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพในปฏิบัติงานของบุคคลกร 

บริษัทสุรพลฟารม์ 2016 กรุป๊ จ ากัด 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิด 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล 
-เพศ 

-อาย ุ

-สถานะภาพ 

-ระดับการศึกษา 

-ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 

-ระยะเวลาท่ีท่านปฏิบัติงาน 

-รายได้ต่อเดือน 

 2.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
-การสรรหา และ คัดเลือก 

-การปฐมนิเทศ และการฝกึอบรมและพัฒนา 

-การประเมินและสนับสนุนในการท างาน 

-การให้รางวัล 

-การปกป้องและธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ 

 

 

ประสทิธิภาพในการท างาน 
 ปัจจัยตัวป้อน(Input) 

- ความรู้ ความสามารถของบคุลากร (Man) 

- วัตถุดิบ (Raw material) 

- เคร่ืองจักร(Machines) 

กระบวนการผลิต( Process) 

- การท างานมาตรฐาน 

- ลดการสญูเสียค่าใช้จา่ย ด้านต้นทนุ 

- ลดเวลาในการสญูเสียการแก้ไขงาน 

ผลิตผล (Output) 

 - ผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพ 

 - ส่งมอบงานใหลู้กคา้ ทัน รวดเร็ว มี

คุณภาพ 
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สมมุตฐิาน 

 1. บุคลากรท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ระดับต่างกัน มีประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน

ของบุคคลกรแตกต่างกันตามปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ 

 2. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กับ ประสิทธิภาพในปฏิบัติงานของ

บุคคลกร 

 

วิธีวิทยาการวจิัย 

ประชากร  

 ประชากรของการศกึษาการวจิัยคร้ังนี้ ได้แก่ บริษัทสุรพลฟาร์ม 2016 กรุ๊ป จ ากัด เป็นการสมมุติฐานขึน้มา 

ประกอบธุรกิจประเภทผลิตอาหารแปรรูป ซึ่งมบุีคลากร  จ านวน 200 คน ท าการเปิดโรงงาน วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 

2559 

กลุ่มตัวอย่างที่ในการศกึษาวจัิย 

 กลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ บริษัทสุรพลฟารม์ 2016 กรุ๊ป จ ากัด จ านวน 150 คน  เนื่องจาก

เป็นจ านวนประชากรท่ีทราบแน่นอน  ดังนั้นการศึกษาการวิจัยคร้ัง ผู้วิจัยด้านค านวณวิธีการก าหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยใช้สูตร Taro Yamane (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ .2548:194) ระดับความเชื่อมั่น 95 % และสัดส่วนของ

ความคลาดเคลื่อนท่ียอมให้เกิดขึ้นได้ 5%  

วิธีการสุ่มตัวอย่าง  

ใชว้ธีิการสุ่มตัวอยา่งแบบสะดวก ( Convenience Sampling )  โดยจะท าการแจกแบบสอบถามให้ครบตามจ านวน

ของกลุ่มตัวอยา่ง จากบุคลากร บริษัทสุรพลฟาร์ม 2016 กรุ๊ป จ ากัด ในแตล่ะแผนก ภายในทีม จ านวน 133 คน ได้ท าการ

เพิม่จ านวนเป็น 150 คน 

 ลักษณะของแบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ได้จัดท าแบบสอบถามออกเป็น คือ  

 ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ตอนท่ี 2 ปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์  เป็นการสร้างแบบสอบถามแบบ Likerst  Scale มรีะดับการ

วัดประเภทอัตภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ  

 ตอนท่ี 3 ปัจจัยประสิทธิภาพการท างานเป็นการสร้างแบบสอบถามแบบ Likerst  Scale มีระดับการวัด

ประเภทอัตภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการศึกษาข้อมูลท่ีรวบรวมได้จะด า เนินการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา

(Descriptive Statistic)เพื่ ออ ธิบายลักษณ ะท่ั วไปของข้อมู ล ท่ี เก็ บรวมรวมได้ค่ าสถิติ ท่ี ใช้ ได้ แก่ ค่ า ร้อยละ 

(Percentage)และค่าเฉลี่ย(Mean)   

 ทดสอบสมมติฐานใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ใช้การทดสอบ t-test 

,F-test ส่วนความสัมพันธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรบริษัทสุรพล

ฟาร์ม 2016 กรุ๊ป จ ากัด โดยใชส้ถิต ิสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพยีร์สัน 
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ผลการศึกษา 
วัตถุประสงค์ท่ี 1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร บริษัทสุรพลฟาร์ม 2016 กรุ๊ป 

จ ากัด ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 แสดงคา่เฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนฐานของปัจจัยประสิทธิภาพการท างาน  ดังนี้ 

ปัจจัยประสทิธิภาพการท างาน x̄  SD ความหมาย จัดล าดับ 

ปัจจัยตัวป้อน 4.00 0.579 มาก 3 

ปัจจัยกระบวนการผลิต 4.03 0.601 มาก 1 

ปัจจัยผลลัพธ์ 4.01 0.596 มาก 2 

รวม 3.91 0.423 มาก   

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ให้ความส าคัญปัจจัยกระบวนการผลิตเป็นอันดับท่ี 1  

ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.03 ปัจจัยผลลัพธ์เป็นอันดับท่ี 2 ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก  

ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 4.01 ปัจจัยตัวป้อนเป็นอันดับท่ี 3 ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 4 และผลรวม

ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับปัจจัยประสิทธิภาพการท างาน ค่าความส าคัญอยูใ่นระดับมาก ท่ีระดับคา่เฉลี่ย 3.91 

วัตถุประสงค์ท่ี 2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร จ านวนตามประชากรศาสตร์ บริษัทสุ

รพลฟารม์ 2016 กรุ๊ป จ ากัด ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 การทดสอบความแตกตา่งระหวา่งประสิทธิภาพในการปฏบัิติงานของบุคลากรของบุคลากร บริษัทสุรพล

ฟาร์ม 2016 กรุ๊ป จ ากัด กับ ประชากรศาสตร์ 

ประชากรศาสตร ์ t-test F-test Sig 

เพศ -0.332  0.740 

อายุ  0.501 0.682 

สถานะภาพ  4.297 0.015* 

ระดับการศกึษา  5.309 0.002* 

ต าแหนง่งานในปัจจุบัน -2.297  0.023* 

ระยะเวลาท่ีท่านปฏบัิตงิาน  8.248 0.000* 

รายได้ตอ่เดอืน  4.556 0.004* 

* มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า บุคลากรท่ีมีสถานะภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานในปัจจุบัน ระยะเวลาท่ีท่าน

ปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมผีลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของบุคลากร บริษัทสุรพล

ฟาร์ม 2016 กรุ๊ป จ ากัดแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05   
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วัตถุประสงค์ท่ี 3 เพื่อศึกษาระดับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ

บุคลากร บริษัทสุรพลฟารม์ 2016 กรุป๊ จ ากัด ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3  แสดงคา่เฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนฐานของปัจจัยดา้นการจัดการทรัพยากรมนุษย ์  ดังนี้ 

ปัจจัยด้านการจัดการทรพัยากรมนุษย์  x̄  SD ความหมาย จัดล าดับ 

การสรรหาและคัดเลือก 3.67 0.690 มาก 4 

การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมและพัฒนา 3.65 0.646 มาก 5 

การประเมินและสนับสนุนในการท างาน 3.92 0.764 มาก 3 

การให้รางวัล 4.17 0.689 มาก 2 

การปกปอ้งและธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ 4.26 0.781 มากที่สุด 1 

รวม 3.84 0.450 มาก   

 

จากตารางท่ี 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ให้ความส าคัญการปกป้องและธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์

เป็นอันดับท่ี 1 ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.26 การให้รางวัลเป็นอันดับท่ี 2 ค่าความส าคัญ

อยู่ในระดับมาก ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 4.17 การประเมินและสนับสนุนในการท างานเป็นอันดับท่ี 3 ค่าความส าคัญอยู่ใน

ระดับมาก ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 3.92 การสรรหาและคัดเลือกเป็นอันดับท่ี 4 ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ท่ีระดับ

ค่าเฉลี่ย 3.67 การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมและพัฒนาเป็นอันดับท่ี 5 ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ท่ีระดับ

ค่าเฉลี่ย 3.65 และผลรวมปัจจัยท่ีเกี่ยวกับปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก  

ท่ีระดับคา่เฉลี่ย 3.84 

วัตถุประสงค์ท่ี 4 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพของบุคลากร 

บริษัทสุรพลฟารม์ 2016 กรุ๊ป จ ากัด ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพของบุคลากร  

บริษัทสุรพลฟารม์ 2016 กรุ๊ป จ ากัด  

ปัจจัยด้านการจัดการทรพัยากรมนุษย์  ค่าสหสัมพันธ ์ Sig ระดับความสัมพนัธ ์

การสรรหาและคัดเลอืก -0.027 0.74 ไมม่คีวามสัมพันธ์ 

การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมและพัฒนา 0.093 0.257 ไมม่คีวามสัมพันธ์ 

การประเมินและสนับสนุนในการท างาน 0.207 0.011* ความสัมพันธ์กันต่ า 

การให้รางวัล 0.340 0.000* ความสัมพันธ์กันปานกลาง 

การปกปอ้งและธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ 0.328 0.000* ความสัมพันธ์กันปานกลาง 

โดยรวมปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากร

มนุษย ์ 

0.329 0.000* ความสัมพันธ์กันปานกลาง 

* มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี 4 พบว่า ปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์ กับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรของบุคลากร บริษัทสุรพลฟาร์ม 2016 กรุ๊ป จ ากัด ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05   

โดยความสัมพันธ์ทิศทางบวกในระดับปานกลาง    
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
1.  ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ให้ความส าคัญปัจจัยกระบวนการผลิตเป็นอันดับท่ี 1 ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก 

ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 4.03 ปัจจัยผลลัพธ์เป็นอันดับท่ี 2 ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 4.01 ปัจจัยตัวป้อนเป็น

อันดับท่ี 3 ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 4  และผลรวมปัจจัยท่ีเกี่ยวกับปัจจัยประสิทธิภาพการท างาน 

ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 3.91 เนื่องจากการท างานให้หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าองค์กรภาคราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ต่างก็ตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการท างานเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล กลยุทธ์ในการสร้างความส าเร็จในการท างาน หรือเทคนิคการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน ตลอดจน

การท างานอย่างไรให้มีความสุข นั่นแสดงว่าองค์กรท้ังหลายต่างก็มีความเห็นตรงกันวา่องค์กรจะมคีวามเจริญก้าวหนา้หรือ

พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศได้นั้น สิ่งส าคัญประการหนึ่งอยูท่ี่ ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพ และสามารถท างานให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงพร อินทรัตน์รังษี (2549)[4] ศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ กรณีศึกษา:ธุรกิจตัวแทนจัดจ าหน่ายอาหารสัตว์ชนิดเม็ด (สุนัขและ

แมว) ท่ีธุรกิจกับคลินิกรักษ์สัตว์  ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.71  เพศชายร้อยละ 44.29 และ

พบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี และพบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ใน

ส่วนของปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยภาพรวม พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน

เกณฑ์มาก ส่วนในแต่ละด้านนั้น พนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์มากท้ังหมด หากพิจารณาค่าเฉลี่ยความคิดเห็น

ของพนักงาน พบวา่ ในด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์การมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุด รองลงมา ได้แก่ด้านความพร้อมของผู้

เข้ารับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ด้านนโยบายองค์การ, ด้านโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ด้านวัสดุอุปกรณ์และสิ่ง

อ านวยความสะดวกและด้านงบประมาณในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยต์ามล าดับ 

2.  บุคลากรท่ีมี สถานะภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานในปัจจุบัน ระยะเวลาท่ีท่านปฏิบัติงาน รายได้ต่อ

เดือนแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของบุคลากร บริษัทสุรพลฟาร์ม 2016 กรุ๊ป จ ากัด

แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจาก ปัจจัยด้านบุคคล เป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดเพราะบุคคลคือหมู่คณะ

ท่ีรวมตัวกันเป็นองค์กร มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีบทบาทในการท างาน หรือด าเนินงานต่าง ๆ สัมพันธ์กัน เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ ดังนั้นบุคคลท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีต่าง ๆ ตามโครงสร้างงานในองค์กร ครอบคลุมบุคคลระดับสูง กลาง และ

ล่าง รวมถึงบุคคลในระดับการท างานท้ังหมด ซึ่งประสิทธิภาพขององค์กรจะขึ้นอยู่กับคุณลักษณะและคุณสมบัติท่ีพึง

ปรารถนาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ จ านวนบุคลากรในแต่ละกลุ่มงาน ความรู้ความสามารถพื้นฐาน ความรู้ความสามารถท่ี

เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี ความเป็นผู้น า ทักษะการสื่อสาร ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะด้านการบริหารจัดการ เจตคต ิ

ค่านิยมท่ีพึงปรารถนา ความสามารถในการพัฒนาคน พัฒนางาน และการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับนโยบาย และ

แผนการด าเนินงานขององค์กร ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของน าศักดิ์ หอมชื่น (2557) ศึกษาเร่ือง การพิจารณา

ความดีความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี [5] การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาสภาพ และ เกณฑ์ท่ีน ามาใช้ในการพิจารณาความดีความชอบ เปรียบเทียบสภาพและเกณฑ์ท่ีน ามาใช้ในการ

พจิารณาความดีความชอบ รวมท้ังศึกษาปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาการพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อน
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ขัน้เงินเดอืนตามเกณฑ์การประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏบัิติงานของข้าราชการครูตามความคิดเห็นของครู 

และ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอยา่งท่ีใชศ้กึษาประกอบด้วยครู 

และผู้บริหารจากโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี จ านวน 302 คน เ ผลการวิจัย 

พบว่า เมื่อเปรียบเทียบสภาพการพิจารณาความดีความชอบตามความคิดเห็นของครู กับ ผู้บริหาร พบว่า ในภาพรวมมี

ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ มีการพิจารณาความดีความชอบท่ีกระท ากันอย่างเปิดเผย หลังจากการประเมินการ

พิจารณาความดีความชอบมีการเปิดเผยข้อมูลให้ครูได้ทราบ และ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานออกมาเป็นคะแนนท่ี

ชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบตามความคิดเห็นของครู กับ ผู้บริหาร พบว่า ในภาพรวมมี

ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ทุกเกณฑ์ปัญหาในการพิจารณาความดีความชอบท่ีพบมากท่ีสุดในแต่ ละด้านและ 

แนวทางในการ แก้ปัญหามีดังนี้ ปัญหาด้านสภาพในการพิจารณาความดีความชอบ คือ ครูไม่มีส่วนร่วมในการก าหนด

วิธีการ หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ แนวทางแก้ไขปัญหาคือ ให้ครูได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณา

ความดีความชอบให้มากท่ีสุด ส่วนปัญหาด้านเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ คือ ครูขาดการเก็บผลงานท่ีเป็น

หลักฐาน มแีนวทางแก้ไขคือ ครูจัดเก็บผลงานให้เป็นระบบ เป็นรูปธรรมสามารถตรวจสอบได้ 

3.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญการปกป้องและธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์เป็นอันดับท่ี 1 

ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 4.26 การให้รางวัลเป็นอันดับท่ี 2 ค่าความส าคัญอยูใ่นระดับมาก ท่ี

ระดับค่าเฉลี่ย 4.17 การประเมินและสนับสนุนในการท างานเป็นอันดับท่ี 3 ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับ

ค่าเฉลี่ย 3.92 การสรรหาและคัดเลือกเป็นอันดับท่ี 4 ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ท่ี ระดับค่าเฉลี่ย 3.67 การ

ปฐมนเิทศและการฝึกอบรมและพัฒนาเป็นอันดับท่ี 5 ค่าความส าคัญอยูใ่นระดับมาก ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 3.65   และผลรวม

ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 3.84 เนื่องจาก 

ด้านบุคลากรหรือบุคคล ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร บุคคลต้องมีประสิทธิภาพในการท างาน

ดังนั้นองค์ประกอบด้านตัวบุคคลท่ีจ าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน ได้แก่ ปรัชญาและอุดมการณ์ บุคลิกภาพ 

ความต้องการ ค่านิยม เป้าประสงค์ของชีวิตและหารท างาน การส ารวจตนเอง ความสามารถในการพิชิตอุปสรรคในการ

ท างาน และการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นต้น กระบวนการขององค์กร เป็นองค์ประกอบส าคัญล าดับสองต่อจาก

องค์ประกอบ ด้านบุคคล กระบวนการท่ีส าคัญขององค์กร คือ การด าเนินงานท้ังหมดท่ีจะท าให้เกิดการผลิต และการ

บริการท่ีน่าพอใจ ขอบข่ายของกระบวนการขององค์การท่ีเอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ได้แก่ การจัด

โครงสร้างงานขององค์กร การวางแผน การจัดองค์กรในด้านบุคลากร การสร้างแรงจูงใจในการท างาน การควบคุม

คุณภาพการท างาน และการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของฉลอง รัศมีแสง

ทอง ( 2557)  ศกึษาเร่ือง การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กของไทย [6]  ผลการศกึษาพบว่า 

1) คุณลักษณะของผู้ประกอบการหรือผู้บริหารท่ีมีประสิทธิผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะตอ้งเป็นผู้ท่ีมลีักษณะเด่น

ในเร่ืองต่าง ๆ ดังนี้ (1) มีวิสัยทัศน์และทักษะในการสื่อสาร(2) มีความรู้ ผู้ประกอบการจะต้องรู้จักวิธีการด้านการบริหาร

การเปลี่ยนแปลง (3) มีความยุติธรรมและมีความชัดเจนในเส้นทางอาชีพ(Career-Path) (4) หลักการบริหารงานบุคคล

ภาวะผู้น าท่ีผู้ประกอบการท่ีดี (5)ต้องมีการวางแผนงาน(6)มีการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง 

(7) มีแนวคิดท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยผู้ประกอบจะต้องมีหลักในการส่งเสริมในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ให้มีความส าคัญในเร่ืองการเตรียมความพร้อมส าหรับการพัฒนาทรัพยากร และมีการจัดล าดับความส าคัญ

ก่อนหลังเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ (8) ผู้บริหารจะต้องเป็นต้นแบบให้พนักงานในเร่ืองการ
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พัฒนาตนเอง (9) สร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นให้ทุกคนในองค์กร และกระตุ้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง  

(10) ให้โอกาสในการท างาน 2) ส าหรับปัญหาและอุปสรรคของการประกอบกิจการผลิตอุตสาหกรรมขนาดเล็กพบว่า 

บุคลากรในองค์กรท้ังระดับผู้บริหาร ระดับสั่งการและระดับปฏิบัติ ขาดความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงาน/บุคลากรมีไม่

เพียงพอ ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามแผนงานของภาครัฐและภาคเอกชน/ระบบการสรรหาบุคลากรยังไม่เป็น

ระบบเท่าท่ีควร/ คุณภาพของแรงงานยังไม่เป็นไปตามท่ีต้องการ มีการเข้า-ออกสูง ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน/

บุคลากรระดับปฏิบัติและระดับสั่งการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท / ขาดการให้รางวัลกับพนักงาน 

เมื่อมีผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นตามเป้าหมาย/ขาดทักษะการสื่อสารระดับหัวหน้า/ลูกน้อง และขาดแคลนเงินลงทุนในการ

บริหารจัดการธุรกิจ ส่วนรูปแบบขงการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กท่ีจะสามารถตอบสนอง

และแก้ปัญหาดังท่ีกล่าวมา ผู้ประกอบจะต้องมคีุณลักษณะส าคัญ ๆ ดังนี้ (1) ต้องเข้าใจในวัฒนธรรมขององค์กร(Complex)  

3) ผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ความสามารถหรือสมรรถนะ (Capacity) เพียงพอในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค   

4)  สร้างบรรยากาศ (Climate) ในการท างานให้บุคลากรมีความสุข มีแรงจูงใจ ความพึงพอใจในการท างานท่ีท า  

5) มคีุณลักษณะพเิศษของผู้ประกอบการ ได้แก่ใฝ่รู้ ยอมรับความเสี่ยง มคีวามมุง่มั่น (Characteristics of Entrepreneur) 

4.  ปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีความสัมพันธ์ กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ของบุคลากร บริษัทสุรพลฟาร์ม 2016 กรุ๊ป จ ากัด ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  โดยความสัมพันธ์ทิศทางบวก 

ในระดับปานกลาง  เนื่องจากการท่ีองค์กรสามารถด าเนินงานต่าง ๆ ตามภารกิจหน้าท่ีขององค์กร โดยใช้ทรัพยากร 

ปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงก าลังคนอย่างคุ้มค่า มีการสูญเปล่าน้อยท่ีสุด มีลักษณะการด าเนินงานไปสู่ผลตามวัตถุประสงค์  

โดยประหยัดท้ังเวลา ทรัพยากร และก าลังคน องค์กรมีความสามารถในการใช้ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เทคนิควิธีการ และ

เทคโนโลยี ท าให้เกิดวิธีการท างานท่ีเหมาะสม มีความราบร่ืนในการด าเนินงาน มีปัญหาอุปสรรค และความขัดแย้งน้อย

ท่ีสุด บุคลากรมขีวัญก าลังใจดี และมคีวามสุขในการท างาน ผลการวจิัยสอดคล้องกับงานวจิัยของนางสาวมัทนา โมรากุล 

(2555) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา [7]  

ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมท้ัง 10 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการ ท างาน 

ด้านโอกาสท่ีจะน าไปสู่ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านการพัฒนาสมรรถภาพของ การท างาน ด้านการบูรณา

การทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน ด้านสิทธิของบุคลากร ด้านการรักษา ความสมดุลการท างานและชวีิตส่วนตัว ด้าน

ความภาคภูมิใจของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กรท่ีได้สร้าง ประโยชนใ์ห้กับสังคม ด้านการน าองค์กรของผู้บริหารทุกระดับ และ

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล บุคลากรของมหาวทิยาลัยมคีวามพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยรวมอยูใ่น

ระดับ ปาน กลาง และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านจะแตกต่างกันไป ผู้วิจัยขออภิปรายผลเป็นรายด้านดังต่อไปนี้ 1. ด้าน

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ พบว่า การได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็น สวัสดิการท่ีหน่วยงานจัดให้ อยู่ ในระดับคะแนนท่ี

มากท่ีสุด กล่าวคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราช ภัฏสวนสุนันทามีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองของการได้เข้าร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยจัด ให้เป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรท้ังมหาวทิยาลัย 2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทท างาน 

พบว่า ผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงานสนับสนุน การท างานและมีส่วนช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการท างาน อยู่ในระดับ 

คะแนนท่ีมากท่ีสุด กล่าวคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองของ

ผู้บังคับบัญชา/เพื่อน ร่วมงานสนับสนุนการท างานและมีส่วนช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการท างาน 3. ด้านโอกาสท่ีจะ

น าไปสู่ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน พบว่า การได้รับการ พัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถในการเตรียม

ความพร้อมในการก้าวไปสู่ต าแหน่งสูงขึ้น อยูใ่นระดับ คะแนนท่ีมากท่ีสุด กล่าวคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทามีความพึงพอใจมากท่ีสุดใน www.ssru.ac.th (ข) เร่ืองของการ ได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถใน

การเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ ต าแหนง่สูงขึน้ ท่ีทางมหาวทิยาลัยมกีารส่งเสริมบุคลากรอยา่งเต็มท่ีเกี่ยวกับเร่ืองนี้ 



 
 

Proceedings   

2246 

4. ด้านการพัฒนาสมรรถภาพของการท างาน พบว่า การได้รับการส่งเสริมและโอกาส ให้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา 

ตลอดจนได้รับการให้ศึกษา ดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองอย่างตอ่เนื่อง อยู่ใน ระดับคะแนนท่ีมากท่ีสุด กล่าวคือ บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความพึงพอใจมาก ท่ีสุดในเร่ืองของการได้รับการส่งเสริมและโอกาสให้เข้าร่วมประชุม/

อบรม/สัมมนา ตลอดจนได้รับการให้ ศึกษา ดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากทางมหาวิทยาลัยจัดให้แก่

บุคลากรเองและจัดส่งไป ร่วมกับหนว่ยงานตา่ง ๆ ภายนอก 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษา ผู้วิจัยมีขอ้เสนอแนะน าในความสัมพันธ์การจัดการทรัพยากรมนุษยต์อ่ประสิทธิภาพในการ

ปฏบัิตงิานของบุคลากรบริษัทสุรพลฟารม์ 2016 กรุ๊ป จ ากัด ดังนี้ 

1.  เพื่อนร่วมงานท่ีดี ในการท างานนั้นเราจะต้องรู้จักหน้าท่ีและมีความรับผิดชอบ และขวนขวายแสวงหาความ

รู้อยูเ่สมอ ท าตัวให้เป็นท่ีรักของผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน การท่ีเราท าตัวเป็นเพื่อนร่วมงานท่ีด ีไม่เพยีงแต่จะท าให้

เราท างานอย่างมีความสุขเท่านัน้ แตย่ังเป็นการเพิ่มความก้าวหน้าอีกด้วย การช่วยเหลอืคนอื่นอยูเ่สมอ จะท าให้เราได้รับ

ความชว่ยเหลอืตอบแทน ดังนัน้ เมื่อตดิขัดปัญหาอะไรก็ตาม เราก็จะผ่านพน้ไปได้อยา่งไมย่ากเย็น 

2.  รักษามารยาทในการท างาน การท างานโดยยึดถือระเบียบ และเคารพกฎกติกา จะท าให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ได้อย่างราบร่ืน ไร้อุปสรรคในการท างาน การรู้จักมารยาทในการท างาน ไม่เพียงเป็นการเคารพผู้อื่น แต่ยังเป็นการเปิด

โอกาสให้คนอื่นได้เคารพเราด้วย เคารพในความเป็นคนท างานมอือาชพี รู้ว่าอะไรควรท า และอะไรไมค่วรท าในท่ีท างาน 

3.  สร้างบรรยากาศในการท างานท่ีดี บรรยากาศท่ีดีในการท างาน เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีจะช่วยให้เรามีความสุข

มากขึน้ อกีท้ัง ยังเป็นเหตุผลหนึ่งท่ีจะท าให้เราเป็นท่ีรักใคร่ของเพื่อนร่วมงาน ปฏิเสธไม่ได้ว่ารอยย้ิมเป็นส่วนหนึ่งของ

ความส าเร็จในการท างาน ท าให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกได้ถึงความเป็นมิตรของเรา เมื่อมีความสุข ประสิทธิภาพในการ

ท างานก็จะเกดิขึน้อยา่งไมย่ากเย็น 

4. มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อนร่วมงาน การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อนร่วมงาน ท้ังในระดับ

ผู้บังคับบัญชาและผู้ใตบั้งคับบัญชา จะท าให้การท างานมีความราบร่ืนมากขึน้ การไหวว้านใครให้ช่วยเหลอืก็ท าได้งา่ย

ขึน้ เพื่อนร่วมงานจะยอมชว่ยเหลือเราด้วยความเต็มใจ เพราะเขารู้อยูแ่ล้วว่าเราก็พร้อมท่ีจะช่วยเขา เมื่อคนท างานท่ี

อยู่ในออฟฟศิเดียวกันพร้อมท่ีจะชว่ยเหลอืกัน การด าเนนิงานขององคก์รก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิ์ผลของตลาดสดโพธาราม 

อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

The development model of effective management of Potharam food Market 

Potharam district, Ratchaburi 

ดวงพร นุม่นวลศรี1* 

Duangpron Noomnuansri1*  
 

บทคัดย่อ 
 การวจิัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอยา่งมปีระสิทธิ์ผลของตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพ

ธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการพัฒนา

รูปแบบการบริหารจัดการอยา่งมีประสิทธ์ิผลของตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อเปรียบเทียบ

การบริหารจัดการตลาดสดโพธาราม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ จ าแนกตาม

สถานภาพผู้ใช้บริการ และ ปัจจัยส่วนประสมการตลาด และเพื่อหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ

อย่างมปีระสิทธ์ิผลของตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีอยา่งมีประสิทธ์ิผล ท าการสุม่กลุ่มตัวอยา่ง

แบบแบ่งชั้น ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ราย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัย

สร้างขึ้นเองเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร

ของตลาดสดโพธาราม ผู้ซือ้ และผู้ขาย ท่ีมีสว่นเกี่ยวข้องกับการตลาดสดโพธาราม โดยท าการเลอืกแบบเจาะจงจากผู้

มีประสบการณ์สูง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้เแก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test F-test ผล

การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีเพศชาย ร้อยละ 73.1 อายุ26-30 ปี ร้อยละ 28.1 ระดับการศึกษาจบ

ปริญญาตรี ร้อยละ 53.8 และระยะเวลาในการท างานในองค์กร 10 - 15 ปี ร้อยละ 43.1 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี

ความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานความคิดเห็นต่อภาพโดยรวมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  ซึ่งอยู่ระดับ ปาน

กลาง ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานความคิดเห็นต่อภาพโดยรวมประสิทธิภาพการปฏบัิตงิาน ซึ่งอยู่ระดับ มาก ผลการ

ทดสอบข้อสมุติฐาน พบว่า  ปัจจัยส่วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีเพศหญิง 

ร้อยละ 58.3 อายุมากกว่า 45 ปี ร้อยละ 47.2 ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 68.7 รายได้ส่วนตัวต่อ

เดอืนต่ ากว่า 6,000 บาท ร้อยละ 39.4 และอาชพีรับจ้างทั่วไป รอ้ยละ 43  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสว่นประสมการตลาด 

ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ค่าความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 3.14 ด้านราคา ค่าความส าคัญอยู่ใน

ระดับมาก ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 3.63 ด้านช่องทางการจ าหน่าย ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 3.64 

ด้านการส่งเสริมการขายค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.92 ด้านพนักงานขาย ค่าความส าคัญอยู่

ในระดับมาก ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 3.55 ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ค่าความส าคัญอยู่ในระดับปาน

กลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.22 ด้านกระบวนการ ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 3.56 ข้อมูลเกี่ยวกับ

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธ์ิผลของตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  

                                                 
1 สาขาวิชาการจัดการ สาขาบรหิารธุรกิจ คณะบรหิารธุรกิจ วิทยาลัยทองสุข กรุงเทพมหานคร 10171  
1 Bachelor of Business Administration Program in Management, Faculty of Business Administration Thong Sook College, Bangkok  10171 
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ได้แก่ ด้านการวางแผน ค่าความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 3.28  ด้านการด าเนินการ ค่า

ความส าคัญอยูใ่นระดับมาก ท่ีระดับคา่เฉลี่ย 3.63 ด้านการตรวจสอบค่าความส าคัญอยูใ่นระดับมาก ท่ีระดับคา่เฉลี่ย 

3.55 ด้านการปรับปรุงพัฒนา ค่าความส าคัญอยูใ่นระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.61  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อการ

ทดสอบสมมุติฐานตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistic) มาวิเคราะห์เพื่อทดสอบ

สมมุติฐานแต่ละข้อดังนี้ ทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหาร

จัดการอย่างมปีระสิทธ์ิผลของตลาดสดโพธาราม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีไมแ่ตกตา่งกัน ที่ระดับนัยส าคัญทาง

สถิต ิ0.05 ทดสอบสมมติฐานท่ี 2  ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วย ด้านราคา  ด้านพนักงานขาย ด้านการ

สร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  ด้านกระบวนการแตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ

อย่างมีประสิทธ์ิผลของตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ

0.05 แนวทางในการพัฒนาตลาดสดโพธาราม ควรด าเนินการดังนี้ ควรแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถานท่ีจอดรถอย่าง

เข้มงวดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้ใช้บริการยังมีความคิดเห็นว่าสถานท่ีจอดรถยังไม่เพียงพอกับผู้ใช้บริการตลาดสดโพ

ธาราม ควรชี้แจงเร่ืองการขนส่งสนิค้า และน ารถไปจอดไว้ ณ สถานท่ีจอดรถและควรจัดหาจอดรถส ารองให้เพยีงพอ 
 

ค าส าคัญ:  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 

บทน า 

การบริหารจัดการท่ีกล่าวมานั้นผู้ประกอบการ และเจ้าของกิจการต่างๆ ได้น ามาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการ

ด าเนนิอย่างแพร่หลาย ไม่เวน้แม้แตต่ลาดสด เป็นแหล่งซื้อขายสนิค้าอุปโภคบริโภคทุกประเภท ที่ผู้ผลิตน ามาจ าหนา่ย

มกีารซือ้ขายวันต่อวัน ซึ่งเกิดขึ้นคู่กับชุมชนในสังคมไทยมายาวนานมมีาตัง้แตส่มัยโบราณ เป็นการถา่ยทอดวัฒนธรรม

และวิถีชีวติของการด าเนินธุรกิจและความเป็นอยู ่ความสนิทสนมกันระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ มคีวามยืดหยุ่นเอื้ออาทร

เห็นใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ ตลาดสดเป็นแหล่งของสินค้าประเภทต่าง ๆ ท่ีประชาชน หรือผู้บริโภค

สามารถเข้าไปหาซื้อสินค้าตามท่ีต้องการได้ เชน่ สินค้าประเภทอาหาร ได้แก่ ผัก ผลไม้ อาหารสดต่าง ๆ อาหารปรุง

ส าเร็จ รวมท้ังเคร่ืองปรุงรสต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นอีก เช่น ภาชนะ อุปกรณ์ท่ีใช้ในครัวเรือน เป็นต้น และ

ความหมายของตลาดสดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดความหมายของตลาดสด คือ 

สถานท่ีซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นท่ีชุมชน เพื่อจ าหน่ายสินค้า ประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอื่นท่ีมี

สภาพเป็นของสดประกอบ หรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ท้ังนี้ไมว่่ามีการจ าหนา่ยสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม 

และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นท่ีชุมนุม เพื่อจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ า 

หรือเป็นคร้ังคราว หรือตามวันท่ีก าหนด (ปิยฉัตร เอกศักดิ์พรทวี, 2551: 1) [1] และเพื่อให้การบริหารจัดการตลาดมี

มาตรฐานและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงมีการประกาศเทศบัญญัติ เร่ือง ตลาด ขึ้น

เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลตลาด โดยก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการตลาด เวลาเปิดและปิด

ตลาด วิธีการเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย การจัดให้มีท่ีรวบรวมหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

การระบายน้ า การระบายอากาศ การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร าคาญ และป้องกันโรคติดต่อวิธีการให้ผู้ขายของ และ

ผู้ช่วยขายของ ในตลาดปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดบริเวณท่ีขายของ สุขลักษณะส่วนบุคคลและ

สุขลักษณะในการให้กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร หรือสินค้า สภาพของตลาดสดท่ี

พบส่วนใหญ่ เป็นภาพของความสับสนวุ่นวายมีผู้คนจ านวนมาก เข้าไปชุมนุมซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันตลอดเวลา 

สภาพพื้นตลาดเลอะเทอะ เป็นหลุมเป็นบ่อ บางแห่งพื้นดิน มีน้ าขัง มีขยะเกลื่อนกลาด ผู้คนเหยียบย่ าไปมา ถ้า

ผู้ใชบ้ริการตลาดใส่รองเท้าแตะด้วยแล้ว ความสกปรกจากพื้นดนิจะกระเด็นตดิกระโปรง กางเกง หรือผ้าถุงและลงไป

ปนเป้ือนกับอาหารท่ีวางจ าหน่ายกับพื้น รางระบายน้ าในตลาดมีน้ าโสโครก ส่งกลิ่นเหม็นเน่า เขียงหมู เขียงเนื้อ 

หมักหมมไขมัน ส่วนภายในตัวอาคารก็มืดสลัว อับชื้น การระบายกลิ่น การระบายอากาศไม่ดี ส่งกลิ่นเหม็น การวาง

จ าหน่ายสินค้าอาหารและสินค้าของผู้ประกอบการ วางล้ าแผง หรือวางบนทางเดินระหว่างแผง ส่งผลให้ผู้จับจ่าย

สินค้าอาหารแทบจะไม่มีทางเดิน และภาพดังกล่าวได้ กลายเป็นสัญลักษณ์ของตลาดสดไป) กอรปกับการ

เปลี่ยนแปลงท้ังทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากเป็นระบบทุนนยิมท าให้สังคมไทยมีสภาพตา่งคนตา่งอยู่มากยิ่งขึน้จะ

เกี่ยวพันกันก็ต่อเมื่อมีผลประโยชน์เท่านั้น ส่งผลให้มรูีปแบบการค้าต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการแย่ง

ลูกค้าเข้ามาแทนท่ีตลาดสดท่ีอยู่คู่กันมากับสังคมไทยแต่ดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นตลาดสดบนห้าง ท่ีเรียกกันว่า ซุปเปอร์

มาร์เก็ต หรอืตลาดนัดท่ีเกิดขึ้นมากมาย และยังมีประเภทหาบเร่ แผงลอย รวมท้ังรถเร่ ท่ีให้บริการถงึบ้าน จากเหตุผล

ดังกล่าว ตลาดสด จึงตอ้งปรับตัวอยา่งเร่งดว่นเพื่อให้อยูร่อด และดึงดูดผู้บริโภคให้กลับมาใชบ้ริการอยา่งมั่นใจ  
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ตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นตลาดแห่งหนึ่งซึ่งมีสภาพปัญหาดังกล่าวและมุ่ง

พัฒนาให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจ กลับมาใช้บริการอย่างมั่นใจ โดยมีแนวทางแก้ไข ดังนี้ 1) การออกแบบก่อสร้างตลาด

สด เร่ืองนี้เป็นพื้นฐานท่ีส าคัญ การก่อสร้างตามแบบแปลนท่ีถูกต้องจะลดปัญหาอื่น ๆ ท่ีติดตามมาได้มาก และ  

2) การบริหารงานในตลาดสด เจ้าของหรือผู้จัดการจะต้องเอาใจใส่และสนใจท่ีจะจัดตลาดให้สะอาด และมีความ

ปลอดภัยตอ่ผู้มารับบริการจากตลาด  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ทราบว่าปัจจุบันมีการแข่งขันด้านธุรกิจตลาดสดเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก 

เพื่อให้สามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผู้ใช้บริการได้อยา่งท่ัวถึง ครอบคลุม สร้างความพึงพอใจเมื่อเข้ามาใช้

บริการ ณ สถานประกอบการแห่งนี้ ดังนัน้เจ้าของสถานประกอบการจึงหากลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารจัดการ

ต่าง ๆ ท่ีจะสามารถท าให้ผู้ใช้บริการในท้ังกลุ่มของผู้ซื้อ และผู้ขายเกิดความพึงพอใจและพร้อมท่ีจะมาใช้บริการ ณ 

สถานประกอบการนี้ตลอดไป จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะท าการวิจัยเร่ือง“การพัฒนารูปแบบ

การบริหารจัดการอยา่งมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี” เพื่อน าผลท่ีได้มาใชเ้ป็น

แนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม อ าเภอโพธาราม จังหวัด

ราชบุรี ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความตอ้งการของผู้ใช้บริการ ตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพ

ธาราม จังหวัดราชบุรี 

2. เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม  อ าเภอ

โพธาราม จังหวัดราชบุรี จ าแนกตามสถานภาพผู้ใชบ้ริการ และ ปัจจัยสว่นประสมการตลาด 

3. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม  อ าเภอ

โพธาราม จังหวัดราชบุรีอยา่งมีประสิทธิผล 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด 

สถานภาพผู้ใช้บริการ 

1.  เพศ  2.  อายุ 

3.  ระดบัการศึกษา 4.  รายได้ต่อเดอืน 

5.  อาชีพ 
 

การบริหารจัดการตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพ

ธาราม จังหวัดราชบุรี 

1  การวางแผน (planning) 

2  การด าเนินการ (Doing)  

3  การตรวจสอบ (Checking)  

4  การปรับปรุงพัฒนา (Acting) 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

1  ดา้นผลิตภัณฑ์ 

2  ดา้นราคา 

3  ดา้นช่องทางการจ าหนา่ย 

4  ดา้นการสง่เสรมิการขาย 

5. ดา้นพนักงานขาย  

6. ดา้นการสร้างและน าเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ  

7. ดา้นกระบวนการ 
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สมมุตฐิาน 

1. สถานภาพผู้ใช้บริการที่แตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล

ของตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน 

2. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่แตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน  
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

ประชากร  

1.  ผู้บริหารตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จ านวน 15 คน 

2.  ผู้ใชบ้ริหารตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จ านวน 10,285 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 

1. ตัวแทนผู้บริหารตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  จ านวน 3 คน 

2. ขนาดของกลุ่มตัวอยา่ง (Sample Size) กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการศกึษาคร้ังนี้ได้มาจากการค านวณหาขนาด

ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน โดยให้มีค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอยา่งเท่ากับร้อยละ 5 เพื่อ

ส ารวจประชากรข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเกิดความใกล้เคียงความจริงมากท่ีสุด ดังนัน้ กลุ่มตัวอยา่งท้ังหมดท่ีใช้ในการ

วจิัยคร้ังนีเ้ท่ากับ  386 กลุ่มตัวอยา่งแล้วแบ่งตามสัดสว่นของกลุ่มตัวอยา่ง ใชว้ธีิสุม่ตัวอย่างแบบง่ายจนครบจ านวน  

ลักษณะของแบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ได้จัดท าแบบสอบถามออกเป็น คือ  

 ตอนท่ี 1  เป็นขอ้มูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ตอนท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด เป็นการสร้างแบบสอบถามแบบ Likerst  Scale มีระดับการวัด

ประเภทอัตภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ  

 ตอนท่ี 3 การบริหารจัดการตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีเป็นการสร้างแบบสอบถาม

แบบ Likerst  Scale มรีะดับการวัดประเภทอัตภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการศึกษาข้อมูลท่ีรวบรวมได้จะด าเนินการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา

(Descriptive Statistic)เพื่ ออ ธิบายลักษณ ะท่ั วไปของข้อมู ล ท่ี เก็ บรวมรวมได้ค่ าสถิติ ท่ี ใช้ ได้ แก่ ค่ า ร้อยละ 

(Percentage)และค่าเฉลี่ย(Mean)   

 ทดสอบสมมติฐานใชโ้ปรแกรมวเิคราะห์ข้อมูล ใชก้ารทดสอบ ค่าสถิต ิt-test เปรียบเทียบความแต่งตา่งของ

ค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มและใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ตัวอย่างท่ีมีมากกวา่ 2 กลุ่ม 
 

ผลการศึกษา 

1.  ปัจจัยส่วนบคุคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล ของกลุ ่มตัวอย่างจ านวน  400 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีเพศหญิง จ านวน 225 คน   

คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมาคือ เพศชาย จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอายุมากกว่า 45 ปี จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 รองลงมาคือ อายุ18 - 45 ปี 

จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 และ อายุต่ ากวา่ 18 ปี จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 ตามล าดับ 
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กลุ่มตัวอยา่งส่วนมากมีระดับการศึกษาต่ ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 265 คน  คิดเป็นร้อยละ 68.7 รองลงมา

คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 112 คน  คิดเป็นร้อยละ 29 และ ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 9 

คน  คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนต่ ากว่า 6,000 บาท จ านวน 152 คน  คิดเป็นร้อยละ 39.4 

รองลงมาคือ รายได้ส่วนตัวต่อเดือนมากกวา่ 12,000 บาท จ านวน 170 คน  คิดเป็นร้อยละ 44 และ รายได้ส่วนตัวต่อ

เดอืน 6,001 – 12,000 บาท จ านวน 64 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.6 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอาชีพรับจ้างท่ัวไป จ านวน 166 คน  คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาคือ อาชีพธุรกิจ

ส่วนตัว/ค้าขาย จ านวน 133 คน  คิดเป็นร้อยละ 34.5  อาชีพพนักงานรัฐวสิาหกิจและเอกชน จ านวน 84 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 21.8 และ อาชพีนักเรียน/นสิิต/นักศกึษา จ านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามล าดับ 

2.  ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ค่าความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง  

ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 3.14 ด้านราคา ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 3.63 ด้านช่องทางการจ าหน่าย  

ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 3.64 ด้านการส่งเสริมการขายค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก  

ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 3.92 ด้านพนักงานขาย ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 3.55 ด้านการสร้างและ

น าเสนอลักษณะทางกายภาพ ค่าความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 3.22 ด้านกระบวนการ  

ค่าความส าคัญอยูใ่นระดับมาก ท่ีระดับคา่เฉลี่ย 3.56 

3.  การพัฒนารูปแบบการบรหิารจัดการอย่างมปีระสทิธิผลของตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพธาราม 

จังหวดัราชบุร ี

 ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพ

ธาราม จังหวัดราชบุรี ได้แก่ ด้านการวางแผน ค่าความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง ท่ีระดับค่าเฉลี่ย 3.28  ด้านการ

ด าเนินการ ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.63 ด้านการตรวจสอบค่าความส าคัญอยูใ่นระดับมาก 

ท่ีระดับคา่เฉลี่ย 3.55 ด้านการปรับปรุงพัฒนา ค่าความส าคัญอยู่ในระดับมาก ท่ีระดับคา่เฉลี่ย 3.61 

4.  การทดสอบข้อสมมุตฐิาน 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการทดสอบสมมุติฐานตามวัตถุประสงค์การวจิัย โดยใชส้ถิตเิชงิอนุมาน 

(Inferential Statistic) มาวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานแตล่ะข้อดังนี้ 

ทดสอบสมมติฐานท่ี 1  ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน 

ทดสอบสมมตฐิานท่ี 1.1 เพศแตกตา่งกันมผีลตอ่การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของ

ตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยคา่ t-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า

ในด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.43 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่า เพศแตกต่างกันมี

ผลตอ่การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ไมแ่ตกตา่งกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 

ทดสอบสมมติฐานท่ี 1.2  อายุแตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล

ของตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน 
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  ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

พบวา่ในดา้นภาพรวม มคี่า Sig. เท่ากับ 0.49 ซึ่งมากกวา่ระดับนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 แสดงว่า อายุแตกต่าง

กันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพธาราม จังหวัด

ราชบุรีไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 

 ทดสอบสมมติฐานท่ี 1.3  ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

พบว่าในด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.607 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่า ระดับ

การศกึษาแตกต่างกันมีผลตอ่การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอยา่งมปีระสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม  อ าเภอ

โพธาราม จังหวัดราชบุรีไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 

ทดสอบสมมติฐานท่ี 1.4  รายได้ส่วนตัวต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ

อย่างมปีระสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

พบว่าในด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.621 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่า รายได้

ส่วนตัวต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม  

อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 

ทดสอบสมมตฐิานท่ี 1.5  อาชพีแตกต่างกันมผีลตอ่การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิผล

ของตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

พบว่าในด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.458 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่า อาชีพ

แตกตา่งกันมผีลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพธาราม 

จังหวัดราชบุรีไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 

ทดสอบสมมติฐานท่ี 2  ปัจจัยสว่นประสมการตลาดแตกตา่งกันมีผลตอ่การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ

อย่างมปีระสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน 

ทดสอบสมมติฐานท่ี 2.1  ด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

พบว่าในด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.072 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่า ด้าน

ผลิตภัณฑ์แตกต่างกันมผีลตอ่การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม  อ าเภอ

โพธาราม จังหวัดราชบุรีไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ทดสอบสมมติฐานท่ี 2.2  ด้านราคาแตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

พบวา่ในด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.039 ซึ่งน้อยกวา่ระดับนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05  แสดงวา่ ด้านราคา

แตกตา่งกันมผีลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพธาราม 

จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05  
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ทดสอบสมมติฐานท่ี 2.3  ด้านช่องทางการจ าหนา่ยแตกต่างกันมีผลตอ่การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ

อย่างมปีระสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน 

  ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

พบว่าในด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.182 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่า ด้าน

ช่องทางการจ าหน่ายแตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพ

ธาราม  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 

ทดสอบสมมตฐิานท่ี 2.4  ด้านการส่งเสริมการขายแตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ

อย่างมปีระสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

พบว่าในด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.964 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่า ด้านการ

ส่งเสริมการขายแตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม  

อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 

ทดสอบสมมตฐิานท่ี 2.5  ด้านพนักงานขายแตกตา่งกันมผีลตอ่การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอยา่งมี

ประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน 

  ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

พบว่าในด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0 ซึ่งน้อยกวา่ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  แสดงว่า ด้านพนักงาน

ขายแตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพ

ธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05   

ทดสอบสมมติฐานท่ี 2.6  ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพแตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนา

รูปแบบการบริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

พบว่าในด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  แสดงว่า ด้านการ

สร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพแตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล

ของตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05  

ทดสอบสมมติฐานท่ี 2.7  ด้านกระบวนการแตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า F-test โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

พบว่าในด้านภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  แสดงว่า ด้าน

กระบวนการแตกต่างกันมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม  

อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05    

 5. แนวทางในการพัฒนาตลาดสดโพธาราม ควรด าเนนิการดังนี้ 

5.1 ควรแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถานท่ีจอดรถอยา่งเข้มงวดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้ใช้บริการยังมีความคิดเห็น

วา่สถานท่ีจอดรถยังไมเ่พยีงพอกับผู้ใชบ้ริการตลาดสดโพธารามควรชี้แจงเร่ืองการขนส่งสนิค้า และน ารถไปจอดไว้ ณ 

สถานท่ีจอดรถและควรจัดหาจอดรถส ารองให้เพยีงพอ 
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5.2 ตลาดสดโพธารามควรส ารวจราคาหน้าตลาดและปิดประกาศไว้บริเวณตลาดและเว็บไซต์โดย

เจ้าหนา้ท่ีตอ้งควบคุมดูแลให้ท่ัวถึงและเพิ่มมาตราการเข้มงวดกับเจ้าหน้าที่ในการปฏบัิติงานเนื่องจากผู้ใชบ้ริการยังมี

ความคิดเห็นว่ามเีจ้าหนา้ที่บางรายยังไม่ให้ความใส่ใจผู้ใชบ้ริการเท่าท่ีควร 

5.3 ควรเนน้การประชาสัมพันธ์ขอ้มูลของตลาดสดโพธาราม เพื่อดงึดูดผู้ซื้อให้เข้ามาใชบ้ริการมากขึ้น 

5.4 ควรมมีาตรการในการควบคุมราคาสินค้าไมใ่ห้ผู้ขายฉวยโอกาสขึน้ราคาสินค้าในช่วงสินค้าขาดตลาด 

ท าให้ผู้ซือ้ต้องซื้อสินค้าราคาแพง และควบคุมมาตรฐานสนิค้าให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานดว้ย 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
ผู้วิจัยน าเสนอการอภิปรายผลการวิจัย เร่ืองการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของ

ตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ดังนี้ 

1. ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นว่าการตลาดสดโพธาราม มีการบริหารจัดการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการควบคุม อยู่ในระดับสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการ

บังคับการ ด้านการจัดองค์การ ด้านการวางแผนและด้านการประสานงาน ตามล าดับ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการตลาด

สดโพธารามมีความสามารถในการบริหารจัดการได้คลอบคลุมความตอ้งการของผู้ใชบ้ริการทุกด้าน ท าให้ผู้ใช้บริการ

เห็นด้วยกับการบริหารจัดการของการตลาดสดโพธาราม ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของปีเตอร์ ดรักเกอร์ (Peter 

Drucker, อ้างถึงใน สมคิด บางโม, 2542: 60) [2] กล่าวไว้ว่าการบริหารจัดการเป็นศิลปะในการท างานเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์เป้าหมายโดยการร่วมมือกันกับผู้อื่น และสอดคล้องกับงานวิจัยของเอนก ทิพย์บรรจง (2554: บทคัดย่อ) [3] 

ได้ท าการศึกษาเร่ืองระบบการบริหารตลาดกลางท่ีมีผลต่อการใช้บริการของเกษตรกร : กรณีข้าวในตลาดกลางสินค้า

เกษตร ธ.ก.ส. ขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพวัดความพึงพอใจในภาพรวมส่วน

ใหญ่มีความพึงพอใจมาก โดยผู้ใช้บริการมีความพอใจเชงิบวกในด้านโครงสร้างองค์การ บุคลากรและการบริการ อาคาร

สถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก 

2. ผู้ใชบ้ริการท่ีเป็นผู้ซื้อ กับผู้ขายมีความคิดเห็นวา่การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของ

ตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีการบริหารอยู่ในระดับมาก ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านก็พบว่า ไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้ใช้บริการท่ีเป็นผู้ซื้อ กับผู้ขายได้รับการตอบสนองความ

ต้องการอย่างครอบคลุม ไม่ท าให้ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นว่าการมาใช้บริการท่ีการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ

อย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีนั้นได้รับบริการไม่แตกต่างกัน ตลอดจน

ผู้บริหารฯ ได้มีการบริหารจัดการของการตลาดสดโพธารามไว้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การควบคุม การ

ประสานงาน ฯลฯ ตลอดจนได้สอบถามความต้องการของผู้ใช้บริการ ท าให้ผู้ใช้บริการได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการ

บริหารจัดการตลาดกลางฯ แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารฯ มีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีครอบคลุมความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ และสอดคล้องกับการให้ความหมายเกี่ยวกับการบริหารงานตลาดของคอตเลอร์ และ อาร์มสตรอง (Kotler & 

Armstrong, 1997: 15)[4] กล่าวว่า การบริหารการตลาดเป็นกระบวนการการวิเคราะห์ การวางแผน การปฏิบัติการ และ

การควบคุมโปรแกรมท่ีวางไว ้เพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งท่ีมคี่ากับลูกค้าเป้าหมายขณะเดียวกันองค์การก็บรรลุเป้าหมายท่ีมุง่หวัง 

และสอดคล้องกับงานวิจัย ของวราภรณ์ หนูด า (2558 : บทคัดย่อ) [5] ได้ท าการวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการท่ีมีผลต่อ

ความพึงพอใจของพนักงาน บริษัท เวสเทริน ดิจิตอล (บางปะอิน)จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบปัจจัยส่วน

บุคคลกับความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัท เวสเทริน ดิจิตอล (บางปะอิน) จ ากัด พบว่าการ
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บริหารจัดการด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการใช้อิทธิพลหรือการจูงใจ ด้านการประสานงานและด้านการ

ควบคุมมคีวามสัมพันธ์กับความพงึพอใจของพนักงาน 

3. ผู้ใชบ้ริการท่ีใช้บริการสินค้าประเภทผัก กับประเภทผลไม้ มคีวามคิดเห็นวา่การพัฒนารูปแบบการบริหาร

จัดการอย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  มีการบริหารจัดการอยู่ในระดับ

มาก ไมแ่ตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็พบวา่ ไมแ่ตกต่างกันเชน่เดียวกัน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะผู้ใชบ้ริการมี

ความคิดเห็นว่าการบริหารจัดการของการตลาดสดโพธารามนั้น มีศักยภาพสามารถควบคุมเพื่อเป็นการก าหนดให้

การบริหารจัดการได้บรรลุเป้าหมายของการวางแผน ตลอดจนมีการบังคับการ การจัดองค์กรท่ีดี ท าให้ผู้ใชบ้ริการท่ี

เข้ามารับบริการได้รับความสะดวก มคีวามเป็นสัดส่วน ซึ่งจากการวางแผนในการบริหารจัดการนัน้มีการแบ่งโซนผัก 

ผลไมอ้อกจากกันโดยแบ่งเป็นโซนผักและโซนผลไม้ และมกีารบริการส่งสินค้าให้ลูกค้าถึงท่ีจอดรถ ซึ่งเป็นการบริการ

ให้ผู้ใชบ้ริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมยศ นาวีการ (2544: 24 – 25) [6] การบริหารจัดการเป็นกระบวนการท่ี

มดี้วยกัน 4 ประการ คือ 1. การวางแผน เป็นการก าหนดเป้าหมายท่ีต้องการและจัดท าแผนงานขึ้นมาเพื่อด าเนินงาน 

2. การจัดองค์การ เป็นการให้รายละเอียดงานทุกอย่างท่ีต้องกระท าเพื่อความส าเร็จของเป้าหมายขององค์การ การ

แบ่งปริมาณงานท้ังหมดเป็นกิจกรรมต่างๆ  ท่ีสามารถปฏิบัติได้โดยบุคคลคนเดียว  3. การสั่งการ หมายถึง 

กระบวนการของการสั่งการ และการใช้อิทธิพลต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกของกลุ่ม 4. การควบคุม เป็นความ

พยายามเพื่อก าหนดมาตรฐานของการปฏบัิตงิาน เพื่อเป็นหลักประกันวา่ทรัพยากรทุกอย่างขององคก์ารได้ถูกใชอ้ย่าง

มปีระสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อความส าเร็จของเป้าหมายขององค์การ 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ 

ผู้วิจัยได้น าข้อคดิเห็นจากปัญหาและข้อเสนอแนะของผูใ้ชบ้ริการท าให้ทราบความคดิเห็นของผู้ใชบ้ริการ ดังนี้ 

1.1 จากผลการวิจัย ควรน าเสนอต่อ กรรมการ รตลาดเพื่อน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงการ

พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ให้มี

ประสิทธิภาพตอ่ไป 

1.2 เพิ่มสถานท่ีจอดรถ เนื่องจากผู้ใช้บริการมีจ านวนมาก ประกอบด้วยผู้ซื้อและผู้ขาย ท าให้พื้นท่ีในการ

รองรับผู้ใชบ้ริการมีไม่เพยีงพอ ผู้ใชบ้ริการมีความต้องการสถานที่จอดรถเพ่ิมมากขึ้น เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก

ให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก สบายมากขึน้ 

1.3 เพิ่มมาตราการในการควบคุมดูแลการประชาสัมพันธ์จากสื่อเดิมท่ีมีอยู ่เพื่อให้เป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไป 

เชน่ ใบปลิว แผ่นพับ สื่อทางวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรศึกษาเร่ืองความคาดหวังของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

2.2 ควรศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี : กรณีศกึษาตลาดค้าปลีก ของตลาด  เนื่องจาก

การวจิัยคร้ังนีม้ไิด้ศึกษาตลาดค้าปลีก 
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ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรของเทศบาลต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

The relationship between performance efficiency and working motivation of 

Klong Dan sub-district municipality personnels, Bang Bo, Samut Prakan 

ไพบูลย์ ธรรมนิรมล1* 

Paiboon Tamniramol1* 
 

บทคดัย่อ 
 ความสัมพันธ์ระหวา่งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลต าบล

คลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร เทศบาลต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของ

บุคลากร เทศบาลต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัด

สมุทรปราการ ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้  คือพนักงานประจ าส านักงานใหญ่ของเทศบาลต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ 

จังหวัดสมุทรปราการ จ านวนท้ังสิ้น 735 คน ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีจะใช้เป็นตัวแทนของประชากรโดยใช้การ

ค านวณของ Yamane ได้ขนาดกลุ่มตัวอยา่งจ านวน 260 คน  เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดย

แบบสอบถามหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานแต่ละข้อดังนี้ การ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ใช้การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) ส่วนความสัมพันธ์ระหว่าง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ 

จังหวัดสมุทรปราการโดยใช้สถิติ สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีเพศชาย 

ร้อยละ 73.1 อายุ26-30 ปี ร้อยละ 28.1 ระดับการศึกษาจบปริญญาตรี ร้อยละ 53.8 และระยะเวลาในการท างานในองค์กร 

10 - 15 ปี ร้อยละ 43.1 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานความคิดเห็นต่อภาพโดยรวม

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  ซึ่งอยู่ระดับ ปานกลาง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานความคิดเห็นต่อภาพโดยรวมประสิทธิภาพ

การปฏิ บัติงาน ซึ่ งอยู่ ระดับ มาก ผลการทดสอบข้อสมุติฐาน พบว่า เพศ ระยะเวลาในการท างานในองค์กร  

มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัด

สมุทรปราการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านความพอใจของทุกฝ่ายมี

ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05  โดยความสัมพันธ์ทิศทางบวกในระดับปานกลาง 
 

ค าส าคัญ:  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 

บทน า 

การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่าง ๆ ของการบริหารทรัพยากรขององค์กรน้ัน มีปัจจัยท่ีมี ผลกระทบต่อองค์กร

มากท่ีสุดคือ บุคลากร ซึ่งบุคลากรนี้มีความส าคัญต่อการพัฒนาท้ังด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ  สังคม และ การเมือง  

แม้ว่าในปัจจุบันนี้มีการน าเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ เข้ามาใช้อย่างมากมาย  แต่หากบุคลากรนั้นขาดความรู้  

ความสามารถ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานน้ัน ก็ยากที่จะท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นไปได้

ยาก ฉะนั้น คน หรือ ทรัพยากรบุคคล จึงเป็นหัวใจท่ีส าคัญท่ีสุดของการปฏิบัตงิาน และเป็นหัวใจพื้นฐานท่ีมีความส าคัญ

ต่อองค์กรมาก  เพราะคนหรือ ทรัพยากรบุคคล มีหน้าท่ีในการน า ทรัพยากรต่ าง ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดให้กับองค์กร ดังนัน้ ประสิทธิภาพขององค์การจึงมักจะขึน้อยูก่ับคนหรือทรัพยากรเป็นส าคัญ 

การท างานเป็นส่วนส าคัญท่ีสร้างคุณค่าและความหมายแก่ชวีติมนุษย์ มนุษยม์จีุดมุ่งหมายในการท างานเพื่อ

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ การหาเลี้ยงชีพ การตอบสนองความตอ้งการ การพัฒนาศักยภาพในตนเอง การได้รับการ

ยอมรับและการด ารงสภาพในสังคม (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2555 : 10) [1] มนุษยเ์ป็นสิ่งส าคัญ เพราะเป็นสิ่งท่ีมี

ชวีติ จิตใจ ความรู้สกึ และอารมณท่ี์เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
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เป็นอย่างมากการท่ีจะบริหารงานโดยให้คนมปีระสิทธภิาพในการท างานนัน้สามารถกระท าได้โดยการจูงใจ คือ ต้องรู้

ถึงความตอ้งการของคนก่อนจึงจะจูงใจคนให้เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได้ 

ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานท้ังในแง่ความพึงพอใจในงานส่งผลให้คนปฏิบัติงาน 

และในแงท่ี่การปฏบัิตงิานมอีทิธิพลในการสร้างเสริมความพึงพอใจในงานกล่าวคอื ถ้าบุคคลมีความพงึพอใจในงานสูง

โอกาสท่ีจะขาดงานยอ่มมีนอ้ย ดังท่ี เดวชิ และนูตัน(สุภาภรณ์ ใจสิทธากุล, 2550) [2] ท่ีกล่าววา่องค์กรใดก็ตามหาก

บุคคลในองค์กรไม่พึงพอใจในการท างาน ก็จะเป็นมูลเหตุหนึ่งท่ีท าให้ผลการปฏิบัติงานต่ าคุณภาพงานลดลง มีการ

ขาดงาน ลางาน แต่ในทางตรงกันข้ามหากองค์กรท่ีมีความพึงพอใจในการท างานสูง จะมีผลบวกต่อการปฏิบัติงาน 

นอกจากนั้นความพึงพอใจในการท างานยังเป็นเคร่ืองหมายแสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีดี และผลการ

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยพัฒนาบุคลากรจึงเป็นเร่ืองส าคัญซึ่งเป็นหน้าท่ีของฝ่ายบริหารท่ีจะต้องมี

นโยบายท่ีแน่ชัดให้พนักงานท่ีท างานเกิดความพงึพอใจในการท างานให้มากท่ีสุด ถ้าพนักงานมคีวามพงึพอใจแลว้ก็จะ

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดและท าได้ยาวนานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ด้วยเหตุนี้ ผู้ท าวิจัยจึง

เกิดความสนใจท่ีว่า ปัจจัยใดบ้างท่ีสามารถสร้างแรงจูงให้พนักงาน เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  เพื่อให้

พนักงานสามารถท างานได้อยา่งมีความสุข และ ก่อให้เกิดประโยชนก์ับองค์กรสูงสุด  

การจูงใจในการท างานนี้เป็นตัวผลักดันท่ีส าคัญอย่างมากของ พนักงานประจ าส านักงานใหญ่ของเทศบาล

ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยเชน่กัน โดยพนักงานท่ีมีแรงจูงใจในการท างานจะท างานได้

ดีกว่าพนักงานท่ีไม่มีแรงจูงใจ ดังนั้นบริษัทจึงมีการสร้างสิ่งจูงใจให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานนี้มี

ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานและมีความกระตือรือร้นให้มากขึ้น แต่ในการสร้างสิ่งจูงใจนั้นไม่ใช่เร่ืองท่ีง่าย  

ผู้บริหารจะตอ้งท าความเข้าใจในเร่ืองความตอ้งการของพนักงาน เพราะพนักงานแตล่ะคนก็มีความตอ้งการท่ีแตกต่าง

กัน  ผู้บริหารจะต้องท าความเข้าใจโดยการเข้าหาพนักงาน เพื่อผู้บริหารจะได้รับทราบถึงความต้องการของพนักงาน

และทราบถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ การดูแลเอาใจใส่พนักงานอย่างใกล้ชิดจะท าให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อบริษัท 

และเร่ืองของค่าตอบแทนก็เป็นส่วนส าคัญของการจูงใจพนักงาน โดยตอ้งสามารถก าหนดค่าตอบแทนท่ีสอดคล้องกับ

ความทุ่มเท  และความพยายามในการท างานของพนักงานในแต่ละคนท่ีมีให้กับบริษัท เพราะถ้าเมื่อไรท่ีพนักงานรู้สึก

วา่ตนเองได้รับค่าตอบแทนไม่เหมาะสมกับการทุ่มเทการท างานก็จะท าให้พนักงานน้ันไมม่แีรงจูงใจในการท างาน 

จากการปรับตัวดังกล่าวท าให้ เทศบาลต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งประกอบ

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครบวงจรท้ังในประเทศและต่างประเทศ และด้วยความท่ีเป็นองค์กรขนาดใหญ่จึงท าให้มี

บุคลากรเป็นจ านวนมาก ดังนัน้ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ จึงถือเป็นเร่ืองท่ีตอ้งให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก

เชน่เดียวกัน โดยบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ท างานสูงถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมคีุณค่าขององค์กร 

ตอ้งบ ารุงรักษาให้อยู่กับองค์กรได้นานท่ีสุด ดังนั้นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจึงถือวา่เป็นเร่ืองท่ีส าคัญท่ีผู้บริหารควร

สร้างให้กับพนักงาน เพราะหากบุคลากรในองค์กรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานก็จะเป็นมูลเหตุหนึ่งท่ีท าให้ผลการ

ปฏิบัติงานต่ า คุณภาพของงานลดลง และอาจน าไปสู่การลาออกจากบริษัท ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้บริหารมีความรู้ 

ความเข้าใจในหลักการและเทคนคิการจูงใจ ก็จะสามารถจูงใจให้พนักงานหรือผู้ใตบั้งคับบัญชาสร้างสรรค์งานอย่างมี

ประสิทธิภาพซึ่งจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าแก่องค์กรได้ 

ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงสนใจความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกับแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อน าข้อมูลจากผล

การศึกษานี้มาตรวจสอบเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยจูงใจในการปฏิบัตงิานของพนักงาน ตลอดจนเพื่อทราบถึงอุปสรรคต่าง 

ๆ นั้น ข้อมูลท่ีได้รับจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้บริหารหรือผู้ท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบของงานบุคคล ในการท่ีจะเสริมสร้างให้เกิด
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน อันส่งผลท าให้หนว่ยงานสามารถท่ีจะด าเนินงานไปสู่

จุดมุ่งหมายและความก้าวหนา้ไปอย่างไม่หยุดยัง้ 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัด

สมุทรปราการ  

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัด

สมุทรปราการ  

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งปัจจัยส่วนบุคคลกับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรของเทศบาล

ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบอ่ จังหวัดสมุทรปราการ 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานกับแรงจูงใจในการปฏบัิตงิานของบุคลากร

ของเทศบาลต าบลคลองดา่น อ าเภอบางบอ่ จังหวัดสมุทรปราการ 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี) 

ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิด 

ประสทิธิภาพในการปฏบิัตงิาน 

- ด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ 

- ด้านกระบวนการปฏบัิตงิาน 

- ด้านการจัดหาและใชท้รัพยากร 
- ด้านความพอใจของทุกฝ่าย 

 

 

 
 

แรงจูงใจในการปฏบิัตงิาน 

ปัจจัยจูงใจ 

- ความส าเร็จในการท างาน 

- การได้รับการยอมรับนับถือ  

- ลักษณะของงานท่ีปฏบัิต ิ

ปัจจัยค้ าจุน 

- ความรับผิดชอบ  

- ความก้าวหนา้  

- ด้านเงินเดอืนและสวัสดกิาร  

- ด้านโอกาสท่ีจะได้รับความกา้วหนา้ 

- ด้านความสัมพันธ์กับคนในองคก์ร 

- ด้านนโยบายการบริหารงาน 

- ด้านสภาพการท างาน  

- ด้านความเป็นอยูส่่วนตัว  

- ด้านความมั่นคงในการท างาน 

 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

-  อายุ 

- ระดับการศกึษา 
- ระยะเวลาในการท างานในองคก์ร 
 

 

 
 



 
 

Proceedings   

2263 

สมมุตฐิาน 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลต าบลคลองด่าน 

อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  

2. ปัจจัยประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

เทศบาลต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

ประชากร  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานประจ าส านักงานใหญ่ของเทศบาลต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ 

จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 735 คน (ข้อมูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล เทศบาลต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัด

สมุทรปราการ เดอืนกันยายน 2559)  

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอยา่งในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานเทศบาลและข้าราชการของเทศบาลต าบลคลองด่าน อ าเภอบาง

บ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 260 คน ได้มาด้วยวิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยค านวณจากสูตรทาโร ยา

มาเน ได้จ านวน 260  ตัวอยา่ง ความคลาดเคลื่อนของการก าหนดตัวอยา่งที่ชว่งระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95  

วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling Procedure) 

การสุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยคร้ังนี้จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) 

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยน าแบบสอบถามท่ีได้จัดเตรียมไว้ไปท าการจัดเก็บข้อมูล เทศบาลต าบลคลองด่าน อ าเภอ

บางบอ่ จังหวัดสมุทรปราการ ตา่ง ๆ ข้างตน้  ที่ได้ท าการสุ่มตัวอยา่งไว้ 

 ลักษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็นท้ังหมด 3 ส่วน ดังตอ่ไปน้ี  

  ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

  ตอนท่ี 2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   เป็นการสร้างแบบสอบถามแบบ Likerst  Scale มีระดับการวัด

ประเภทอัตภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ  

 ตอนท่ี 3 แรงจูงใจในการปฏิบัตงิานเป็นการสร้างแบบสอบถามแบบ Likerst  Scale มีระดับการวัดประเภทอัต

ภาคชัน้ โดยมีระดับการประมาณค่าเป็น 5 ระดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการศึกษาข้อมูลท่ีรวบรวมได้จะด าเนินการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา

(Descriptive Statistic)เพื่ออธิบายลักษณะท่ัวไปของข้อมูลท่ีเก็บรวมรวมได้ค่าสถิติท่ีใช้ได้แก่ค่าร้อยละ  (Percentage) 

และค่าเฉลี่ย (Mean)   

 ทดสอบสมมติฐานใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหวา่งปัจจัยส่วนบุคคล ใช้การทดสอบ ค่าไคส

แควร์ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของ

เทศบาลต าบลคลองดา่น อ าเภอบางบอ่ จังหวัดสมุทรปราการ โดยใชส้ถิต ิสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพยีร์สัน 
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ผลการศึกษา 

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากร เทศบาลต าบลคลองด่าน อ าเภอ

บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการปฏบัิตงิาน 

แรงจูงใจในการปฏบิัตงิาน x̄  S.D. แปล 

ด้านลักษณะของงาน 3.66 0.636 มาก 

ด้านลักษณะความส าเร็จของงาน 3.56 0.664 มาก 

ด้านลักษณะการได้รับการยอมรับนับถือ 3.64 0.660 มาก 

ด้านลักษณะความรับผิดชอบ 3.64 0.863 มาก 

ด้านลักษณะความก้าวหนา้ในหนา้ที่การงาน 3.49 0.684 มาก 

ด้านลักษณะค่าตอบแทน 3.34 0.926 ปานกลาง 

ด้านลักษณะดา้นสวัสดิการ 3.41 0.902 มาก 

ด้านโอกาสในการเจรญิเตบิโตในหน้าท่ีการงาน 3.47 0.752 มาก 

ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 3.76 0.768 มาก 

ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 3.74 0.655 มาก 

ด้านนโยบายและการบริหารงานของหนว่ยงาน 3.41 0.706 มาก 

ด้านสภาพการท างาน 3.74 0.610 มาก 

ดา้นความเป็นอยูส่่วนตัว 3.61 0.797 มาก 

ด้านความมั่นคงในงาน 3.62 0.829 มาก 

ภาพโดยรวมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 3.31 0.511 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานความ

คิดเห็นต่อภาพโดยรวมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (x̄ =  3.31 ,S.D = 0.511) ซึ่งอยู่ระดับ ปานกลาง โดยเรียงล าดับดังนี้  

มีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (x̄ =  3.76 ,S.D = 0.768) ซึ่งอยู่ระดับ มากรองลงมาคือ 

ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (x̄ =  3.74 ,S.D = 0.655) ซึ่งอยู่ระดับ มาก ถัดมา คือ ด้านสภาพการท างาน  

(x̄  =  3.74 ,S.D = 0.61) ซึ่งอยู่ระดับ มาก ถัดมา คือ ด้านลักษณะของงาน (x̄  =  3.66 ,S.D = 0.636) ซึ่งอยู่ระดับ มาก 

ถัดมา คือ ด้านลักษณะการได้รับการยอมรับนับถือ (x̄  =  3.64 ,S.D = 0.66) ซึ่งอยู่ระดับ มาก ถัดมา คือ ด้านลักษณะ

ความรับผิดชอบ (x̄ =  3.64 ,S.D = 0.863) ซึ่งอยู่ระดับ มาก ถัดมา คือ ด้านความมั่นคงในงาน (x̄ =  3.62 ,S.D = 0.829) 

ซึ่งอยู่ระดับ มาก ถัดมา คือ ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว (x̄  =  3.61 ,S.D = 0.797) ซึ่งอยู่ระดับ มาก ถัดมา คือ ด้านลักษณะ

ความส าเร็จของงาน (x̄  =  3.56 ,S.D = 0.664) ซึ่งอยู่ระดับ มาก ถัดมา คือ ด้านลักษณะความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 

(x̄  =  3.49 ,S.D = 0.684) ซึ่งอยู่ระดับ มาก ถัดมา คือ ด้านโอกาสในการเจริญเติบโตในหน้าท่ีการงาน (x̄  =  3.47 ,S.D = 

0.752) ซึ่งอยู่ระดับ มาก ถัดมา คือ ด้านลักษณะด้านสวัสดิการ (x̄  =  3.41 ,S.D = 0.902) ซึ่งอยู่ระดับ มาก ถัดมา คือ 

ด้านนโยบายและการบริหารงานของหน่วยงาน (x̄  =  3.41 ,S.D = 0.706) ซึ่งอยู่ระดับ มาก ถัดมา คือ ด้านลักษณะ
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ค่าตอบแทน (x̄ =  3.34 ,S.D = 0.926) ซึ่งอยู่ระดับ ปานกลาง และมีความคิดเห็นน้อยท่ีสุด คือ ด้านลักษณะค่าตอบแทน 

(x̄ =  3.34 ,S.D = 0.926) ซึ่งอยูร่ะดับ ปานกลางตามล าดับ 
 

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลต าบลคลองด่าน 

อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการปฏบัิตงิาน 

ประสทิธิภาพการปฏิบัตงิาน x̄  S.D. แปล 

ด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ 3.38 0.873 ปานกลาง 

ด้านกระบวนการปฏบัิตงิาน 3.45 0.812 มาก 

ด้านการจัดหาและใชปั้จจัยทรัพยากร 3.41 0.869 มาก 

ความพอใจของทุกฝ่าย 3.91 0.773 มาก 

ภาพโดยรวมประสทิธิภาพการปฏิบัตงิาน 3.54 0.677 มาก 

 

จากตารางท่ี 6  ผลการวเิคราะห์พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นตอ่ประสิทธภิาพการปฏบัิติงาน

ความคิดเห็นต่อภาพโดยรวมประสิทธิภาพการปฏบัิตงิาน (x̄  =  3.54 ,S.D = 0.677) ซึ่งอยู่ระดับ มาก โดยเรียงล าดับ

ดังนี้ มีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ความพอใจของทุกฝ่าย (x̄ =  3.91 ,S.D = 0.773) ซึ่งอยู่ระดับ มากรองลงมาคือ 

ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน (x̄ =  3.45 ,S.D = 0.812) ซึ่งอยู่ระดับ มาก ถัดมา คือ ด้านการจัดหาและใช้ปัจจัย

ทรัพยากร (x̄  =  3.41 ,S.D = 0.869) ซึ่งอยู่ระดับ มาก และมีความคิดเห็นน้อยท่ีสุด คือ ด้านการบรรลุเป้าหมาย

ความส าเร็จ (x̄  =  3.38 ,S.D = 0.873) ซึ่งอยู่ระดับ ปานกลางตามล าดับ 

วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรของเทศบาลต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน เทศบาล

ต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบอ่ จังหวัดสมุทรปราการ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 2 d.f. Sig. 

เพศ 11.291 4 0.023* 

อายุ 17.14 20 0.644 

ระดับการศกึษา 11.346 8 0.183 

ระยะเวลาในการท างานในองคก์ร 67.955 16 0.000* 

* มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ในการทดสอบว่า เพศ โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 

0.023 ซึ่งมีคา่น้อยกวา่ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวา่เพศ มคีวามสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏบัิตงิาน

ของบุคลากรของเทศบาลต าบลคลองดา่น อ าเภอบางบอ่ จังหวัดสมุทรปราการอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  
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ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ในการทดสอบว่า อายุ โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.644 ซึ่งมีค่า

มากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่าอายุไม่ มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรของเทศบาลต าบลคลองดา่น อ าเภอบางบอ่ จังหวัดสมุทรปราการอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  

ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Chi-square ในการทดสอบว่า ระดับการศึกษา โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.183 ซึ่งมี

ค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 แสดงวา่ระดับการศกึษาไม ่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรของเทศบาลต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ  .05  

ผลการทดสอบด้วยค่าสถิต ิChi-square ในการทดสอบว่า ระยะเวลาในการท างานในองค์กร โดยมีค่า Sig. 

เท่ากับ 0.023 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่าระยะเวลาในการท างานในองค์กร มี

ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัด

สมุทรปราการอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  

วัตถุประสงค์ที่ 4 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิานกับแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการปฏบัิตงิานกับแรงจูงใจในการปฏบัิตงิานของพนักงาน 

เทศบาลต าบลคลองดา่น อ าเภอบางบอ่ จังหวัดสมุทรปราการ 

ประสทิธิภาพการปฏิบัตงิาน ค่าสหสัมพันธ ์ Sig ระดับความสัมพนัธ ์

ด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ 0.608 0.000* ปานกลาง 

ด้านกระบวนการปฏบัิตงิาน 0.657 0.000* ปานกลาง 

ด้านการจัดหาและใชปั้จจัยทรัพยากร 0.586 0.000* ปานกลาง 

ด้านความพอใจของทุกฝ่าย 0.444 0.000* ปานกลาง 

ประสทิธิภาพการปฏิบัตงิาน 0.707 0.000* สูง 

* มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากการแจกแจงข้อมูลตารางท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกับแรงจูงใจในการ

ปฏบัิตงิานของบุคลากรของเทศบาลต าบลคลองดา่น อ าเภอบางบอ่ จังหวัดสมุทรปราการพบวา่ 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จกับ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการพบว่า  

มคี่า Sig. เท่ากับ 0 ซึ่งนอ้ยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 และมีคา่ ค่าสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.608 แสดงว่า 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรของเทศบาลต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05   

โดยความสัมพันธ์ทิศทางบวกในระดับปานกลาง   

ผลการศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านกระบวนการปฏิบัตงิานกับแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการพบว่า มีค่า  

Sig. เท่ากับ 0 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีค่า ค่าสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.657 แสดงว่า 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านกระบวนการปฏบัิติงานมคีวามสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
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ของเทศบาลต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยความสัมพันธ์

ทิศทางบวกในระดับปานกลาง   

ผลการศกึษาความสัมพันธ์ระหวา่งประสิทธิภาพการปฏบัิติงานในดา้นการจัดหาและใชปั้จจัยทรัพยากรกับ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการพบว่า  

มคี่า Sig. เท่ากับ 0 ซึ่งนอ้ยกวา่ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีค่า ค่าสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.586 แสดงว่า 

ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานในด้านการจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากรมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของ

บุคลากรของเทศบาลต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05   

โดยความสัมพันธ์ทิศทางบวกในระดับปานกลาง   

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานในด้านความพอใจของทุกฝ่ายกับแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการพบว่า มีค่า  

Sig. เท่ากับ 0 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีค่า ค่าสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.444 แสดงว่า 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านความพอใจของทุกฝ่ายมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติ งานของบุคลากร

ของเทศบาลต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05  โดยความสัมพันธ์

ทิศทางบวกในระดับปานกลาง   

ผลการศกึษาความสัมพันธ์ระหวา่งประสิทธิภาพการปฏบัิตงิานในประสิทธิภาพการปฏบัิตงิานกับแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการพบว่า มีค่า Sig. 

เท่ากับ 0 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีค่า ค่าสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.707 แสดงว่า 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมคีวามสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ของเทศบาลต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05  โดยความสัมพันธ์

ทิศทางบวกในระดับสูง     
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
ในการวิจัยคร้ังน้ี สามารถอภปิรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานความคิดเห็นตอ่ภาพโดยรวมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งอยูร่ะดับ ปานกลาง 

เนื่องจากแรงจูงใจ สามารถช่วยอธิบายถึงสาเหตุของพฤติกรรมและพยากรณ์พฤติกรรมของบุคคลได้ แรงจูงใจเป็น

ปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้เข้าใจว่า ท าไมคนถึงมีพฤติกรรมเช่นนี้  อะไรเป็นสิ่งท่ีจูงใจท าให้คนมุ่งมั่นท่ีจะกระท าพฤติกรรมนั้น  

นอกจากนี้แรงจูงใจยังช่วยอธิบายถึงความมานะพากเพียรในการกระท าพฤติกรรมและท าพฤติกรรมหรือกิจกรรมนั้น

อย่างกระตอืรือร้นเต็มก าลังความสามารถ  ดังนัน้การทราบถึงสิ่งจูงใจหรือแรงผลักดันท่ีอยูเ่บื้องหลังของพฤติกรรมท่ี

บุคคลแสดงออก  จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในด้านการบริหารจัดการในการเสาะแสวงหาวิธีการท่ีจะท าให้บุคคลมี

พฤตกิรรมท่ีต้องการ เชน่ ท าไมบางคนมีความเพียรพยายามท่ีจะท าพฤติกรรมหรือกิจกรรมตา่งๆ  ให้บรรลุเป้าหมาย  

ในขณะที่บางคนไม่มคีวามเพยีรพยายามท่ีจะฝ่าฟันอุปสรรคให้บรรลุเป้าหมาย  ตลอดจนเข้าใจว่าท าไมบางครัง้บุคคล

ถึงท าพฤติกรรมหรือกิจกรรมนี้  ในขณะท่ีบางเวลาพฤติกรรมนี้จะไม่เกิดขึ้นเลย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชา

รัตน์ รักทองแดง (2553) [3] ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อ าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ การวจิัยคร้ังน้ีมจีุดมุง่หมาย เพื่อศกึษาปัจจัยท่ีมผีล

ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอห้วยราช 

จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลตอบแทนในการปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  
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ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความเสมอภาคในหน่วยงาน ด้านความสัมพันธ์ กับเพื่อนรวมงาน ด้าน

ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และด้านสภาพแสดล้อมให้การท างานกลุ่มตัวอย่างได้แก่ประชากรจ านวน 80 คน ผล

การวจิับพบวา่ ปัจจัยท้ัง 7 ด้าน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏบัิตงิานของพนักงานและลูกจ้าง สังกัดองคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในเขตอ าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาพรวมอยูใ่นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน

ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเป็นปัจจัยท่ีมผีลตอ่แรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง โดย

เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ าดังนี้ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้าน

ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านผลตอบแทนในการปฏิบัติ และด้านความเสมอ

ภาคในหน่วยงาน ท่ีมีต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้าง สังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย ์คือด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ได้แก่ บุคลากรต้องการให้

ผู้บังคับบัญชาวางตัวเป็นกลางและเสมอภาคกับทุกคน คือ ด้านผลตอบแทนในการปฏิบัตงิาน ได้แก่ บุคลากรตอ้งการ

ให้มีการปรับเงินเดอืนและค่าจ้างให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 

2. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานความคิดเห็นต่อภาพโดยรวมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งอยู่ระดับ มาก  

เนื่องจากการท างานให้หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าองค์กรภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ต่างก็ตระหนักถึงก าร

ปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการท างานเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลยุทธ์ในการสร้าง

ความส าเร็จในการท างาน หรือเทคนิคการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน ตลอดจนการท างานอย่างไรให้มคีวามสขุ 

นั่นแสดงว่าองค์กรท้ังหลายต่างก็มีความเห็นตรงกันวา่องค์กรจะมีความเจรญิก้าวหนา้หรือพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศได้

นั้น สิ่งส าคัญประการหนึ่งอยู่ท่ี ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพ และสามารถท างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผลการวิจัย

สอดคล้องกับงานวิจัยของธานี แสงจันทร์ (2553) [4] ได้ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด

กรมการปกครอง: กรณีศึกษาบุคลากรสังกัดท่ีท าการปกครองจังหวัดอ านาจเจริญ การวจิัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด ท่ีท าการปกครองจังหวัดอ านาจเจริญและเพื่อเปรียบเทียบ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดท่ีท าการปกครองจังหวัดอ านาจเจริญ ผลการวิจัย พบว่า ผลการ

วเิคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส านักท่ีท าการปกครองจังหวัดอ านาจเจริญ โดยภาพรวมและ

รายด้าน พบว่า บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ท้ัง 5 ด้าน คือ ด้านการยอมรับจากเพื่อน

ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ด้านความส าเร็จในชีวิต ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน

ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา และ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ส่วนด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี ด้าน

ความมั่นคงในงาน อยูใ่นระดับปานกลาง 

3. ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบไปด้วยเพศและระยะเวลาท างานในองค์กรมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการ

ปฏบัิติงานของบุคลากรของเทศบาลต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

เนื่องจาก“บุคลากร” ถือเป็นหัวใจส าคัญในการน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ และเป้าหมายท่ีองค์กรต้ังไว้ การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเป็นการท่ีองค์การจะกระท าภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพนั้น หน่วยงานจ าเป็น

จะต้องมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพในปริมาณท่ีเหมาะสมกับงาน ดังนั้นการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงจัดเป็นปัจจัยท่ีส าคัญ

อย่างหนึ่งในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพยากรบริหารอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุอุปกรณ์และ

การจัดการซึ่งถ้าองค์การเร่ิมต้นด้วยการมีบุคลากรท่ีดี มีความสามารถ ปัจจัยด้านอื่น ๆ ก็จะดีตามมา ดังนั้นการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลจึงมีความส าคัญตอ่การพัฒนาองค์การการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นการด าเนินการท่ีเกี่ยวกับบุคคล

ท่ีถือว่า เป็นทรัพยากร ท่ีมีค่าท่ีสุดขององค์การเพื่อให้สามารถปฏบัิตงิานได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ พร้อมท้ัง

ด าเนินการธ ารงรักษาและพัฒนาให้ทรัพยากรบุคคลขององค์การมีคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยมีภารกิจหลัก ได้แก่ 
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การวางแผนทรัพยากรบุคคล การก าหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือก การ

ประเมินผลพนักงาน การฝึกอบรมและพัฒนา ค่าตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัย การพ้นจากงานของพนักงาน 

ดังนั้น จึงเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารทุกระดับท่ีจะต้องรับผิดชอบต่อการจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บรรลุไปสู่เป้าหมาย

ของงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของธานี แสงจันทร์ (2553) [4]ได้ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดกรมการปกครอง : กรณีศึกษาบุคลากรสังกัดท่ีท าการปกครองจังหวัดอ านาจเจริญ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด ท่ีท าการปกครองจังหวัด

อ านาจเจริญและเพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดท่ีท าการปกครองจังหวัดอ านาจเจริญ 

จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อัตราเงินเดอืน สถานภาพสมรส ระดับต าแหน่ง และอายุราชการ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้

ในการวจิัยคร้ังนี้ ได้แก่ บุคลกรท่ีปฏบัิติงานอยูต่ามฝ่าย / กลุ่มงาน /อ าเภอ ในสังกัดท่ีท าการปกครองจังหวัดอ านาจเจริญ 

ผลการวิจัย พบว่าผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดท่ีท าการปกครอง ส่วนจังหวัด

อ านาจเจริญ ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคลแตกตา่งกัน พบวา่  ด้านเพศ พบวา่โดยภาพรวมไมแ่ตกตา่งกันแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 และ ด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนไม่แตกต่างกัน ด้านอายุ พบว่า ภาพรวมของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรไม่แตกตา่งกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านความก้าวหนา้ในต าแหนง่หน้าท่ี และด้านความมั่นคง ใน

งานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ด้านระดับการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันเมื่อ

พจิารณาเป็นรายด้านพบวา่ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน แรงจูงใจในการปฏบัิตงิานของบุคลากรแตกต่างกันอย่าง มี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน  ด้านอัตราเงินเดือน พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 

แรงจูงใจในการปฏบัิตงิานของบุคลากรแตกตา่งกันอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 ส่วนด้านอื่นไมแ่ตกตา่งกัน  ด้าน

สถานภาพการสมรส พบว่า ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี ด้านความมั่นคงในงาน ด้านการยอมรับจากเพื่อน

ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ด้านความส าเร็จในชีวิต ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน

ร่วมงานและผู้บังคับบัญชาด้านสภาพแวดล้อม ในการท างานและภาพรวม มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก

ด้านไม่แตกตา่งกัน  ด้านระดับต าแหน่ง พบวา่ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานแตกต่างกันอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 ส่วนด้านอื่นไม่แตกต่างกัน ด้านอายุราชการ พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในด้านการยอมรับ

จากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา แตกตา่งกันอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ไมแ่ตกตา่งกัน 

4. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลต าบล

คลองด่าน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  โดยความสัมพันธ์ทิศทางบวกในระดับสูง 

เนื่องจากการจูงใจมีความส าคัญในการท่ีจะช่วยกระตุ้นให้บุคคลกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีพึงประสงค์ด้วยความเต็มใจ

และพอใจ เช่น หัวหนา้งานอาจใชว้ิธีการจูงใจลูกน้องให้ใชส้ิ่งแวดล้อมและพลังงานต่าง ๆ ในหน่วยงานของตนอยา่งคุ้มค่า

และไม่สิน้เปลือง โดยอาจอาศัยแนวคิดเร่ืองแรงจูงใจด้วยความเป็นธรรมและความคาดหวังมาใช้  โดยลูกน้องรับรู้ว่าส่วน

ท่ีตนเองช่วยประหยัดในการใช้สิ่งแวดล้อมและพลังงานในหน่วยงานของตนนั้น จะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาเป็นเงิน

บางส่วนท่ีจะร่วมแบ่งปันกัน  ถ้าทุกคนร่วมมือกันประหยัดการใช้พลังงานให้มาก ก็ยิ่งได้ผลตอบแทนกลับคืนมามากตาม

ด้วย  ในท านองเดียวกันหัวหน้าหน่วยงานอาจใช้การจูงใจโดยการก าหนดเป้าหมาย  ให้พนักงานร่วมกันก าหนดเป้าหมาย

ท่ีเฉพาะร่วมกันในการน าวัสดุบางอย่างหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยเป้าหมายท่ีวางไว้เป็นเป้าหมายท่ีไม่ยากหรือง่าย

เกินไป เมื่อพนักงานสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ร่วมกันได้ พนักงานต่างรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถในการท า

พฤตกิรรม สิ่งเหล่านี้จะชว่ยจูงใจให้พนักงานมคีวามเพียรพยายามท่ีจะกระท าพฤตกิรรมนี้ต่อไป ผลการวจิัยสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของวันเพ็ญ เลี้ยงถนอม(2553) [5] ได้ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน ระดับ

อาชวีศกึษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการ

ปฏิบัตงิานของครูโรงเรียนเอกชน ระดับอาชีวศกึษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษา และรายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นครูโรงเรียนเอกชน ระดับ

อาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ ปีการศึกษา 2552 จ านวน 201 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนจ าแนกตาม เพศ สถานภาพ

สมรส ด้วยสถิติค่าที และจ าแนกตามอายุ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ด้วยการ

วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัย พบว่า ครูโรงเรียนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ มีแรงจูงใจ

ในการปฏบัิตงิาน ในภาพรวมอยูใ่นระดับมากท่ีสุด เรียงล าดับจากมากไปนอ้ย ได้แก่ ด้านความตอ้งการความก้าวหนา้และ

เจริญเติบโต ด้านความต้องการมีความสัมพันธ์กันทางสังคม และด้านความต้องการอยู่รอดหรือการด ารงชีวิต ผลการ

เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในภาพรวมพบว่า ครูท่ีมีสถานภาพสมรส ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ระดับการศึกษาและรายได้ท่ีต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นครูท่ีมีเพศและอายุต่างกัน มี

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 โดยเพศชายมแีรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูง

กว่าเพศหญิง ครูท่ีมีอายุ 46 ปีขึ้นไปมีแรงจูงใจสูงกว่าครูท่ีมีอายุ 25-35 ปี และครูท่ีมีอายุ 36-45 ปี มีแรงจูงใจสูงกว่า

ครูท่ีมีอายุ 25-35 ปี 
 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษา ผู้วิจัยมีขอ้เสนอแนะน าในแรงจูงใจในการปฏบัิตงิานของบุคลากรของเทศบาลต าบลคลอง

ด่าน อ าเภอบางบอ่ จังหวัดสมุทรปราการดังนี้ 

1. การเลื่อนขั้นเงินเดอืน ควรให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ท่ีทุ่มเทกับงาน เพราะจะเป็นการสร้างขวัญก าลังใจใน

การปฏบัิตงิานให้กับบุคลากรและสอดคลอ้งกับสภาวะเศรษฐกจิในปัจจุบัน  

2. ควรมกีารปรับปรุง เคร่ืองมอืเครื่องใชแ้ละอุปกรณทุ์กอย่างให้เหมาะสมกับการท างานเพราะจะเป็นการ

ชว่ยอ านวยความสะดวกในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

3. ก าหนดความรับผิดชอบของงานให้เหมาะสมกับต าแหนง่งาน เพราะจะเป็นการส่งเสริมบุคลากรให้ไดใ้ช้

ความรู้ท่ีมีอยูไ่ด้ตรงกับงานท่ีรับผิดชอบให้เกิดประโยชนก์ับองคก์ร 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จลงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงจาก อาจารย์ ดร. วศิน  พรหม

พิทักษ์กุล  ซึ่งเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการวิทยานิพนธ์ท่ีให้ความช่วยเหลือแนะน าแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ และให้

ก าลังใจในการศึกษาครัง้นี้ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ไว ้ณ โอกาสนี้ 

 

เอกสารอ้างอิง 

1. ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์. (2555). จิตวทิยาการศึกษา. กรุงเทพ ฯ : ศูนยส์ื่อเสริมกรุงเทพ. 

2. สุภาภรณ์  ใจสิทธากุล. (2550). ระบบบริหารจัดการโครงการงานฟาร์ม กรณีศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย (โปสเตอร์). งานวจิัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ.์ 



 
 

Proceedings   

2271 

3. สุชารัตน์ รักทองแดง. (2553). ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อ าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์. งานนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐ

ประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 

4. ธานี แสงจันทร์. (2553). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดกรมการปกครอง : กรณีศึกษาบุคลากร

สังกัดท่ีท าการปกครองจังหวัดอ านาจเจริญ. วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป  

มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

5. วันเพ็ญ เลี้ยงถนอม. (2553). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอก

ใหญ่ กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี. 

 

 

 



 
 

Proceedings   

2272 

การศึกษาลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยรอบมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอแนวทาง 

การออกแบบปรับปรุงและพัฒนาเพื่อน าไปสู่การเป็นมหาวทิยาลัยเขียวสะอาด    

The improvements guideline sustainable campus land use for green and 

clean University 

ปิยะภัทร เต็มแย้ม1*  

PiyapatTemyaem1* 
 

บทคัดย่อ  
การศึกษาวิจัย เพื่อการออกแบบพัฒนาพื้นท่ีโดยรอบมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการอธิบายถึงขั้นตอน กระบวนการ 

วิธีคิดเพื่อหาทางแก้ไขและสรุปเพื่อน าไปสู่การออกแบบพื้นท่ี โดยผ่านการน าเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง เพื่อ 

ส่งเสริมกิจกรรมท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีท่ีเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งอยู่บนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรทีมี่อยู่ 

อย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยทรัพยากรนั้นเอื้ออ านวยให้สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ได้โดยไม่ 

สูญเสียการคงอยู่และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีการด ารงชีวิตของประชาชนและสภาพแวดล้อมโดยรวม หน่วยงาน 

ภาครัฐหรือมหาวิทยาลัยควรปรับเปลี่ยนหน้าท่ีหลักของศูนย์กลางการพัฒนาซึ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางการให้การศึกษา 

แต่เพยีงอยา่งเดียว โดยควรให้ความส าคัญกับชุมชนพื้นท่ีโดยรอบท่ีมีนิสิตนักศกึษาได้พักอาศัยอยู่ ในฐานะท่ีเป็นพื้นท่ีใน

การใช้ชีวิตประจ าวันผสมผสานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของชุมชนอย่างสมดุล ผลการวิจัยพบว่า การ

อนุญาตให้ใชป้ระโยชน์ท่ีดินด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายและมีความยดืหยุ่น โดยทุก กิจกรรมตอ้งมีความสอดคล้องซึ่ง กัน

และกัน สามารถน าเอาแนวคิดการออกแบบอาคารให้เกาะกลุ่มและการสร้างระบบ การเชื่อมต่อระหวา่งกลุ่มอาคารและ

ระหว่างท่ีอยู่อาศัยกับแหล่งงานด้วยการเดินเท้าและระบบการขนส่งมวลชน  การ สร้างแรงจูงใจแก่ผู้อยู่อาศัยและ

ภาคเอกชนรวมท้ังผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ด าเนินตามแนวทางการเติบโต อย่างชาญฉลาดโดยจัดการฟื้นฟู

สภาพอาคารเก่า อาคารท้ิงร้าง และท่ีว่างให้กลับมามีประโยชน์ใช้สอยและมีคุณค่าทาง เศรษฐกิจกองทุนสนับสนุนการ

อยู่อาศัยใกล้แหล่งงาน รวมท้ังกองทุนอื่น ๆ ท่ีส่งเสริมแนวคิดการลดการเติบโตแบบ กระจัดกระจาย  โดยหันมาใช้กรอบ

แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดส าหรับการวางแผนพัฒนาเมืองแนวความคิด ท้ังหมดนี้เป็นเพียงข้อเสนอเบื้องต้น ใน

โอกาสต่อไปจะได้น าเสนอข้อสรุปซึ่ง เป็นภาคประสบการณ์ท่ีได้จากการนา แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดไปใช้ ซึ่ง

เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาเมืองและช่วยลดการวางแผนการ ใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีไม่มีการวางแผนได้อย่าง

เป็นรูปธรรม  

ค าส าคัญ :  มหาวิทยาลัยเขียวสะอาด, มหาวิทยาลัยท่ีมีสภาพแวดล้อมในท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยและ

สภาพแวดล้อมโดยรอบท่ีเน้นเร่ืองการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม  
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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   

บทน า 
มหาวิทยาลัย สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงหลากหลาย 

สาขาวิชาท่ีให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ซึ่งได้ชื่อเป็นสถานศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาเป็นแหล่งของการ 

แสวงหาความรู้การจัดการศึกษาทุกด้านสถานศึกษาจึงประกอบด้วยการเรียนรู้ท้ังมวลเป็นประสบการณ์อื่น  ๆ ท่ี 

สถานศึกษาแต่ละแห่งวางแผนเพื่อพัฒนาผู้เรียนซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องท้ังภายในและ 

ภายนอกสถานศึกษา   

ในปัจจุบันพื้นท่ีชุมชนท่ีมีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรุงเทพมหานครและพื้นท่ี 

ชานเมือง มีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงท้ังในประเด็นของเศรษฐกิจการเมือง สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนการด 

าเนิน วิถีชีวิตของนิสิตนักศึกษา มีธุรกิจสถานบริการและแหล่งบันเทิงเริงรมย์ต่างมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการ

และมีการ ขยายตัวอยา่งรวดเร็ว อีกทัง้การขาดพื้นท่ีการเรียนรู้ กิจกรรมนันทนาการ และสันทนาการท่ีเหมาะสม ขาด

การวางแผน และปราศจากการควบคุมอย่างเป็นระบบ  อันเป็นเหตุท่ีน ามาซึ่งปัญหาสังคมไร้ระเบียบ ปัญหา

อาชญากรรม และปัญหา การก่อความเดือดร้อนร าคาญแก่ชุมชนโดยเป็นท่ีทราบกันดวีา่ สภาพแวดล้อมมอีิทธิพลต่อ

พฤติกรรมมนุษย์ หากมีการ วางผังบริเวณและการจัดการที่ดี ย่อมส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ดังนั้น 

การบริหารจัดการและการวางผัง บริเวณสู่มหาวิทยาลัยเขียวสะอาดบนพื้นฐานของการศึกษาวิจัยจึงเป็นแนวทางท่ี

สามารถน าไปปฏบัิตไิด้จริงและ สอดคล้องตอ่ความต้องการของผู้ใชง้าน  
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 ดังนัน้มหาวิทยาลัยเป็นชุมชนทางการศึกษา ซึ่งในการวิจัยได้มีการศึกษาวธีิการวางผังการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน
ท่ีจะท าให้ สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดปราศจากมลภาวะท่ีจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของชุมชนท่ีอยู่
โดยรอบดีขึ้น การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ได้ท าการศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องและวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง ศึกษาสภาพปัญหา
ของพื้นท่ีชุมชน โดยรอบมหาวิทยาลัย ศึกษาทัศนคติ ข้อเสนอแนะ และผลกระทบต่อผู้ใช้งานท้ังคนในพื้นท่ี คน
ภายนอกพื้นท่ีและ หนว่ยงานราชการผู้มหีนา้ที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการศกึษา 4 ประการ คือ   

1.  ศกึษาข้อก าหนด ข้อบัญญัติ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผนผังการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน การแบ่งโซน
นิ่ง การใช้งานให้เหมาะสมที่ค านึงกับพื้นท่ีท่ีเป็นสถาบันการศกึษาและเร่ืองการประหยัดพลังงาน เชน่ การวางผังให้มี
ตน้ไม้ ใหญ่ท่ีมีร่มบังแดดให้กับถนนและทางเดินเท้าโดยตลอด มีหลังคาคลุมทางเดินกันฝนท่ีสามารถติดต่อถึงกันได้
โดยการ เดินเท้าหรือขี่จักรยาน โดยไม่ต้องใช้รถยนต์วิ่งบนถนนเพื่อเพิ่มความร้อนให้กับอากาศ หรือการก าหนดโซนนิ่ง
หอพัก ภายนอกให้อยูใ่นระยะท่ีสามารถเดินเท้าได้อยา่งสบาย เป็นตน้   

2.  ศึกษาลักษณะทางกายภาพ การใช้ประโยชน์ท่ีดินนโยบายก าหนดทิศทางและจัดระเบียบ ให้พื้นท่ีชุมชนท่ี 
เอื้อประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงศักยภาพของสิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นท่ี  สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
ประชากร ขีดความสามารถของโครงสร้างบริการพื้นฐาน การบริการสาธารณะ เพื่อให้ชุมชนมีการบูรณาการสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมท่ีสงบ สะอาดสวยงาม นา่ประทับใจ   

3.   ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา ชุมชน และหน่วยงานราชการท่ีรับผิดชอบพื้นท่ีต่อความเหมาะสมต่อ 
ความเป็นไปได้ของแนวทางการก าหนดเกณฑ์แนวทางในการวางผังใชป้ระโยชนท่ี์ดินโดยรอบสถาบันการศกึษา   

4.  เสนอเกณฑ์การออกแบบปรับปรุงและพัฒนาพื้นท่ีทางกายภาพในรูปของการออกแบบ เช่น ผังบริเวณ 
การก าหนด ผังการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน (zoning)  ในการใชท่ี้ดินโดยรอบมหาวิทยาลัย การปรับปรุงภูมทัิศน์เพื่อเชื่อมต่อ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยกับชุมชนโดยรอบ ระบบโครงข่ายการสัญจร ระบบทางเดิน (cover way) ให้เกิดอัตลักษณ์แห่ง
การเป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมองคค์วามรู้เพิ่มมากขึน้  

วัตถุประสงค์ในการศึกษา  
1.  ศกึษาลักษณะทางกายภาพ การใช้ประโยชน์ท่ีดนินโยบายก าหนดทิศทางและจัดระเบียบ ให้พืน้ท่ี

ชุมชนท่ี เอื้อประโยชนต์อ่มหาวิทยาลัย โดยค านึงถงึศักยภาพของส่ิงแวดลอ้มโดยรอบพื้นท่ี  

2.  ศกึษาข้อมูลพฤติกรรมและกิจกรรมของผู้ใชท้ั้งกลุ่มนักศึกษากับกลุ่มชุมชนภายนอกมหาวยิาลัย ให้เพื่อ
หา รูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมตอ่คุณภาพชวีิตเช่น เขตควบคุมสถานบริการ
และ อาคารสถานบริการประเภทตา่ง ๆ ท่ีเป็นแหล่งอบายมุข หรือการก าหนดพื้นท่ีการเรียนรู้ กิจกรรมนันทนาการ 
และ สันทนาการท่ีเหมาะสม เป็นต้น โดยการใชก้ระบวนการการมสี่วนร่วมของชุมชน นักศกึษาและหนว่ยงานราชการ
ท่ี เกี่ยวข้อง  

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน  
การวิจัยนี้ มีเป้าหมายหลักของโครงการด้านการศึกษาแนวทางการวางผังแม่บท  ก าหนดลักษณะทาง 

กายภาพของพื้นท่ีเพื่อหาข้อก าหนด  หลักเกณฑ์รวมถึงรูปแบบของแนวทางการจัดระเบียบปรับปรุงลักษณะการใช้ 
ประโยชน์ท่ีดิน ท่ีสอดคล้องต่อพฤติกรรม ความต้องการ ความสวยงามและสภาพแวดล้อม โดยค านึงถึงข้อก าหนด 
ข้อบัญญัต ิกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

1. ศกึษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องและวิเคราะห์กรณีตัวอยา่งเมืองท่ีมีการจัดการเกี่ยวกับชุมชนเพื่อสิ่งแวดลอ้ม

เพื่อ หาข้อสรุปแนวคิดในการวางผังและจดัการ  

2. ศกึษาสภาพปัญหาของสภาพแวดลอ้มพื้นท่ีโดยรอบมหาวทิยาลัย  
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3. เสนอแนวทางการปรับปรุงการวางผังการจัดการท่ี เหมาะสมโดยให้ เอื้อต่อมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันการศกึษาท่ีสามารถน าไปปรับใชไ้ด้  

4. ศกึษาทัศนคต ิข้อเสนอแนะ และผลกระทบตอ่ผู้ใช้งานพืน้ท่ีโดยรอบ ตามแนวทางการปรับปรุง  

5. สรุปแนวทางการวางผังและจัดการในรูปแบบมหาวทิยาลัยเขียวสะอาดท่ีเหมาะสมตอ่ไป พื้นท่ีศกึษาคือ 

มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิตและมหาวิทยาลัยรังสิต มาเป็นกรณีศึกษา โดย

เลอืกจากมหาวิทยาลัยตอบรับและรว่มในการจัดโซนน่ิงรอบสถานศึกษาของ สสส.และเกณฑ์จากลักษณะบริบทของ

พื้นท่ีท่ีมีลักษณะใกล้เคียงและมีพืน้ท่ีท่ีมีแนวโน้มท่ีจะพัฒนาต่อไปในอนาคต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 
 
 
 
 
 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ตัวแปรในการศึกษาวิจัย 
1.   เกณฑ์การวางผัง รูปแบบย่านการใช้ท่ีดิน การจัดกลุ่มพื้นท่ีอาคารสิ่งปลูกสร้างและการจัดกลุ่มพื้นท่ี 

กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงการเชื่อมโยงระหวา่งอาคารภายในย่าน เช่น อาคารหอพักภายนอกกับอาคาร 

เรียนภายในมหาวิทยาลัยกล่าวคือระยะห่างระหว่างอาคารประมาณไม่เกิน 1 กิโลเมตร ระยะเวลาการสัญจรการเดิน

เท้า ประมาณ 5 – 10 นาทีหรือประมาณ 3 – 5 นาที โดยจักรยาน  

2.   การน าหลักการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมแบบอนุรักษ์ธรรมชาติมาใช้ในการวางผัง  ท่ีส่งผลในเร่ือง 

การช่วยลดปัญหาและควบคุมมลภาวะทางฝุ่นละอองและเสียง  

3.  ก าหนดให้เกิดเป็นแผนนโยบายในการวางผัง แผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยศึกษาจากสภาพปัจจุบัน 

ปัญหา ศักยภาพ การวเิคราะห์ ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ประชากร 

โครงสร้างบริการพืน้ฐาน การบริการสาธารณะ เพื่อให้ชุมชนมกีารบูรณาการสังคมท้ังในส่วนท่ีเป็นการด าเนินการทาง 

หนว่ยงานราชการท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง  
4.  การศึกษาวจิัยครั้งนี้ได้ท าการศึกษาเฉพาะการข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินและการจัดการ ท่ีส่งผล 

ต่อพฤติกรรมความต้องการ และการยกระดับคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม โดยไม่ท าการศึกษาเกี่ยวข้องไปถึงการ
ออกแบบ อาคารโดยตรง และไมร่วมถึงการวเิคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน โดยการสรุปผลของการวิจัยเป็นการ
สรุปผลจาก การวิเคราะห์เชิงบูรณาการจากแบบสอบถาม การส ารวจและการสังเกตการณ์ โดยแบ่งการสรุปผลของ
การวจิัยออกเป็น      

4.1 ผลจากข้อก าหนดเกณฑ์การใชป้ระโยชนท่ี์ดนิ การวางผัง  

4.2 ผลจากการสรุปพฤตกิรรม กิจกรรมเพื่อการพัฒนาการใชง้านพื้นท่ี  

4.3 ผลจากการหาความสัมพันธ์ระหว่างการใชป้ระโยชนท่ี์ดนิและผู้ใชพ้ื้นท่ี  

วิธีวิทยาการวิจัย  

ในการด าเนินโครงการเป็นลักษณะของกระบวนการวางแผนท่ีเก็บข้อมูล  การวิเคราะห์ การปฏิบัติการหา 

ข้อมูลภาคสนาม เพื่อการจัดแผนงาน และการน าแผนไปปฏบัิต ิโดยมีรายละเอยีด ดังนี้  

1.  การเก็บข้อมูลท้ังทางด้านเศรษฐกิจสังคมและข้อมูลทางด้านกายภาพ  โดยข้อมูลทางเศรษฐกิจสังคมใน 

พื้นท่ีโครงการจะเก็บโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ในส่วนของข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคมในพื้นท่ีท่ีใชเ้ป็น 

กรณีศึกษา โดยอาศัยทางด้านทุติยภูมิเป็นหลักเสริมข้อมูลภาคสนามเป็นบางส่วน  ส าหรับการเก็บข้อมูลทางด้าน 

กายภาพจะเป็นการศึกษาส ารวจเป็นหลัก   
2.  การวเิคราะห์และการสังเคราะห์ขอ้มูล ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและทางด้านกายภาพ ประกอบด้วย  

2.1 การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจเพื่อศึกษาแนวโน้มบทบาททางด้านเศรษฐกิจของพื้นท่ีโครงการ  โดย 
จะลึกลงไปในระดับพืน้ท่ีโครงการ คือ แนวโนม้เศรษฐกิจในชุมชน การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมท่ีมีบทบาทต่อพื้นท่ีศึกษา  

2.2 การวิเคราะห์ทางด้านสังคมโดยวิธีการทางสังคมวิทยาและเพื่อศึกษาตีความท าความเข้าใจถึง 
โครงสร้างทางสังคมของชุมชน การแบ่งกลุ่มทางสังคม สถานประกอบการตา่ง ๆ ทัศนคติของเรียนนักศึกษาและคนใน 
ชุมชนเพื่อน าไปสู่การมีส่วนร่วม การปรึกษาหารือ รวมไปถึงการน าไปใช้เพื่อการน าแผนไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับ 
ชุมชนด้วย  

2.3 การวิเคราะห์ทางด้านกายภาพโดยอาศัยแผนท่ี รูปถ่าย การรังวัด รวมท้ังทฤษฏีการออกแบบผัง 
เมือง ให้สามารถเปรียบเทียบลักษณะของการใช้ประโยชน์ท่ีดิน สภาพอาคาร ความหนาแน่น ฯ ตลอดจนสามารถ
ศกึษา ถึงลักษณะความเหมาะสมของการวางผัง พื้นท่ีสาธารณะท่ีเหมาะ นอกจากนี้การวเิคราะห์ทางด้านกายภาพนี้
จะน าเอา ไป ใชใ้นการควบคุมก ากับดูแลมาตรการทางด้านกายภาพตอ่ไปในอนาคต  
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2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคม นอกจากจะมีการวิเคราะห์เฉพาะด้าน แล้วจะต้อง

น าไปสู่การวิเคราะห์โดยรวมเพื่อน าไปสู่การสังเคราะห์ให้ได้มาซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรมการด ารงชีวิตใน

อนาคตพื้นท่ีใช้สอยต่าง ๆ รวมไปถึงการสังเคราะห์รูปแบบกายภาพท่ีสามรถน าไปใช้ในการปรับปรุงท้ังในด้านของผัง 

และรูปแบบอาคารตลอดเส้นทางการสัญจร ในขัน้ตอนการวเิคราะห์และสังเคราะห์ คาดว่าใชเ้วลา 2 1/2 เดอืน  

3. การสร้างแนวทางในการพัฒนา-ปรับปรุง โดยในขัน้ตอนน้ี เพื่อท่ีจะสามารถก าหนดกรอบแนวความคิด ใน

การออกแบบพัฒนา-ปรับปรุงลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินในการเชื่อมโยงเส้นทางการสัญจร  เส้นทางกิจกรรมท่ี 

ส่งเสริมต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น โดยได้ก าหนดท่ีจะน าเอากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนท้ังส่วนท่ีเป็นชุมชนและ 

สาธารณะเขา้มาประกอบเป็นกรอบความคิดในการออกแบบพัฒนา-ปรับปรุง   
จากการศึกษาทฤษฎี การส ารวจและการสอบถาม ท าให้สามารถสร้างกรอบแนวคิดในการสร้างเกณฑ์ 

พัฒนา  โดยอาศัยหลักการตามแนวคิดขบวนการอุทยานนคร แนวคิดนเิวศวิทยาชุมชนเมือง แนวคิดส านกึแห่งสถานท่ี 
แนวคิดบาทานิยมแนวใหม่ แนวคิดด้านการสัญจรและการรับรู้ทิศทางตามหลักมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด ท้ังนี้เพื่อให้ 
การด าเนินงานในการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย  จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 
สนับสนุนและมีการเชื่อมโยงกันเพื่อให้การจัดท าเกณฑ์การออกแบบบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงแบ่งแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็น 5 ด้านดังนี้ (โดยอ้างอิงแนวทางการพัฒนาจากทฤษฎีโครงสร้างจินตภาพของ เควิน ลินซ์ 
พบว่า องค์ประกอบท่ีช่วยจดจาสภาพแวดล้อมของเมืองมีอยู่ 5 อย่าง คือ 1. เส้นทาง 2. เส้นขอบ 3. ภูมิสัญลักษณ์  
4. เส้นทางชุมนุมชน 5. ยา่น)  

1.  ด้านการใชป้ระโยชนท่ี์ดนิ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาอยู่ 2 ด้าน ดังนี้   
1.1 การก าหนดการใชท่ี้ดนิแบบผสมผสาน โดยการควบคุมการแบ่งโซนกิจกรรมให้เหมาะสม  
1.2 การออกแบบระบบการคมนาคมขนส่งท่ีหลากหลายรวมถึงการสนับสนุนการปรับปรุงแผนการใช้ 

ท่ีดนิให้มคีวามสอดคล้องกับระบบการขนส่งมวลชน           

1.3  ก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามกิจกรรมการใช้ประโยชน์พื้นท่ี    

2. ด้านระบบโครงขา่ยการสัญจร ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาอยู่ 5ด้าน ดังนี ้ 

2.1 ระบบโครงข่ายเส้นทางการสัญจร  

2.2 ล าดับศักย์และขนาดถนน  

2.3 ระบบการคมนาคมและการสัญจร  

2.4 ระบบรถขนสง่มวลชนสาธารณะ จุดบริการรถสาธารณะ  

2.5 พื้นท่ีจอดรถยนต์สว่นบุคคล  

3. ด้านการวางผังอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาอยู่ 2 ด้าน ดังนี้  

3.1 การควบคุมดา้นการออกแบบและการวางผัง  

3.2 การควบคุมความสูงและระยะถอยร่น  

3.3 การสร้างพื้นท่ีพิเศษ  

4. ด้านภูมสิถาปัตยกรรม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาอยู่ 3 ด้าน ดังนี้  

4.1 โครงขา่ยพืน้ท่ีสีเขียว  

4.2 พื้นท่ีเพื่อการกีฬากิจกรรมและนันทนาการ  

4.3 การพัฒนาพื้นท่ีโล่งวา่ง  

5. ด้านการบริหารการจัดการสิง่แวดลอ้ม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาอยู่ 2 ด้าน ดังนี้  

5.1 ด้านนโยบายดา้นการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน-ทรัพยากร  

5.2 การสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมแก่คนในชุมชน  
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ผลการศึกษา  
แนวทางการออกแบบและพัฒนาพื้นท่ีโดยรอบมหาวิทยาลัยจัดท าเป็นแผนเกณฑ์การออกแบบและพัฒนา

พื้นท่ี โดยรอบมหาวิทยาลัยให้มีสภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีลักษณะทางกายภาพท่ีตอบสนองสภาพสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่ง แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วยการพัฒนา 5 ด้าน โดยมีแนวความคิดเพื่อน าไปสร้างเกณฑ์ในการ
ออกแบบและ พัฒนาได้ดังนี้  

1. ด้านการใชป้ระโยชนท่ี์ดิน การก าหนดการใช้ท่ีดินแบบผสมผสาน โดยการควบคุมการแบ่งโซนกิจกรรมให้ 
เหมาะสม การใช้ประโยชนท่ี์ดนิแบบผสมผสาน การให้มกีารใชป้ระโยชนท่ี์ดนิในกิจกรรมท่ีสามารถอยู่ดว้ยกันได้เพื่อลด 
ระยะการเดินทางระหว่างท่ีอยู่อาศัยกับพื้นท่ีการศึกษาเพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อม  จ าแนกด้วยระบบการ
แบ่ง พื้นท่ี นอกจากนั้นแล้ว ยังเสนอให้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และประเภทกิจกรรมของอาคารให้มี
ความ ยดืหยุน่ขึน้พร้อมท้ังสร้างระบบผลตอบแทนเพื่อจูงใจส าหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านต่าง ๆ การออกแบบ
ระบบ การคมนาคมขนส่งให้มีความหลากหลายรวมถึงการสนับสนุนการปรับปรุงแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้มีความ  
สอดคล้องกับระบบการขนส่งมวลชน ก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามกิจกรรมการใช้ประโยชน์พื้นท่ี  พื้นท่ีท่ีใช้ 
ประโยชน์ร่วมกันหรือพื้นท่ีอเนกประสงค์ โดยจัดกลุ่มพื้นท่ีกิจกรรมประเภทเดียวกันให้อยู่ในพื้นท่ีเดียวกันหรือให้มี 
ความต่อเนื่องกันเพื่อสะดวกต่อการใช้งานจัดแบ่งพื้นท่ีในแต่ละกลุ่มพื้นท่ีกิจกรรมออกเป็นระบบบล็อกย่อยเพื่อให้ 
สามารถเข้าใชพ้ื้นท่ีได้สะดวกและไมใ่ห้เกิดจุดอับ การจัดพื้นท่ีส าหรับกิจกรรมเพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้พื้นท่ี 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนกันมากขึ้น  โดยลักษณะของพื้นท่ีกิจกรรมสามารถแบ่งออกเป็น  
3 ประเภท คือ ลานกิจกรรม ทางเดินกิจกรรม และจุดบริการ พื้นท่ีท่ีใช้ในการพักผ่อนและประกอบกิจกรรม
นันทนาการ การเชื่อมต่อพื้นท่ีสวนสาธารณะประเภทต่าง ๆ ด้วยแนวเชื่อมต่อพื้นท่ีสีเขียวระยะห่างไม่เกิน 400 เมตร 
ซึ่งเป็นระยะห่าง การเดินเท้าในลักษณะสวนทางเดินจะท าให้เกิดเป็นพืน้ท่ีสเีขียวตอ่เนื่องขนาดใหญ่  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ควรจัดระบบพื้นท่ีเพื่อการกีฬาและนันทนาการ โดยให้จัดพื้นท่ีส าหรับกิจกรรมกีฬาและการออกก าลังกาย 

ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ พื้นท่ีสนามกีฬาหลัก มีพื้นท่ีสนามหญ้าเพื่อการออกก าลังกายสระน้ า และพื้นท่ีสวนหย่อม 
ขนาดเล็กส าหรับพักผ่อน ออกแบบให้มีพื้นท่ีการเรียนรู้ธรรมชาติเพื่อการศึกษาในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดจินตนาการ

และ มีพื้นท่ีลานกิจกรรมหรือท่ีหมายตา และช่องน าสายตา ก าหนดมุมองท่ีหมายตา และช่องน าสายตา เพื่อสร้าง

ภาพลกัษณ์ทางกายภาพท่ีสวยงาม เป็นท่ีจดจ าและเป็นเอกลักษณ์ของพื้นท่ีหรือชุมชน สร้างความรับรู้เกี่ยวกับทิศทาง 
และเส้นทาง ตลอดจนสร้างทัศนียภาพท่ีร่มร่ืน โดยใชบ้ริเวณพื้นท่ีโล่งวา่งที่ไมม่กีารใช้งานน ามาสร้างก็ได้  
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พื้นท่ีท่ีเป็นสถานบริการพานิชย์ธุรกิจเพื่อความบันเทิง ออกแบบให้บริเวณใจกลางพื้นท่ีกิจกรรมให้เป็นพื้นท่ี 
สาธารณะขนาดเล็กส าหรับคนในชุมชน และรายล้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกในชุมชน เช่นร้านค้า ร้านอาหาร 
เพื่อ เป็นการส่งเสริมศักยภาพพื้นท่ีซึ่งกันและกันแทนท่ีจะเปิดเป็นสถานบันเทิง  พื้นท่ีเพื่อการอยู่อาศัยและเพื่อการ
พานิชย์ ออกแบบให้พื้นท่ีเพื่อการอยู่อาศัยและเพื่อการพานิชย์อยู่ใกล้ระบบการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวกและมีความ
หลากหลาย รวมถึงการสนับสนุนการปรับปรุงแผนการใช้ท่ีดินให้มคีวามสอดคล้องกับระบบการขนส่งมวลชน ควรจัด
ให้พื้นท่ีร้านค้า พานิชยกรรมให้อยู่ใกล้บริเวณพื้นท่ีจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร เพราะเป็นพื้นท่ีรวมกิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการการ ใช้ประโยชน์ท่ีดินให้สอดคล้องกับระบบการสัญจร เป็นการเพื่อความคล่องเศรษฐกิจภายในชุมชน
และเป็นการลดการใช ้พลังงานในการเดินทางลงได้ส่วนหน่ึง  

2.  ด้านระบบโครงขา่ยการสัญจร  

2.1 ระบบโครงข่ายเส้นทางการสัญจร ก าหนดให้ถนนเป็นระบบวนรอบ (Loop System) เพื่อให้ง่ายต่อ 
การรับรู้ทิศทางและง่ายต่อการเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ในพื้นท่ีโดยไม่หลงทางใช้หลักแนวคิด  Looped  local  roads 

(Alexander and others, 1997) เชื่อมโยงทางสัญจรรูปแบบต่าง ๆ เข้าสู่พื้นท่ีดังกล่าวในลักษณะเป็นจุดเชื่อมต่อระบบ 

เครือข่ายการสัญจร สร้างโครงข่ายการสัญจรให้มีการรับรู้ได้ง่ายและเข้าถึงพื้นท่ีได้อย่างสะดวกแก่ชุมชนในพื้นท่ี  
โดย สร้างแนวแกนถนนหลักให้เกิดเป็นแกนหลักของการเดินเท้าและการขี่จักรยานภายในส่วนพื้นท่ีการศึกษา  เชื่อม

เข้าสูชุ่มชนและสถาบนัการศึกษา จนถึงบริเวณพื้นท่ีพักอาศัยและพื้นท่ีสาธารณะ  

2.2 ล าดับศักย์และขนาดถนน ถนนควรตัดตามลักษณะภูมิประเทศเดิมเพื่อลดการเปิดหน้าดินเดิม และ 

รักษาสภาพแวดล้อมเดิมให้มากท่ีสุดโดยการจัดหาเทคนิคการลดความเร็วของรถยนต์  (Traffic Calming) ภายในเขต 

ชุมชนและย่านต่าง ๆ ของเมือง ( American Planning Association 2006) ได้ก าหนดมาตรฐานความกว้างของช่อง

จราจรไว้ดังนี ้ขนาดทางเดินเท้า (Pedestrial)  

 

ตารางที ่1 ขนาดทางเดินเท้า  

ขนาดล าดับศักย์ ขนาดความกวา้งทางเดินเท้าในยา่น

พานชิยกรรม 

ขนาดความกวา้งทางเดินเท้า

ในย่านพักอาศัย 

เมตร 

ถนนสานประธาน, ถนนสายหลัก 7.5 1.5 – 1.8 

ถนนสายรอง 6.0 1.2 – 1.5 

ถนนสายยอ่ 4.5 - 6.0 1.2 – 1.5 

 

ตารางที่ 2 ขนาดเส้นทางจกัรยาน 

ขนาดล าดับศักย์ ขนาดความกวา้งทางเดินเท้าในยา่น

พานชิยกรรม 

ขนาดความกวา้งทางเดินเท้า

ในย่านพักอาศัย 

เมตร 

ถนนสานประธาน, ถนนสายหลัก 2.7 1.8 – 2.4 

ถนนสายรอง 2.4 1.5 – 1.8 

ถนนสายยอ่ 1.8 1.2 – 1.5 

ท่ีมา: Principle of highway Engineering and Traffic Analysis (1990) 

 



 
 

Proceedings   

2280 

2.3 ระบบการคมนาคมและการสัญจรการจัดหาทางเลือกการเดินทางและการคมนาคมขนส่งท่ีมีความ 
หลากหลาย เช่น การเข้าถึงด้วยจักรยาน ทางเดินเท้า รถรางไฟฟ้า เรือ หรือระบบขนส่งมวลชนสาธารณะอื่น ๆ แยก 
ช่องทางสัญจรระหว่างทางรถยนต์ ทางจักรยาน และทางเท้าให้ท่ีสนับสนุนให้มีการแยกช่องทางสัญจรให้ชัดเจนเพื่อ 
ความปลอดภัยในการสัญจรของผู้ใชง้าน นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้ผู้ใช้งานการสัญจรท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 
ด้วยจักรยานหรือการเดินเท้า การสง่เสริมระบบขนสง่ท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม ควรส่งเสริมให้มีนโยบายการจ ากัด 

จ านวนรถยนต์และรถจักรยานยนตส์าธารณะ พื้นท่ีโดยรอบมหาวทิยาลัยให้มรีถประจ าทางให้บริการฟรีเพื่อ
หลีกเลี่ยง การใช้รถส่วนตัว โดยให้หน่วยงานภาครัฐร่วมมือกับสถาบันการศึกษาร่วมมือกันจัดหาและลงทุน นโยบาย
การควบคุม การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ควรให้มีการจัดระบบการสัญจรรถยนต์ส่วนบุคคลให้อยู่ในพื้นท่ีจ ากัด คือ 
ก าหนดการเดินรถ ทางเดียวเป็นระบบวนรอบให้อยู่ภายนอกเขตพื้นท่ีสถานศกึษา ในระยะ 500 เมตร ซึ่งเป็นระยะเดิน
เท้าท่ีสะดวก โดยจัดให้บริเวณทางสัญจรมจีุดจอดรถ จุดบริการรถสาธารณะและระบบขนสง่มวลชนท่ีเข้าถึงได้สะดวก 
เพื่อลดการใช ้รถยนต์สว่นบุคคลในพืน้ท่ี ท าให้ลดการคับคั่งในเวลาเร่งดว่นและเป็นการช่วยลดมลภาวะในพืน้ท่ีอีกดว้ย 

- นโยบายการควบคุมการใชร้ถจักรยานยนต์ เนื่องจากในการส ารวจจะพบวา่การสัญจรโดย รถจักรยานยนต์
นัน้ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยนั้นเป็นท่ีได้รับความนิยมเพราะมีความสะดวกและรวดเร็ว แต่จากสถิตกิารเกิด
อุบัติเหตุน้ันส่วนใหญ่จะเกิดกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ดังนัน้การจะจัดระบบการสัญจรรถจักรยานยนต์ นั้นควรจะท า
โดยการควบคุมอย่างจริงจังและให้เกิดความพึงพอใจกันทุกฝ่าย โดยมีนโยบายการจัดการใช้หลักการ เดียวกันกับ
รถยนต์ส่วนบุคคลคือ ก าหนดเส้นทางให้อยู่ในพื้นท่ีจ ากัดเหมือนการใช้รถยนต์ คือ ก าหนดเส้นทางเดินรถ ให้อยู่
ภายนอกเขตพื้นท่ีสถานศึกษาหรือบริเวณโดยรอบชุมชนท่ีเหมาะสม ในระยะ 400 - 500 เมตร ซึ่งเป็นระยะเดิน เท้าท่ี
สะดวก โดยจัดให้บริเวณทางสัญจรให้ใกล้ท่ีจอดรถจักรยนต์ จุดบริการรถสาธารณะและระบบขนส่งมวลชนท่ี เข้าถึง
ได้สะดวก เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในพื้นท่ี ท าให้ลดการคับคั่งในเวลาเร่งด่วนและเป็นการชว่ยลด มลภาวะใน
พื้นท่ี  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  

-  ปรับปรุงทางจักรยานท้ังในเร่ืองของรูปแบบและความท่ัวถึง ส่งเสริมการพัฒนาระบบถนนและท่ีจอดรถ 
สาธารณะ ทางจักรยานและระบบทางเดินเท้าให้สอดคล้องกับนโยบายท่ีจะสนับสนุนการเดินและขี่จักรยานให้เป็นการ 
สัญจรหลักภายนอกมหาวิทยาลัยหรือระยะจากหอพักถึงอาคารเรียน โดยมีความส าคัญคือ การเปลี่ยนถนนของ
รถยนต์ ให้เป็นถนนคนเดินโดยลดพื้นท่ีเพื่อเปลี่ยนเป็นเส้นทางเดินเท้าและทางจักรยานให้หลาย ๆ คนได้ออกก าลังกาย
ด้วยการ เดิน วิ่งและขี่จักรยาน มีโอกาสได้เดินเท้าพบปะทักทายกัน มีตน้ไม้ปลูกให้ร่มเงามีพื้นท่ีใหม่ ๆ ให้จัดกิจกรรม
เชงิสร้างสรรค์ท่ีเพิ่มสสีันและความหลากหลายในชีวิตท้ังยังชว่ยเพิ่มกระแสทางเศรษฐกิจอกีด้วย เพื่อกิจกรรมทางกาย  
ท่ีมุ่งส่งเสริมการอยู่ดีมสีุข สุขภาพกาย สุขภาพใจ การป้องกันโรค การพัฒนาความเชื่อมโยงทางสังคมและการพัฒนา 
คุณภาพชีวิต เป็นต้น  
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จัดสภาพแวดล้อมท่ีจูงใจและสะดวกต่อการขี่จักรยานให้เพิ่มมากขึ้น  เช่น การปรับปรุงเส้นทางจักรยาน  
การจัดท่ีจอดรถจักรยานเพิ่มเติม การจัดระบบจักรยานสาธารณะ ศูนย์บริการจักรยาน และการจัดกิจกรรมเพื่อให้
ความรู้ และส่งเสริมการขี่จักรยาน เป็นต้น  

-  ออกแบบเส้นทางจักรยานโดยมกีารควบคุม มีระยะเวลาในการเดินทางจากหอพักหรือท่ีพักภายนอกไปยัง 

มหาวิทยาลัยหรือจากพื้นท่ีจอดรถส่วนกลางไปยังอาคารเรียน ไม่ให้เกิน 10 นาที หรือ 800 เมตร (ค านวณจากค่า 

ระยะทาง 400  เมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินเท้า 10 นาทีและโดยจักรยาน 5 นาที ประกอบกับข้อมูลการวิจัยท่ีว่า 

ระยะเวลาท่ีผู้ใช้งานต้องการสัญจรด้วยจักรยาน)  
  
  
  
  
  
  
  
 
    

-  การสนับสนุนการเชื่อมตอ่ระหวา่งยา่นและชุมชนด้วยการเดิน จากจุดเชื่อมต่อระหว่างย่านพักอาศัย ท่ีจอด 

รถสาธารณะกับจุดในแผนการพัฒนาใหม่ ๆ เช่น โครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยหรือโครงการระบบขนส่งมวลชน  
การ ออกแบบส่วนประกอบทางเดินเท้าเชื่อมต่อระหว่างท่ีพักอาศัย สถานบันการศึกษาและสถานท่ีส าคัญของชุมชน 
โดยใช้ ระบบโครงสร้างทางสัญจรเบา ออกแบบให้สามารถเดินทางจากท่ีพักอาศัยถึงจุดท่ีไกลท่ีสุดไม่เกิน 10 นาที  
โดยการเดิน เท้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Alexander and others (1997) ท่ีกล่าวว่า “ระยะทางระหว่างชุมชนควร 

มรีะยะเวลาใน การสัญจรไมเ่กิน 10 นาทีด้วยการเดินเท้า และ 5 นาทีโดยจักรยาน ซึ่งสามารถลดการใชพ้ลังงานและ
ความสึกหรอใน ยานพาหนะไม่น้อยกว่า 1.50 บาท/กิโลเมตร” (ตรึงใจ บูรณสมภพ และคณะ, 2546) โดยเส้นทาง
ดังกล่าวควรจัดให้มี ศาลาท่ีพักซึ่งจะมีประโยชนม์ากในฤดูฝน  
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จุดบริการรถสาธารณะ รูปแบบของระบบขนสง่มวลชน ควรมรีายละเอยีดประกอบการพจิารณา ดังนี้  

-  เปลี่ยนรถสร้างมลพิษเป็นรถรางเพื่อการอนุรักษ์ โครงการจ้างเหมาบริการรถเมล์บริการโดยใช้พลังงาน 

สะอาดเชื่อมโยงระหว่างพื้นท่ีภายนอกกับภายในมหาวิทยาลัยฟรี  โดยใช้การร่วมมือกันของหน่วยงานภาครัฐกับ 

สถาบันการศึกษาในพืน้ท่ี  

-  พัฒนาระบบขนส่งมวลชน มีตารางเวลาเดินรถท่ีแน่นอน บริการตรงเวลา เช่น รถรางบริการ รับ-ส่ง 

ผู้โดยสารท่ีจุดรอทุก ๆ 10 นาที เป็นต้น และครอบคลุมเส้นทางอย่างท่ัวถึง เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใชง้าน อย่าง

เต็มท่ีและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้งานหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  อีกท้ังยังเป็นการลด

การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในทางอ้อมด้วย ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้ว ยังช่วยลดมลพิษ ให้เป็นรถราง 

พลังงานก๊าซธรรมชาติหรือพลังงานไฟฟ้ามีรูปแบบสอดคล้องต่อการใช้งานมากที่สุด ซึ่งสามารถอ านวยความสะดวก 

ให้แก่ผู้ใช้งานได้มากขึ้นและสามารถช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลลงได้สร้างจิตส  านึกแก่ผู้ใช้งานในการหันมาใช้ 

ระบบขนสง่มวลชนท่ีปลอดมลพิษและประหยัดมากขึ้นเมื่อกลา่วถึงแนวทางการลดการใชร้ถยนต์สว่น   

ต าแหน่งของจุดเปลี่ยนถ่ายระบบการสัญจรต่าง ๆ ควรอยู่ใกล้เขตท่ีผู้ใช้งานต้องใช้เป็นประจ า เช่น เขตพัก

อาศัย เขตการศึกษา  

-   จัดระเบียบของท่ีจอดรถยนต์ส่วนบุคคล ให้มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดเป็นพื้นท่ีจอดรถยนต์ส่วนกลาง

รอบ ๆ เขต พื้นท่ีพักอาศัยและเชื่อมโยงกับระบบขนส่งมวลชนในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบครบวงจร  หรืออาจใช้

ระบบ park and ride กล่าวคอื จอดรถยนต์ในท่ีจอดรถยนต์สว่นกลาง จากนั้นจึงสัญจรต่อด้วยจักรยานท่ีจัดเตรียมไว้ส 

าหรับบริการแก่ ผู้ใชง้านท่ีเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลควรควบคุมพื้นท่ีจอดรถยนตเ์พื่อป้องกันการจอดรถอยา่ง

ไร้ทิศทาง และลุกลามไปในทุก ๆ พื้นท่ี จนไมส่ามารถควบคุมได้  

3.  ด้านการวางผังอาคารและสิ่งปลูกสร้าง   

3.1 การควบคุมด้านการออกแบบและการวางผัง การสนับสนุนการออกแบบอาคารให้เกาะกลุ่มกันและ

ใช ้ประโยชน์ในการออกแบบอาคารแบบกระชับ (Compact Building Design) การออกแบบอาคารให้กะทัดรัดเป็นกลุ่ม 

ก้อนสามารถเชื่อมตอ่กันได้โดยการเดิน เป็นการก่อสร้างในพื้นท่ีซึ่งท าให้เกิดความประหยัดพื้นท่ีและสะดวกตอ่การใช้ 

งานของคนในชุมชนดว้ย  

 

 
  

  ออกแบบให้กลุ่มอาคารเชื่อมต่อด้วยทางเดินระหว่างกลุ่มอาคารกับพื้นท่ีว่างพื้นท่ีสีเขียวภายในชุมชน เพื่อเสมือน

เป็นจุดพักระหว่างทางในการเดิน พื้นท่ีระหว่างอาคารแทรกด้วยพื้นท่ีว่าง (Alexander and others, 1997) เพื่อก่อให้เกิดจุด

ศูนยร์วมของกิจกรรม โดยพจิารณากิจกรรมของผู้ใชส้ถานท่ีในแตล่ะชว่งเวลา เชน่ เพื่อการ นันทนาการ เป็นตน้  
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3.2 การควบคุมความสูงและระยะถอยร่น รณรงค์ให้มีการปรับเปลี่ยนอาคารและออกแบบอาคาร

ทางเดิน และถนนให้มีช่องทางพิเศษ (อาเขต) หรือช่องทางใต้อาคารท่ีเหมาะส าหรับการเชื่อมต่อระหว่างจุดด้วย 

การเดินควบคุมการสร้างอาคารในพื้นท่ี ให้มีนโยบายช่วยดูแลการควบคุมความสูงและระยะรน่ของอาคารให้อยูใ่นการ

ควบคุมของ กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   

3.3 การสร้างเสริมชุมชนให้เป็นสถานท่ีพเิศษ ด้วยความผูกพันกับสถานท่ีอยา่งเข้มแข็งการพัฒนาชุมชน และ
การมีส่วนร่วมของสมาชิกจะเกิดขึ้นไม่ได้หากพวกเขาเหล่านั้นไม่รู้สึกในความเป็นเนื้อแท้และการมีส่วนได้ส่วนเสียกับ
พัฒนาการของชุมชน ดังนั้นการพัฒนาความเป็นย่านด้วยองค์ประกอบของงานวางผังชุมชนการพัฒนาหน่วย เศรษฐกิจ
วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของชุมชน การพัฒนาหน่วยสาธารณูปการส าคัญเช่น โรงเรียน วัดหรือโบสถ์ หรือแม้แต่
งานสถาปัตยกรรมของอาคารเก่างานภูมิทัศน์แบบดั้งเดิมท่ีเกี่ยวเนื่องกับวถิีชวีิต ความเชื่อ ศาสนา การคงไว้ ซึ่ง สถานท่ีท่ี
มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของชุมชน การใช้ประโยชน์และบริหารจัดการอาคารท้ิงร้าง โดยการให้ ธนาคารของรัฐหรือ
หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดโปรแกรมการให้กูย้มืเงินส าหรับการฟื้นฟูสภาพอาคารท้ิงร้างและอาคารเก่า  

4.  ด้านภูมสิถาปัตยกรรม  

4.1 โครงข่ายพื้นที่สีเขียว การสร้างระบบภูมิทัศน์ตามแนวแกน  คือการสร้างแนวแกนสีเขียวเป็น 
โครงข่ายตามแนวเส้นทางถนนสายหลักตามเส้นทางการเดินเท้าและเส้นทางจักรยานเพิ่มพื้นท่ีส าหรับท ากิจกรรมการ 
ออกแบบพื้นท่ีเพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ของคนในพื้นท่ีและนักเรียน นักศึกษา ได้มีพื้นท่ีพักผ่อน มีปฏิสัมพันธ์ในเชิง 
ชุมชนและเป็นการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวด้วย โดยลักษณะพื้นท่ีกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ พื้นท่ีลานกิจกรรม 
ทางเดินกิจกรรมและจุดบริการชุมชน ปลูกต้นไม้สองข้างทางให้มีลักษณะเด่นเป็นสัญลักษณ์เตอืนให้ผู้สัญจรรับรู้ ยา่น 
การเข้าถึง จากถนนภายนอกท้ังทางเข้าหลัก และทางเข้ารอง และใช้ประกอบกับระบบป้ายท่ีออกแบบตามหลัก 
วิศวกรรมจราจร และเพิ่มต้นไม้ท่ีให้ร่มเงา โดยผู้ใช้งานส่วนมากต้องการให้มีการปลูกต้นไม้ใหญ่เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มร่ม
เงา บนถนนทุกเส้น เนื่องจากสภาพปัจจุบันถนนบางเส้นทางยังขาดร่มเงาจากต้นไม้ส่งผลให้ขาดความร่มร่ืน ร้อน และ
ไม่ น่าสัญจร ซึ่งข้อสรุปดังกล่าวล้วนสอดคล้องกับแนวคิดในการใช้ประโยชน์จากงานภูมิสถาปัตยกรรมช่วยสร้าง
สภาวะน่า สบาย ออกแบบพื้นท่ีสีเขียวให้ตอบสนองการใช้งานท่ีหลากหลาย เช่น มีพื้นท่ีนั่งส าหรับพักผ่อนอ่าน
หนังสือมีพื้นท่ีออกก าลังกาย และลานกิจกรรม เป็นต้นซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ 
ชว่ยส่งเสริมให้เกิด การใชง้านในพื้นท่ีนัน้ ๆ ออกแบบพัฒนาลดพื้นท่ีถนนส าหรับรถยนต์ และเพ่ิมเส้นทางจักรยานและ
ขยายทางเดินเท้า หลายคนได้ออกก าลังกายด้วยการขี่จักรยาน หรือใช้เป็นลู่วิ่งออกก าลังกาย มีโอกาสได้เดินเท้า พบ
เจอและทักทายกัน มีต้นไม้ปลูกให้ร่มเงา รวมถึงเกิดพื้นท่ีใหม่ ๆ ท าให้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เช่น ถนนคนเดิน ท่ี
เพิ่มสสีันและความ หลากหลายให้ชวีติบริเวณพื้นท่ีโดยรอบมหาวทิยาลัย    

4.2 พื้นท่ีเพื่อการกีฬากิจกรรมและนันทนาการ พื้นท่ีเพื่อการนันทนาการและพักผ่อนควรมีการออกแบบ 
และสร้างพื้นท่ีท่ีเอื้อต่อการเดิน การใช้จักรยาน การขนส่งสาธารณะ กิจกรรมนันทนาการ  และกิจกรรมทางกายท่ี 
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สร้างสรรค์มกีารสร้างสัญลักษณ์ทางการจราจรท่ีจดจ าง่าย และส่งเสริมกิจกรรมทางกายมีการสร้างทางเดินในพื้นท่ี 
ธรรมชาติและพื้นท่ีอนุรักษ์มีสิ่งอ านวยความสะดวกเชน่ เครื่องออกก าลังกายสันนทนาการ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมกิจกรรม 
ทางกาย จากการศึกษาพบว่าผู้ใชง้านมพีฤติกรรมให้ความสนใจต่อพื้นท่ี ท่ีมีการใชง้านและมีกิจกรรมอย่างมาก หรือ 
อาจเรียกได้วา่จุดรวมกิจกรรม จุดรวมกิจกรรมควรอยู่ในพื้นท่ีท่ีเป็นชุมทางหรือจุดเชื่อมตอ่ของเส้นทางท่ีมีการใชง้าน 
เป็นประจ าของคนในชุมชนเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงพื้นท่ีควรจัดในเขตพักอาศัย (หอพัก) หรือในพื้นท่ีระหว่างเขตพัก 
อาศัย ห้องสมุดธรรมชาติ และจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจร หรือเป็นพื้นท่ีท่ีผู้ใช้งานส่วนมากนิยมเดินทางผ่านเป็นประจ า 
เป็นสถานท่ีท่ีมีการประกอบกิจกรรมของผู้ใช้งานจ านวนมาก ซึ่งการจัดกิจกรรมในพื้นท่ีดังกล่าวจะสามารถช่วยลด
การ สัญจรด้วยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ซึ่งจะสามารถลดมลภาวะทางอากาศ กลิ่น เสียง ได้ตามแนวทางของ
มหาวิทยาลัย เขียวสะอาด นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้งานออกมาปฏิสัมพันธ์ ท ากิจกรรมร่วมกันด้วย การ
สนับสนุนให้มีการจัด กิจกรรมตลาดนัด โดยจัดหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสม เพราะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเกิดกิจกรรม
ภายในพื้นท่ี ควรอยู่ในเขต พักอาศัย (หอพัก) และควรมรีะยะทางในการเดินทางไม่มากจากหอพัก (ประมาณ 10 นาที
โดยการเดิน) ควรจัดกิจกรรมในช่วงเวลา 18:00 น.เป็นต้นไป เพราะเป็นช่วงเวลาหลังเลิกเรียนท างาน โดยผู้ใช้งาน
สว่นมากสะดวกตอ่การ ใชง้านในพื้นท่ีดังกลา่วมากที่สุด  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 4.3 ควรจัดพื ้นที ่ส  าหรับส่งเสริมการศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน  เช่น  พื ้นที ่อ่านหนังสือหรือ

ห้องสมุด ธรรมชาติ สวนพฤกษชาติ สวนพืชสมุนไพร พื้นท่ีวาดภาพส าหรับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ

สถาปัตยกรรม ศาสตร์ พื้นท่ีจัดแสดงผลงานประติมากรรมของนักศึกษา เป็นต้น   

4.4 สนับสนุนการสร้างอุทยานการเรียนรู้ในพื้นท่ีโดยรอบมหาวิทยาลัย  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและ 

ผู้สนใจเขา้มาศึกษาหาความรู้และยังเป็นศูนย์รวมกิจกรรมในพื้นท่ีได้ดว้ย  

4.5 เพิ่มพื้นที่ลานกีฬา-สวนสุขภาพ ส าหรับออกก าลังกายแก่นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนคนใน

ชุมชน ใกล้เคียงเพื่อสง่เสริมให้เกิดประโยชนใ์นดา้นการใช้งานพืน้ท่ีแกชุ่มชนวธีิการสร้างพื้นท่ีสาธารณะ การสร้างพื้นท่ี 

สาธารณะที่เป็นจุดรวมกิจกรรมของชุมชน  

5. ด้านการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  

5.1 ด้านนโยบายด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน-ทรัพยากร สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและมุ่ง 
การพัฒนาไปยังชุมชนท่ีมีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอยู่แล้วสนับสนุนกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและส่งเสริม  
ประสานร่วมมอืกันระหว่างชุมชนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  

5.2 การสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่คนในชุมชนการให้รางวัลกับเขตหรือชุมชนท่ี 
สนับสนุนแนวนโยบายการสร้างความหนาแน่นในพื้นท่ีชุมชนการสร้างโอกาสและทางเลือกของท่ีอยู่อาศัยส าหรับ 
ประชากรทุกระดับรายได้การวางผังให้อาคารและท่ีอยู่อาศัยตั้งอยู่เป็นกลุ่มโดยมศีูนย์บริการชุมชน มีพื้นทีสี่เขียวและ 
พื้นท่ีสาธารณะจะช่วยให้เกิดคุณภาพชีวิตทีดีแก่ประชาชน โดยให้หน่วยงานราชการมีนโยบายให้ชุมชนในพื้นท่ีมีการ 
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รักษาท่ีโล่งพื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีธรรมชาติท่ีงดงาม พื้นท่ีอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ และพื้นท่ีซึ่งมีความเสี่ยงด้าน 
สิ่งแวดล้อม โดยมีรางวัลตอบแทนชุมชนท่ีสนับสนุน ในการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับ
ของ ประเทศมีแนวทางในการจัดการซึ่งผู้วิจัยได้น ามาประยุกต์ใช้ในระดับของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ (กรมการผัง
เมอืง กระทรวงมหาดไทย, 2544)  

สรุปผลและอธิปรายผล  
แนวความคิดการพัฒนาพื้นท่ีโดยรอบมหาวิทยาลัยเป็นแนวความคิดกลางท่ีเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิต

ของ ประชาชนซึ่งอยู่บนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรทีมี่อยู่อย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยทรัพยากรนั้น

เอื้ออ านวยให้ สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ได้โดยไม่สูญเสียการคงอยู่และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีการ

ด ารงชีวติของ ประชาชนและสภาพแวดล้อมโดยรวม แนวคิดนี้ยังเนน้การให้ข้อมูลและความรู้ ตลอดจนการมสี่วนร่วม

ของประชาชนในการอยู่อาศัยร่วมกันและแบ่งปันการใช้ทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรมเพื่อเป็นการลดผลกระทบ

ตามมาชุมชนโดยรอบและท่ีส าคัญหน่วยงานภาครัฐหรือมหาวิทยาลัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดท ากรอบ

แนวคิดและจัดท าข้อก าหนด ตามขอ้เสนอ ดังนี้  

1. การจัดท ากรอบแนวคิด หน่วยงานภาครัฐหรือมหาวิทยาลัยควรปรับเปลี่ยนหน้าท่ีหลักของศูนย์กลางการ 

พัฒนาซึ่งเนน้การเป็นศูนยก์ลางการให้การศึกษาแตเ่พยีงอย่างเดียว โดยควรให้ความส าคัญกับชุมชนพื้นท่ีโดยรอบท่ีมี 

นสิิตนักศกึษาได้พักอาศัยอยู่ ในฐานะท่ีเป็นพื้นท่ีในการใชช้ีวติประจ าวันผสมผสานกับการพัฒนาคุณภาพชีวติและการ 

เรียนรู้ของชุมชนอยา่งสมดุล  

2. การปรับปรุงข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้มีลักษณะผสมผสานตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญ

ฉลาด ซึ่ง ได้แก่ การอนุญาตให้ใชป้ระโยชนท่ี์ดินด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายและมีความยดืหยุน่ โดยทุกกิจกรรมต้องมี

ความ สอดคล้องซึ่งกันและกัน โดยกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นต้องช่วยสร้างเสริมปฎิสัมพันธ์ของสมาชิกภายในชุมชนและไม่มี 

ผลกระทบเชงิลบแก่ชุมชนท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  

3. การเร่งรัดการจัดท าผังเมอืงเฉพาะเพื่อ ใหส้ามารถน าเอาแนวคิดการออกแบบอาคารให้เกาะกลุม่และการ สร้าง

ระบบการเชื่อมตอ่ระหวา่งกลุม่อาคารและระหวา่งท่ีอยูอ่าศัยกับแหล่งงานด้วยการเดินเท้าและระบบการขนส่งมวลชน 

4. การเพิ่มมาตรการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้อยูอ่าศัยและภาคเอกชนรวมท้ังผู้พัฒนาโครงการอสังหารมิทรัพย์  

ให้ด าเนนิตามแนวทางการเตบิโตอยา่งชาญฉลาด  

5. การจัดตั้งกองทุนสนับสนุน โครงการแบ่งปันท่ีดิน (land sharing) โครงการจัดการฟื้นฟูสภาพอาคารเก่า 

อาคารท้ิงร้าง และท่ีว่างให้กลับมามีประโยชนใ์ชส้อยและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจกองทุนสนับสนุนการอยู่อาศัยใกล้แหลง่ 

งาน รวมท้ังกองทุนอ่ืน ๆ ท่ีสง่เสริมแนวคิดการลดการเติบโตแบบกระจัดกระจาย  

6. การรวมกฎหมายการผังเมอืง การควบคุมอาคาร และการอสังหารมิทรัพย์เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความเป็น 

เอกภาพซึ่ง จะสามารถสะท้อนนโยบายการควบคุมและส่งเสริมกิจการด้านผังเมืองของรัฐและท้องถิ่น ตลอดจนการ 

แก้ไขปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้การบังคับใช้บังเกิดผลตาม  

เจตนารมณข์องกฎหมาย  

7. การปรับปรุงกรอบแนวคิดการพัฒนาท่ีหวังพึ่ง การเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวแต่เพียงอย่างเดียว โดย

หัน มาใช้กรอบแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดส าหรับการวางแผนพัฒนาเมืองแนวความคิดท้ังหมดนี้เป็นเพียง

ข้อเสนอ เบื้องต้น ในโอกาสต่อไปจะได้น าเสนอข้อสรุปซึ่ง เป็นภาคประสบการณ์ท่ีได้จากการน าแนวคิดการเติบโต

อย่างชาญ ฉลาดไปใช้ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาเมืองและช่วยลดการกระจัดกระจายของ

กรุงเทพมหานครได้อยา่งแน่นอน  
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กิตติกรรมประกาศ  
ผู้วิจัยและทีมงานขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและได้รับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ 

จากหลายหนว่ยงานและหลายภาคส่วนได้แก่  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี มหาวทิยาลัยรังสิต 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยนื (องค์การมหาชน)

ท าให้งานวิจัยเล่มนี้ประสบผลส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบคุณ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีท่ีได้สนับสนุนงบประมาณในการค้นคว้าศึกษาในครั้งนี้และขอขอบคุณคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ท่ีอ านวยความสะดวกในการท างานวจิัยจนส าเร็จลุลว่งไปด้วยด ี 
 

เอกสารอ้างอิง  

1. ก าธร กุลชล. (2545). การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร การติดตามหาค าตอบในรอบ 40 ปี. พิมพ์ครั้งท่ี 

1. นครปฐม โรงพมิพม์หาวทิยาลัยศลิปากร.  

2. การท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย. (2540). กองวางแผนโครงการ “นโยบายการท่องเท่ียวเชงินิเวศน์”   

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. (2540). รายงานฉบับสมบูรณ์ แผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตบางเขน. 

จ านวน 500 เล่ม. กรุงเทพฯ : บริษัท เจ. ฟิล์ม โปรเซส จ ากัด. 

4. ชัยสิทธ์ิ ด่านกติติกุล. (2539). โครงการจัดท าแผนการจัดการอนุรักษแ์ละปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมอืงเก่า 

นครศรีธรรมราช. จ านวน 400 เล่ม. กรุงเทพ : บริษัท สหธรรมิก จ ากัด.  

5. ชูวิทย์ สุจฉายา. (2552). การอนุรักษเ์มอืง. จ านวน 1000 เล่ม. กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์ พร้ินติง้แอนด์พับลิชชิ่ง

จ ากัด. 

6. ชูวิทย์ สุจฉายา. (2550). โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบภูเขาทอง. จ านวน 300 เล่ม. กรุงเทพฯ : คณะ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยศลิปากร.  

7. สรณ์สริิ รวโีรจน์วรกุล. (2551). แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยนืของจังหวัดปทุมธานี.

วทิยานพินธ์ ปริญญามหาบัณฑิต. สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว มหาวทิยาลัยนเรศวร.  

8. สิทธิพร ภริมย์ร่ืน. “การออกแบบชุมชนเมอืงท่ีน่าอยู่และยั่งยืน : ทฤษฎีและประสบการณ์”.

วารสารวิชาการ คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยศลิปากร, ปี 2549-50, ฉบับท่ี 22 : 139-

141.  

9. Lynch, Kevin. (1960). The Image of The City. Cambridge, MA: The Technology Press and Harvard 

University Press.  

10. Jacobs, J. (1961). The Death and Life of Great American Cities. New York: Vintage.  
11. Hillier, B. and Hanson, J. (1984). The Social Logic of Space. Cambridge: Cambridge University Press.  
12. Hillier,  B.  et  al.  (1993). Natural  Movement:  or,  Configuration  and  Attraction  in  Urban  

Pedestrian  
13. Movement.InEnvironmental and Planning B: Planning and Design. Vol. 20. 29-66.   



 
 

Proceedings   

2287 

การศึกษาเพื่อการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยองวัดดอนตอง (อุโบสถ) อ าเภอป่าซาง 

จังหวัดล าพูน อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 

The study for establishment of Tai Yong local museum at Don Tong temple 

(Ubosot), Pa Sang district, Lamphun province by public participation 

พัชรมน มลูละ1* 

Patcharamon Moolla1*   
 

บทคัดย่อ 

  การศึกษาเร่ือง “การศึกษาเพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยองวัดดอนตอง (อุโบสถ) อ าเภอป่าซาง จังหวัด

ล าพูน อย่างมสี่วนร่วมของชุมชน” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทเกี่ยวกับชาวไทยองโดยท่ัวไป รวมท้ังแนวคิด และหลักการ

ของการจัดการพิพิธภัณฑ์ตามหลักการสากล  ตลอดจนศึกษาชุมชนไทยองบ้านดอนตองและศักยภาพความเข้มแข็ง 

ของชุมชน เพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการและจัดแสดงส าหรับการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชาวไทยอง  

วัดดอนตอง (อุโบสถ) บ้านดอนตอง ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การสนทนากลุ่มและการส ารวจทางกายภาพ ผลการศึกษาพบว่า วัดดอนตอง(อุโบสถ)  

มศีักยภาพพร้อมท่ีจะจัดตัง้พิพธิภัณฑ์พื้นบ้าน  เนื่องจากมอีาคาร สถานท่ี และวัตถุส าหรับการจัดแสดงนทิรรศการ รวมท้ัง

ชุมชนให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือส าหรับการจัดตัง้พพิิธภัณฑ์พื้นบ้าน 

  รูปแบบวิธีการท่ีเหมาะสม คือการจัดท าทะเบียนวัตถุ เพื่อทราบประเภทและวธีิการดูแลรักษาวัตถุ ส าหรับการจัด

แสดงนิทรรศการ  มีการปรับปรุงอาคาร พื้นท่ีโดยรอบให้ดูสวยงาม และเสนอวิธีการออกแบบห้องจัดแสดงซึ่งเป็นอาคารชั้น

เดียวให้เป็นสัดส่วนส าหรับจัดตั้งนิทรรศการผ่านข้อมูล เนื้อหา รูปภาพและวัตถุในเร่ืองราวต่าง ๆ ดังนี้  1) จัดแสดงข้อมูล

ประวัติความเป็นมาของชาวไทยองและการตั้งถิ่นฐานของชาวไทยองชุมชนบ้านดอนตอง 2) จัดแสดงข้อมูลศาสนสถาน 

โบราณสถาน โบราณวัตถุภายในชุมชนบ้านดอนตอง พร้อมแผนผังศาสนสถานภายในชุมชน และรูปภาพในอดีต  3) จัด

แสดงข้อมูลและวัตถุเกี่ยวกับวถิีชีวติชาวไทยองชุมชนบ้านดอนตอง คือ การทอผ้า และการจักสาน โดยพื้นท่ีอาคารด้านหน้า

เป็นส่วนบริการต้อนรับ บริการข้อมูล ส่วนเทคนิคการจัดแสดงจะมีการติดป้ายชื่อ ข้อมูลเชงิวิชาการ สิ่งจัดแสดงตามความ

เหมาะสม และมีการก าหนดเส้นทางส าหรับผู้เข้าชมนิทรรศการ โดยใช้วิธีการวางผังเส้นทางการเดินแบบอิสระ โดยแต่ละ

ส่วนจะมีจุดสนใจเฉพาะเร่ืองแต่สามารถท่ีจะเห็นภาพรวมของเนื้อหาท้ังหมดได้จากการรวมเนื้อหาของแต่ละส่วนไว้ด้วยกัน 

อีกท้ังชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ส่งผลให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน และเกิด

ประโยชนต์อ่ชุมชนต่อไป 
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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 

บทน า 

  ในปัจจุบัน จังหวัดล าพูนมีมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก ซึ่งสิ่งตา่งๆเหล่านี้มีความส าคัญควร

แก่การอนุรักษ์ไว้ เนื่องด้วยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่า เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษ จึงควรท่ี

จะเก็บรวบรวม อนุรักษ์ สงวนรักษาและเผยแพร่ เพื่อท่ีจะได้ให้ประชาชนหรือบุคคลท่ีจะศกึษาหาความรู้และเผยแพร่

เป็นประโยชนต์อ่ไป 

  การเก็บรวบรวม อนุรักษ์ สงวนรักษาและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนั้น ท าให้เกิดสถานท่ีหนึ่งซึ่งเป็น

สถาบันท่ีท าหน้าท่ีดังกล่าว เรียกว่า “พิพิธภัณฑ์” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ปรับปรุงใหม่ 

พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของค าว่า พิพิธภัณฑ์ ไว้ว่า “สถานท่ีเก็บรวบรวมและแสดงสิ่งของต่าง ๆ ท่ีมีความส าคัญ

ทางด้านวัฒนธรรมหรือด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และก่อให้เกิดความ

เพลดิเพลนิใจ” [1] 

  พิพิธภัณฑ์ได้รับยกย่องให้มีสถานะเป็นสถาบันการเรียนรู้ท่ีส าคัญของสังคมท่ีจะส่งต่อและถ่ายทอดความรู้

จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อกีรุ่นหนึ่ง ถือเป็นแหล่งรวบรวมสั่งสมความทรงจ าอันรุ่งโรจนใ์นอดีตชาติของสังคมของชุมชนหรือ

ของหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ท่ีก่อตั้งขึ้น บทบาทของพิพิธภัณฑ์ได้รับการยกย่องให้มีสถานะเป็นสถาบันการเรียนรู้ท่ี

ส าคัญของสังคมท่ีจะส่งต่อและถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งมิให้ขาดสาย และอีกนัยหนึ่งพิพิธภัณฑ์

ยังถือเป็นแหล่งรวบรวมสั่งสมความทรงจ าอันรุ่งโรจน์ในอดีตชาติของสังคม ของชุมชนหรือของเอกชนผู้ก่อตั้งซึ่งเป็น
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บทบาทท่ีสอดรับกับนัยของความหมายดั้งเดิมในยุคกรีกโบราณ  ดังนัน้ สถาบันใดที่มภีารกิจเกี่ยวข้องกับการรวบรวม 

สงวนรักษาวัตถุท่ีเป็นหลักฐานมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยแ์ละสิ่งแวดล้อม  และน ามาศกึษาค้นควา้ วเิคราะห์วจิัย  

เพื่อน าผลการศึกษามาเผยแพร่แกส่ังคมแลว้ สถาบันน้ันก็ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑไ์ด้ [2] 

 สภาพปัญหาของพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน  ถึงแม้จะมีพิพิธภัณฑ์ท่ีหลากหลายและมากมายแต่คนไทยก็ยังไม่

นยิมเข้าพิพธิภัณฑ์ ผลท่ีตามมาก็คือการปิดตัวของพพิิธภัณฑ์ ถึงแมว้่าในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์หลายแห่งได้มกีารพัฒนา

ในเร่ืองของสื่อนิทรรศการเทคโนโลยีน าเสนอต่าง ๆ แต่พพิิธภัณฑ์บางแห่งยังขาดงบประมาณในการพัฒนา  หรือขาด

ความเข้าใจในการจัดแสดงนิทรรศการท่ีเหมาะสม เช่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นท่ีเป็นของเอกชน ชุมชน วัด หรือแม้แต่

พิพิธภัณฑ์ท่ีเป็นของหน่วยงานราชการมีความล าบากในการสร้างสรรค์สื่อจัดแสดงท้ังในเร่ืองของงบประมาณท่ีไม่

เพียงพอและความพร้อมของบุคลากร เพราะรูปแบบการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังอยู่ใน

ลักษณะเป็นองค์กรท่ีไม่มั่นคง ไมม่คีวามชัดเจนในเร่ืองของทิศทางที่จะไป ส่งผลให้พิพิธภัณฑน์ิ่งขาดการพัฒนา   

  พิพิธภัณฑ์วัด  เป็นพิพิธภัณฑ์ประเภทหนึ่งท่ีมีการบริการจัดการโดยภาคส่วนบุคคล จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวม

โบราณวัตถุท่ีเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและพระพุทธศาสนา มีหน้าท่ีเก็บรวบรวม อนุรักษ์และจัดแสดง  

โดยส่วนใหญ่แล้ววิถีชีวิตของคนไทยท่ีนับถือพระพุทธศาสนาก็จะผูกพันตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย  เมื่อมีงานวัดหรือ

เทศกาลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาชาวบ้านก็พร้อมใจท่ีจะร่วมมือกัน ในบางครั้งวัดก็เป็นสถานท่ีจัดกิจกรรม

ตา่ง ๆ ของคนในชุมชน โดยมีพระสงฆ์ท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษา สั่งสอน และแนะน า  ท าให้พระสงฆ์กลายเป็นท่ีพ่ึงของคนใน

ชุมชน [3]  ดังนั้น วัดจึงมีบทบาทเป็นศูนย์กลางของชุมชน และท าให้วัดกลายเป็นสถานท่ีรวบรวมสิ่งของต่าง ๆ ในชุมชน 

ท าให้วัดมีสิ่งของต่าง ๆ อยู่มากมาย ท้ังท่ีเป็นของวัดเองและมีชาวบ้านน ามาถวายหรือบริจาค จึงให้เกิดความคิดริเร่ิม

สร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมา แต่ในปัจจุบันพบว่าพิพิธภัณฑ์ท่ีจัดตั้งอยู่ภายในวัดมีอยู่หลายแห่ง แต่ส่วนใหญ่แล้วพิพิธภัณฑ์

เหล่านี้กลับไม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียว อาจะเป็นเพราะไม่ได้รับการดูแลท่ีเหมาะสมจากผู้ก่อตั้งหรือพิพิธภัณฑ์

บางแห่งอาจมีอุปสรรคทางด้านงบประมาณเพื่อน ามาปรับปรุงนิทรรศการจัดแสดง อาคาร พื้นท่ีบริเวณโดยรอบให้เป็น

พิพิธภัณฑ์ท่ีมีความน่าสนใจ เหมาะสมในการท่องเท่ียวและการเรียนรู้ จึงต้องมีการปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการ  

มกีารออกแบบ มีการวางแผนการถ่ายทอดความรู้อยา่งมีระบบท่ีสามารถส่งเสริมศักยภาพของการแสดงนิทรรศการให้มี

ประสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อให้ผู้ชมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมุง่ชักจูงความคิดความสนใจ 

 พระครูรัตนวรรณสาทร เจ้าอาวาสวัดหนองเงือก เป็นผู้ริเริ่มในการพัฒนาพื้นท่ีบริเวณวัดดอนตอง(อุโบสถ) 

ซึ่งเป็นพื้นท่ีเขตติดต่อกับชุมชนหนองเหงือก และเนื่องจากแต่เดิมนั้นพื้นท่ีบริเวณแห่งนี้เคยเป็นศาสนสถานท่ีส าคัญ

ของชุมชนบ้านดอนตองตัง้แตค่รัง้อพยพมาจากชุมชนบ้านเวยีงยอง ซึ่งมหีลักฐานหลงเหลอือยู่ ได้แก่ พระพุทธรูป พระ

พมิพ์ อุโบสถ (ร้าง) และองค์พระเจดีย ์(ร้าง) โดยได้ร่วมกับคณะศรัทธาในชุมชนบ้านดอนตองพัฒนาพื้นท่ีดังกล่าวขึ้น 

ร่วมมือร่วมใจกันสร้างวิหาร ศาลา บูรณะอุโบสถ เจดีย์ พัฒนาเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม และตั้งชื่อศาสนสถานแห่งนี้ว่า 

วัดดอนตอง (อุโบสถ) อยู่ภายใต้ความดูแลของวัดดอนตอง ซึ่งเป็นวัดหลักของชุมชนในปัจจุบัน  ชุมชนบ้านดอนตอง

เป็นชุมชนท่ีชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวชาติพันธ์ุไทยอง แต่เดิมนั้นชุมชนบ้านดอนตองมีราษฎรจ านวน 10 ครัวเรือน

อพยพมาจากชุมชนบ้านเวียงยอง ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน และสร้างวัดแห่งแรกขึ้นท่ีกลางทุ่งนา           

เพื่อเป็นท่ีบ าเพ็ญกุศลตามประเพณี โดยได้นมินต์ครูบาธรรมลังกาจากวัดร้องหาง เมอืงยอง รัฐฉาน ประเทศสหภาพ

เมยีนมาร์มาเป็นเจ้าอาวาส [4] 

  ชุมชนบ้านดอนตอง เป็นชุมชนท่ีประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมตัง้แตส่มัยบรรพบุรุษ โดยมีภูมปิระเทศ

เป็นท่ีราบลุ่ม มีล าน้ าไหลผ่านซึ่งเหมาะสมต่อการท าการเกษตร ในหมู่บ้านจึงมีลักษณะการด ารงชีวิตใกล้ชิดกับ

ธรรมชาต ิในปัจจุบันจึงหลงเหลอืสิ่งของเครื่องใชใ้นอดีตท่ีเกี่ยวข้องกับการด ารงชวีติ พระครูรัตนวรรณสาทรและคณะ
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ศรัทธา จึงได้ร่วมกันน าวัตถุต่างๆซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านชุมชนบ้านดอนตอง และโบราณวัตถุท่ีมีมา

ตั้งแต่อดีตในพื้นท่ีวัดดอนตอง (อุโบสถ) และบริเวณชุมชนน ามารวบรวม อนุรักษ์ไว้ เพื่อจะด าเนินการจัดตั้งเป็น

พพิธิภัณฑข์ึน้ อนุรักษไ์วใ้ห้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป  

  การจัดแสดงพพิิธภัณฑพ์ื้นบ้านวัดดอนตอง (อุโบสถ) จะส าเร็จขึ้นได้จะตอ้งมกีารศึกษาส าหรับการจัดแสดง

นทิรรศการ โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษาบริบทของชุมชน การศึกษาความพร้อมของชุมชน ซึ่งมีความ

จ าเป็นอยา่งยิ่งเนื่องจากวัตถุท่ีจัดแสดงนี้เป็นวัตถุที่ได้มาจากประชาชนในท้องถิ่นเอง ดังนั้น จึงต้องเกิดการมีส่วนร่วม

ของประชาชน ซึ่งถือเป็นหลักการสากลท่ีทุก ๆ หน่วยงาน องค์กรให้ความส าคัญ ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและ

ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิด รว่มตัดสินใจ เพื่อร่วมมือกันจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ขึน้ และเป็นมติท่ียอมรับร่วมกัน

ของทุก ๆ ฝ่าย 

  จากปัญหาดังกล่าว จึงเล็งเห็นว่าควรมีการศึกษาประวัติความเป็นมา คุณค่าความส าคัญของภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของชาวชุมชนบ้านดอนตอง ศึกษาแนวคิดและหลักการส าหรับการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์และเมื่อท าการศึกษา

ประเมินถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แล้ว จึงเป็นการท าการศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อท าการออกแบบใน

การก าหนดเนื้อหา และหาวิธีการในการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วน

ร่วมของชาวไทยองชุมชนบ้านดอนตอง 

  ด้วยเหตุน้ีผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะท าวิทยานพินธ์ในหัวขอ้เร่ือง การศึกษาเพ่ือจัดตั้งพิพิธภัณฑพ์ื้นบ้านวัด

ดอนตอง(อุโบสถ) อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน โดยมีเป้าหมายในการศกึษาเพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการ

จัดแสดงส าหรับการจัดตัง้พิพธิภัณฑ์พืน้บ้านวัดดอนตอง (อุโบสถ) เมื่อผลการศกึษาในคร้ังนี้ส าเร็จจะเป็นประโยชนใ์น

การศึกษาค้นคว้า และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของชุมชนและหน่วยงานอื่น  ๆ 

ตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

  1. เพื่อศึกษาบริบทของชาวไทยองในจังหวัดล าพูน ตลอดจนแนวคิด และหลักการของการจัดการพิพธิภัณฑ์

ตามหลักการสากลโดยท่ัวไป 

  2. เพื่อศกึษาประวัตคิวามเป็นมา  สังคมและวัฒนธรรม  ศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนบ้านดอนตอง 

รวมท้ังศึกษาวัดดอนตอง (อุโบสถ)  ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ถึงศักยภาพและความพร้อมของ                

การจัดตัง้พพิธิภัณฑพ์ื้นบ้านของไทยอง  

  3. เพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการเพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยอง เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเกิด

ประโยชนต์อ่ชุมชนบ้านดอนตองต่อไป  
 

แนวคดิและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

1. แนวคิดการจัดการความรู ้

  ความรู้ หมายถึง องค์รวมของข้อมูลและสารสนเทศส าหรับการท าให้ส าเร็จ ความรู้มักเกิดจากการกลั่นกรอง

สารสนเทศตา่ง ๆ ท่ีมีอยู่ในขณะนัน้ เกิดจากการเรียนรู้ (Learning) ซึ่งเป็นกระบวนการในการสะสมความรู้ ผู้เรียนรู้จะตอ้ง

มีทักษะสามารถเรียนรู้ จนท าให้เกิดความรู้ ทักษะ และความถนัด สามารถใช้เหตุผลต่าง ๆ หรือความรู้ต่าง ๆ ร่วมกับ

สารสนเทศและสร้างความรู้ใหม่ได้ [5] ดังนั้น จึงต้องเกิดการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งประโยชน์ของการ

จัดการความรู้ มีดังนี้  
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1. ป้องกันความรู้สูญหาย ท าให้องค์กรสามารถรักษาความเชี่ยวชาญ ความช านาญและความรู้ท่ีอาจ 

สูญหายไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงบุคลากร 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ ท าได้โดยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงความรู้ เป็นปัจจัยส าคัญ

ของการเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ เนื่องจากผู้ท่ีมีหนา้ท่ีตัดสินใจตอ้งสามารถตัดสินใจได้อยา่งรวดเร็วและมคีุณภาพ 

3. ความสามารถในปรับตัว และความยืดหยุ่นเป็นการท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในงานและ

วัตถุประสงค์ของงาน  โดยไม่ตอ้งมกีารควบคุมมากนัก ซึ่งจะท าให้ผู้ปฏบัิตงิานสามารถท างานในหนา้ท่ีต่างๆ ได้อยา่ง

มปีระสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาจิตส านึกในการท างาน 

4. เป็นการพัฒนาทรัพย์สิน พัฒนาความสามารถขององค์กรในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมี

อยู ่[6] 

 2. แนวคิดการออกแบบนิทรรศการ 

  นทิรรศการ หมายถึง การแสดงการให้การศกึษาอย่างหนึ่งด้วยการแสดงงานให้ชม อาจจะมผีู้บรรยายให้ฟัง

หรือไม่มีก็ได้ การแสดงอาจจะแสดงนอกอาคารหรือในอาคารตามสิ่งท่ีจะจัดแสดง ซึ่งประกอบด้วย วัตถุจริง วัตถุ

จ าลอง ภาพถ่าย และแผนภูมสิิ่งของตา่ง ๆ ท่ีจะน ามาจัดแสดง แต่ในการจัดเตรียมจะตอ้งจัดอย่างมีระเบียบเรียบร้อย 

ดูง่ายและค านึงถึงความแจ่มชัด รวมท้ังก่อให้เกิดความรู้ ชว่ยให้ผู้ชมมคีวามเข้าใจข้อมูล [7]   

  การจัดนิทรรศการ เป็นการสื่อสารชนิดหนึ่งเกี่ยวกับการรับรู้ การวางแผนส าหรับจัดนิทรรศการจะต้อง

ออกแบบให้ผู้เข้าชมท่ีเป็นเป้าหมายรับรู้ได้ถูกต้อง สิ่งท่ีจะต้องจัดต้องสอดคล้องกับอารมณ์ ความรู้สึก และความ

ต้องการของผู้ชมจึงจะได้ผลดี การวางแผนนิทรรศการจะต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับผู้ชมเป็นส าคัญ ซึ่งในปัจจุบัน

พิพิธภัณฑสถานหลายแห่งได้จ าแนกการจัดนิทรรศการออกตามกลุ่มประชาชนกลุ่มใหญ่  ๆ 3 กลุ่มโดยอาศัยความรู้

และระดับปัญญาของผู้ชม เพ่ือการออกแบบท่ีเหมาะสม คือ 

กลุ่มท่ี 1 ส าหรับเด็กอายุประมาณ 12 ปีเป็นอย่างมากเนน้ให้เห็นลักษณะห้องแสดงตามความนึกคิดของ

เด็กโลกของความตื่นเตน้มหัศจรรยโ์ดยค านงึถึงจิตวทิยาทางการศกึษาของเด็กเป็นหลักส าคัญ 

กลุ่มท่ี 2 ส าหรับผู้ชมหนุม่สาวซึ่งไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะต้องใช้อุปกรณ์ประกอบเร่ืองการ

จัดแสดงต้องเชื่อมโยงข้อเท็จจริงเพื่อโน้มน้าวให้เขาเห็นคุณค่าต้องใช้สีเพื่อดึงดูดใจและวิธีการจัดเป็นแบบศิลปะและ

บางคร้ังต้องใช้เสียงช่วยค าบรรยายบนแผ่นป้ายต้องมีข้อความท่ีน่าสนใจวัตถุต้องถูกต้องตามความเป็นจริงและ

สัมพันธ์กับครุภัณฑ์ต่าง ๆ 

กลุ่มท่ี 3 ส าหรับผู้เข้าชมท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ท้ังทางทฤษฎีและการปฏบัิตท้ัิงมีความรู้เฉพาะวิชาเป็น

พิเศษผู้ชมประเภทนี้สนใจในการวิเคราะห์เนื้อหาของวัตถุอย่างละเอียดลออต้องการดูวัตถุมากๆเพื่อประกอบ

การศกึษาของพวกเขาผู้ชมประเภทนี้ไมต่้องการการจัดแสดงแบบศิลปะเพราะต้องการดูวัตถุและเร่ืองราวมากกว่าผล

การตคีวามและค าบรรยายในห้องแสดงและพร้อมท่ีจะทักท้วงโน้มน้าวเจ้าหนา้ท่ีให้คล้อยตามความคิดเห็นของเขาการ

จัดควรเนน้หนักในเร่ืองระเบียบและการเปรียบเทียบวัตถุเป็นหลักส าคัญ [8] 

 3. แนวคิดการมสี่วนร่วมของชุมชน 

  การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การท่ีประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการ

จัดการควบคุมการใช้ประโยชนแ์ละการกระจายทรัพยากรท่ีมีอยูเ่พื่อให้ประโยชนใ์นการด ารงชีวิตตามวถิีเศรษฐกิจและ

สังคม โดยการพัฒนาความรู้และภูมิปัญญาซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบการตัดสินใจในการก าหนดชีวิตของตนเอง [9] 

โดยการมสี่วน ร่วมของชุมชนก่อให้เกิดประโยชนต์า่ง ๆ ดังนี ้                
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1. เพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ กระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชนช่วย ให้เกิดความกระจ่างใน

วัตถุประสงค์และความต้องการของโครงการหรือนโยบายนั้นๆได้อยู่เสมอสามารถท่ีจะผลักดันให้เกิดการทบทวนข้อ

สันนิษฐานท่ีปิดบังอยู่ ซึ่งอาจจะปดิบังไมใ่ห้มองเห็นทางออกที่มปีระสิทธิภาพท่ีสุด                                                                

2. ลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา โดยท่ัวไปการมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถท่ีจะลดความล่าชา้และลด

ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับความขัดแยง้ของประชาชนได้ การมสี่วนร่วมของประชาชนสามารถเกิดผลในการยอมรับอย่าง

สูงตอ่การตัดสนิใจโดย กลุ่มซึ่งมีส่วนได้สว่นเสียในการตัดสนิใจนัน้ ๆ                                   

3. การสร้างฉันทามติ โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถท่ีจะสร้างข้อตกลงท่ี มั่นคงและยืนยาวและ

การยอมรับระหว่างกลุ่มซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะมีความเห็นขัดแย้งกันคนละทาง ก่อนให้เกิดความเข้าใจระหว่างคู่กรณี 

ลดความขัดแย้งทางการเมอืงและก่อให้เกิดความชอบธรรมในการตัดสนิใจของรัฐ                                                                                  

4. ความส าเร็จและผลในการปฏิบัติของโครงการ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจท าให้คนเรามีความรู้สึกถึง

ความเป็นเจ้าของการตัดสนิใจนัน้ ตลอดจนรู้สกึกระตอืรือร้นในการท่ี จะชว่ยให้ เกิดผลในทางปฏิบัติ [9]                                                                                
 

กรอบแนวคดิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุมชนบ้านดอนตอง 

หมู่ 4 ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพนู 

พิพธิภัณฑ์พื้นบ้านวัดดอนตอง(อุโบสถ) 

สภาพปัญหาของการจัดตัง้ 

 พิพธิภัณฑ์พื้นบา้นวดัดอนตอง(อุโบสถ) 

แนวคิดการจัดการการความรู ้

แนวคิดการจัดการนิทรรศการ 

แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

 

การศึกษาเพื่อจัดตัง้พิพธิภัณฑ์พื้นบ้านวัดดอนตอง (อุโบสถ) 

ต าบลแม่แรง อ าเภอปา่ซาง จงัหวัดล าพูน อย่างมีส่วนรว่มของชุมชน 
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วิธีวิทยาการวิจัย 

 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาบริบทของชาวไทยองใน

จังหวัดล าพูน ตลอดจนแนวคิด และหลักการของการจัดการพิพิธภัณฑ์ตามหลักการสากล ตลอดจนศึกษาประวั ติ

ความเป็นมา สังคมและวัฒนธรรม ศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนบ้านดอนตอง รวมท้ังศึกษาวัดดอนตอง 

(อุโบสถ) ต าบลแมแ่รง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ถึงศักยภาพและความพร้อมของการจัดตัง้พพิิธภัณฑ์พื้นบ้านของ

ไทยอง เพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการเพื่อการจัดตัง้พพิธิภัณฑ์พืน้บ้านไทยยอง เพื่อให้เป็นแหลง่เรียนรู้และเกดิประโยชน์

ตอ่ชุมชนบ้านดอนตอง ใชว้ธีิการศึกษาในรูปแบบของสหวทิยากร และน าเสนอในรูปแบบพรรณนา 

1. ขอบเขตการศกึษา   

    ขอบเขตเนื้อหา เป็นการศึกษาบริบทหลักการของพิพิธภัณฑสถาน และรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการ

พื้นบ้าน รวมท้ังประวัติความเป็นมาของชาวไทยอง ตลอดจนศักยภาพความพร้อมของวัดดอนตอง (อุโบสถ) ต าบล แม่แรง 

อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน เพื่อการจัดตั้งเป็นพพิิธภัณฑ์พื้นบ้าน และเสนอรูปแบบและวธีิการท่ีเหมาะสมในการจัดแสดง

พพิธิภัณฑ์พืน้บ้านเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  

 ขอบเขตพื้นที่ การศึกษามีพืน้ท่ีอยูใ่นวัดดอนตอง (อุโบสถ) ชุมชนบ้านดอนตอง ต าบลแมแ่รง อ าเภอป่าซาง 

จังหวัดล าพูน   

  2. เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา 

2.1 แบบสัมภาษณ์ (Interview)  แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) จากกลุ่มตัวอยา่ง (Sample) ซึ่ง

ได้มาแบบจงใจ (Purposive Sampling)   

2.2 การส ารวจทางกายภาพ โดยการสังเกตการณ์ถึงท่ีตัง้ เส้นทางคมนาคมของชุมชนบ้านดอนตอง และ

วัดดอนตอง(อุโบสถ) รวมถึงพื้นท่ีอาคารจัดแสดง   

2.3 ก ารสนทนากลุ่ ม  (Focus Group Discussion) เป็ นการเก็ บรวบรวมข้อมู ลจากการสนทนา                

จาก กลุ่มตัวอย่างแบบจงใจ (Purposive Sampling) จากประชากรท่ีเกี่ยวข้อง 3กลุ่ม คือ ผู้น าและชาวบ้านในชุมชน

ดอนตอง พระสงฆ์ และนักวิชาการหนว่ยงานในทอ้งถิ่น  

  3. กระบวนการศึกษา 

   การศึกษาภาคเอกสาร (Document Study) เพื่อทบทวนสถานะภาพความรู้เกี่ยวกับบริบทประวัติศาสตร์ สังคม 

วัฒนธรรมของชุมชนบ้านดอนตอง ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยท าการศึกษาค้นคว้าจาก 

หนังสือ เอกสารสิ่ งพิมพ์  และงานวิจัย จากส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ห้องปฏิบัตกิารบัณฑิตศกึษา สหสาขาวชิาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

และเทศบาลต าบลแมแ่รง ด้วยวธีิการสบืค้นข้อมูล เรียบเรียงล าดับความส าคัญ  น าข้อมูลมาจัดระเบียบและเรียบเรียง  

 การเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study)   

  3.1 การศึกษาลักษณะชุมชน สังคมและวัฒนธรรมของบ้านดอนตอง ใช้วิธีการส ารวจทางกายภาพ 

สังเกตการณ์ และสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) จากกลุ่มตัวอยา่ง (Sample) ซึ่งได้มาด้วยวิธีการ

แบบจงใจ (Purposive Sampling) จากประชากร (Poppulation) ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้น าและชาวบ้านใน

ชุมชนดอนตอง พระสงฆ์ และนักวิชาการหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา สังคม 

วัฒนธรรม ของชุมชนบ้านดอนตอง และน าข้อมูลมาจัดระเบียบ น าเสนอและวิเคราะห์ให้เห็นถึงอัตลักษณช์ุมชน 
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 3.2 การศึกษาวัดดอนตอง (อุโบสถ) ใช้วิธีการส ารวจทางกายภาพ สังเกตการณ์ และสัมภาษณ์แบบ 

มโีครงสร้าง (Structured Interview) ซึ่งสุ่มตัวอยา่งจากประชากร (Poppulation) ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับวัดดอน

ตอง (อุโบสถ) เพื่อให้ได้ข้อมูลในรายละเอียดของวัดดอนตอง (อุโบสถ) ท่ีเกี่ยวกับประวัตคิวามเป็นมาความส าคัญของ

วัดดอนตอง (อุโบสถ) 

  3.3 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ซึ่งเป็นวธีิการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มซึ่ง

เป็นกลุ่มตัวอยา่ง (Sample) มาจากชาวบ้านในชุมชน ผู้น าชุมชน พระสงฆ์ นักวิชาการในท้องถิ่น โดยใชว้ธีิการคัดเลอืก

กลุ่มตัวอย่างแบบจงใจ (Purposive Sampling) ในประเด็นการสนทนาในหัวข้อท่ีเกี่ยวกับวิธีการจัดการเพื่อการจัดตั้ง

พพิิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยองวัดดอนตอง (อุโบสถ) ซึ่งเป็นกระบวนการมสี่วนร่วมของชุมชนเป็นการศึกษาเพื่อหารูปแบบ

และวิธีการท่ีเหมาะสมในการจัดการพพิธิภัณฑว์ัดดอนตอง (อุโบสถ) ให้ประสบความส าเร็จ  
    

ผลการศึกษา 

  1. การศึกษาบริบทของชุมชน  สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนไทยองบ้านดอนตอง ต าบลแม่แรง 

อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

1.1 ประวัติความเป็นมาของชมุชนบ้านดอนตอง 

ไทยอง หรือ คนยอง เป็นช่ือเรียกกลุ่มคนเชื้อสายไทลื้อกลุ่มหนึ่ง ตั้งบ้านเรือนอยู่ท่ีเมืองยอง ปัจจุบันเป็น

อ าเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงตุง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐฉาน ในประเทศสหภาพเมียนมาร์ ส าหรับคนไทลื้อ

เมืองยอง อยู่ในประเทศไทย เรียกตนเองว่า “คุนยอง” หรือท่ีคนไทยเรียกกันต่อมาว่า “ไทยอง” เป็นชื่อท่ีรู้จักกันมากขึ้นใน

ภาคเหนือหลังจาก พ.ศ.2348 เมื่อกลุ่มไทลื้อเมืองยองได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองล าพูน-เชียงใหม่ รวมถึงกระจาย

ไปอยูใ่นหัวเมอืงตา่ง ๆ ในล้านนา และเรียกตนเองวา่คนยอง มใิชค่นลื้อ เพื่อแสดงถึงท่ีมาของเมอืงเดิมของตน [10] 

ชุมชนบ้านดอนตอง ตั้งอยู่ในหมู่ 4 ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน เป็นชุมชนท่ีชาวบ้านส่วน

ใหญ่ เป็นชาวชาติพัน ธ์ุไทยอง แต่ เดิมนั้นมีราษฎรจ านวน 10 ครัวเรือนอพยพมาจากชุ มชนบ้านเวียงยอง                            

ต าบลเวยีงยอง อ าเภอเมอืง จังหวัดล าพูน หลังจากนัน้ราษฎรในชุมชนได้ช่วยกันสร้างท่ีอยู่และท ากิน เป็นท่ีนา ไร่สวน  

ซึ่งในเวลานั้นเป็นป่ารกชัฏ จากนั้นไม่นานจึงได้สร้างวัดแห่งแรกขึ้นท่ีกลางทุ่งนาด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน เพื่อใช้

เป็นท่ีบ าเพ็ญกุศลตามประเพณี โดยนิมนต์ครูบาธรรมลังกา จากวัดร้องหาง เมืองยอง รัฐฉาน ประเทศเมียร์มาร์               

มาเป็นเจ้าอาวาส ต่อมาราษฎรลงความเห็นว่าไม่สะดวกต่อการสัญจรไปมา จึงได้ย้ายมาสร้างวัดภายในชุมชน 

ปัจจุบันเป็นโรงเรียนบ้านดอนตอง จนกระทั่งเมื่อจ านวนครัวเรือนเพิ่มมากขึน้เป็น 50 ครัวเรือน ชาวบ้านเห็นว่าสถานท่ี

คับแคบจึงได้ย้ายมาสรา้งวัดแหง่ใหม ่บริเวณใกล้กับตลาดในชุมชน ดังนัน้ปัจจุบันชุมชนบ้านดอนตองจึงมีศาสนาสถาน

ทางพุทธศาสนา 2 แห่งดว้ยกัน คือ วัดดอนตอง และวัดดอนตอง (อุโบสถ)  

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มเหมาะสมกับการเพาะปลูกทางการเกษตร ในชุมชนม ี            

ล าน้ าไหลผ่านทางทิศตะวันออกและทศิตะวันตกของชุมชน  การเดินทางและเส้นทางคมนาคมของชุมชนบ้านดอนตอง 

ตดิกับถนนเลี่ยงเมอืงสะปุง๋-สันป่าตอง จังหวัดเชยีงใหม่ หมายเลข 116 [11]  

1.2 สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนบ้านดอนตอง 

วถิีชีวติของชาวบ้านชุมชนบ้านดอนตองเป็นสังคมเกษตรกรรม ชาวบ้านประกอบอาชีพเป็นชาวสวนล าไย  

ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดล าพูน นอกจากนี้ชาวบ้านชุมชนบ้านดอนตองยังปลูกพริก ท านานและปลูกพชืผัก

สวนครัว เพื่อจัดจ าหนา่ยตามตลาดท่ัวไป ชาวบ้านด าเนนิชวีิตด้วยความเรียบง่าย มีความสามัคคีชว่ยเหลอืกันและกัน  

ชว่ยเหลืองานประเพณีของชุมชน  ด้านการปกครองมีการปกครองตามหลักท้องถิ่นท่ัวไป มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้น าชุมชน
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ดูแลสารทุกข์สุขดิบของลูกบ้าน ประสานงานกับเทศบาลต าบลแม่แรง มีวัดดอนตองและวัดดอนตอง(อุโบสถ)เป็น

ศูนยก์ลางทางศาสนา มเีสาใจบา้นและหอพ่อบ้านคงด าเป็นศูนย์กลางทางความเช่ือทางจิตใจ  

     ชุมชนบ้านดอนตอง ประเพณีและวัฒนธรรมมักเป็นประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและ

วัฒนธรรมเช่นเดียวกันของคนภาคเหนือ เช่น ประเพณีปีใหม่เมือง ประเพณียี่เป็ง ประเพณีตานก๋วยสลาก  ประเพณี

ทอดกฐิน ประเพณีทอดผ้าป่า เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางวัดดอนตอง(อุโบสถ) ซึ่งได้รับการพัฒนาบูรณะขึ้นมา

ใหม่นั้นจะมีคณะศรัทธาจากภายนอกชุมชนเข้ามาท าบุญประเพณีการทอดกฐิน ประเพณีทอดผ้าป่าอยู่บ่อยคร้ัง เช่น              

จากจังหวัดเชยีงใหม่ กรุงเทพมหานคร และจากหน่วยงานตา่ง ๆ เนื่องจากพระครูรัตนวรรณสาทร ผู้พัฒนาและผู้ดูแล

วัดดอนตอง (อุโบสถ) เป็นพระภิกษุท่ีมีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จักของประชาชน พุทธศาสนิกชนโดยท่ัวไป และมคีวามประสงค์

ในการพัฒนาวัดดอนตอง(อุโบสถ)ให้มีความเจริญ และท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาต่อไป อีกท้ังยังได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจากเทศบาลต าบลแมแ่รงในการด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ [4] 

1.3 ประวัติความเป็นมาของวดัดอนตอง (อุโบสถ) 

ชุมชนบ้านดอนตองเป็นชุมชนชาวไทยองท่ีอพยพมาจากชุมชนบ้านเวียงยอง ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมือง 

จังหวัดล าพูน และได้สร้างวัดแห่งแรกขึ้นท่ีกลางทุ่งนาด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นท่ีบ าเพ็ญกุศลตาม

ประเพณี โดยนิมนต์ครูบาธรรมลังกา จากวัดร้องหาง เมืองยอง รัฐฉาน ประเทศเมียร์มาร์มาเป็นประธานสร้างวัด 

ท่านได้เผยแผ่ธรรมและสร้างถาวรวัตถุได้หลายปี ต่อมาครูบาอุปนันตาได้เป็นเจ้าอธิการสมปานสืบต่อมาได้พัฒนาจน

มรณภาพลง ครูบาปัญโญก็ได้เป็นเจ้าอาวาสสบืตอ่มา และได้ร้ือกุฏ ิวิหารและยา้ยไปสร้างวัดภายในชุมชนดว้ยเหตุผล

ว่าวัดเดิมอยู่กลางทุ่งนา การเดินทางสัญจรไปมาไม่สะดวก แล้วปล่อยให้วัดเดิมรกร้างไปตามกาลเวลาแล้วแต่เจ้า

อาวาสแต่ละรูปจะมาพัฒนา ลุล่วงจนถึงครูบาศรี อริยว โส อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบุก ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง 

จังหวัดล าพูนได้มาอุปสมบท ณ อุโบสถร้างแห่งนี้ ได้ริเร่ิมบูรณะพระเจดีย์โดยก่ออิฐมอญครอบองค์พระเจดีย์ไว ้

รวมถึงก่ออิฐมอญเจดียอ์งคเ์ล็ก และอุโบสถ จนกระทั่งถึงช่วงเดอืนกันยายน พ.ศ.2548 พระเจดีย์องค์ใหญ่ได้เกิดรอย

แตกร้าว และมีต้นโพธ์ิเกิดขึน้บนพระเจดีย ์เนื่องจากระยะเวลานัน้ฝนตกหนักอย่างไม่ขาดสาย เป็นเวลานานหลายวัน 

จนท าให้ดินในพระเจดีย์เกิดอิ่มตัวและรากของต้นโพธ์ิเกิดการทรุดตัวแตกร้าวท่ัวองค์พระเจดีย ์ชาวบ้านจึงได้มาเฝ้าดู

แลรักษาโดยการเปลี่ยนผลัดเวรกันเป็นระยะเวลากว่า 2 เดือน กรมศิลปากรได้เข้ามาดูความเสียหายและร่วมกันกับ

ชาวบ้าน คณะสงฆ์ในต าบลแม่แรงบูรณะพระเจดีย์ โดยพระรัตนวรรณสาทร เจ้าอาวาสวัดหนองเงือก เป็นประธาน

การบูรณะตั้งแต่นัน้มา ในปัจจุบันได้มกีารขยายเขตพื้นท่ีเพื่อใช้เป็นสถานท่ีปลูกปา่รมณียสถานปฏิบัติธรรม โดยมีพระ

ครูจ าลอง ฐานวโร เจ้าอาวาสวัดดอนตอง คณะศรัทธาชุมชนบ้านดอนตองร่วมกันพัฒนา ดูแลจนถึงปัจจุบัน [12]  

  2. การศึกษาศักยภาพและความพร้อมของวัดดอนตอง(อุโบสถ) เพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

ของไทยอง 

2.1 ศักยภาพและความพร้อมในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ 

พระครูรัตนวรรณสาทรเป็นผู้ริเริ่มในการจัดตั้งพิพธิภัณฑ์ มแีนวคิด นโยบายในการสร้างศูนย์การเรียนรู้

ศลิปวัฒนธรรมภายในวัด ได้มีการรวบรวม อนุรักษ์ สืบสานเอกลักษณ์ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นของชาวไทยองบ้านดอนตอง 

เกิดการเผยแพร่ไปสู่สาธารณชน สามารถเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษาโดย

การมสี่วนร่วมของชุมชน 

 การศึกษาและส ารวจพื้นท่ีบริเวณวัดดอนตอง(อุโบสถ) พบว่า การเดินทางและเส้นทางคมนาคมของ

ชุมชนบ้านดอนตอง ตดิกับถนนเลี่ยงเมืองสะปุ๋ง-สันป่าตอง จังหวัดเชยีงใหม่ หมายเลข 116 พื้นท่ีบริเวณโดยรอบของ

วัดเป็นพื้นท่ีโล่งกว้าง มีความร่มร่ืน และอาคารสถานท่ีส าหรับการจัดตัง้เป็นพพิิธภัณฑ์นัน้เป็นอาคารช้ันเดียว ครึ่งปูน
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ครึ่งไม้ สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2559 โดยพระสงฆ์และชาวบ้านชุมชนดอนตองร่วมกันก่อสร้างขึ้นส าหรับเป็นท่ีจัดเก็บวัตถุ

ตา่งๆ ลักษณะเป็นห้องโถง มปีระตูทางเขา้ออก 2 ทาง และหน้าตา่งส าหรับเปิดรับแสงธรรมชาติและมีแสงไฟประดิษฐ์

เป็นสิ่งให้ความสว่างภายใน ส่วนวัตถุส าหรับการจัดแสดงจากการส ารวจ พบว่าสามารถแบ่งประเภทของวัตถุได้ 2 

ประเภท ได้แก่ ประเภทการด ารงชีวิต ด้านการจักสานและการทอผ้า เช่น กระบุง ตะกร้า กระติ๊บ หวด กี่ทอผ้า 

อุปกรณ์ส าหรับทอผ้า ผ้าทอ ตุง เป็นต้น ประเภทวัตถุทางศาสนา เช่น พับสา พระพุทธรูป รูปเคารพ เป็นต้น ทัง้นี้จาก

การศึกษาสามารถการวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนในด้านต่าง ๆ ดังนี ้

ด้านสถานที่ อาคารส าหรับจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ดังนี้ 
  จุดแข็ง (Strengths)  

1) ท าเลการคมนาคมสะดวก มป้ีายบอกเส้นทาง และตั้งอยูใ่กล้กับถนนทางหลวง 

  2) มีพื้นท่ีกวา้งขวาง ร่มร่ืน เหมาะสมส าหรับการด าเนนิกิจกรรม และเป็นพืน้ท่ีจอดรถ 

  3) มีพื้นท่ีใกล้เคียงกับหน่วยงาน สถานศกึษา แหล่งท่องเท่ียวใกล้เคียง 

  4) อาคารส าหรับจัดตั้งพิพิธภัณฑเ์กิดความร่วมมอืกันภายในชุมชน 

  5) อาคารมพีื้นท่ีโล่งกวา้ง 

  จุดออ่น (Weaknesses) 

   1) ถนนทางเขา้วัดคับแคบ รถไมส่ามารถวิ่งสวนทางได้ 

  2) ภายในอาคารส าหรับจัดตั้งพิพิธภัณฑ ์มคีวามสวา่งไมเ่พยีงพอ 

  3) ไมม่หี้องส าหรับการบริการทางวิชาการ เช่น ห้องส านักงาน ห้องปฏบัิตกิารของเจ้าหนา้ที่ หอ้ง

จัดเก็บอุปกรณท์ าความสะอาด เป็นต้น   

ด้านวัตถุส าหรับจัดแสดง ดังนี้  

  จุดแข็ง (Strengths)   

1) เป็นวัตถุมาจากชาวบ้านในชุมชน  

  2) เป็นวัตถุที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชน 

  จุดออ่น (Weaknesses) 

   1) วัตถุบางชนดิมสีภาพไม่สมบูรณ์ 

  2) ขาดบุคคลผู้มีความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ จึงท าให้วัตถุยังไม่ได้รับการจัดท าทะเบียน และไม่ทราบชื่อ

บุคคลผู้บริจาค  

  3) ขาดงบประมาณสนับสนุน 

2.2 วิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์   

วัดดอนตอง(อุโบสถ) เป็นวัดท่ีมีความส าคัญของชุมชนซึ่งได้รับการพัฒนา บูรณะเร่ือยมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 

โดยการน าของพระครูรัตนวรรณสาทร และท่านเป็นผู้ริเร่ิมในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีแนวคิด นโยบายในการสร้างศูนย์

การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภายในวัด เพื่อเกิดการอนุรักษ์ สืบสานเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทยองบ้าน  

ดอนตอง ได้เผยแพร่ไปสู่สาธารณชน สามารถเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษา 

โดยการมสี่วนร่วมของชุมชน บริเวณใกล้เคียงกับวัด ประกอบไปด้วย หน่วยงานราชการ สถานศกึษา แหล่งท่องเท่ียวท้ังใน

ชุมชนและชุมชนใกล้เคียง มีท าเลการคมนาคมสะดวก เนื่องวัดตั้งอยู่ใกล้กับถนนทางหลวงมป้ีายบอกเส้นทางท้ังถนนทาง

หลวงและถนนในชุมชน พื้นท่ีของวัดกว้างขวาง ร่มร่ืน เหมาะสมส าหรับการด าเนินกิจกรรม เป็นพื้นท่ีจอดรถได้หลายคัน 

ส่วนอาคารส าหรับจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เกิดความร่วมมือกันภายในชุมชน ซึ่งได้น าไม้เก่าของบ้านเรือนท่ีไม่ใชแ้ล้วมาประกอบ
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ก่อสร้างเป็นอาคารโดยชาวบ้านในชุมชนเอง ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวคร่ึงปูน ครึ่งไม้ ภายในอาคารเป็นพื้นท่ีโล่งกว้าง 

แต่ภายในอาคารมีความสว่างไม่เพียงพอ และไม่มีห้องส าหรับการบริการทางวิชาการ ส่วนวัตถุส าหรับจัดแสดงเป็นวัตถุ

มาจากชาวบ้านในชุมชนได้น ามาบริจาค แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชน เนื่องจากเป็นวัตถุท่ีไม่ได้ใช้งานแล้วท้ังเกิดจากการ

ประกอบอาชีพ และยุคสมัยวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไป ชาวบ้านจึงน ามาบริจาคเพื่อส าหรับน ามาจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเกิด

ประโยชน์ทางด้านการศึกษา ทั้งนี้ วัตถุส าหรับการจัดแสดงบางชิ้นมีสภาพท่ีไม่สมบูรณ์ เนื่องจากมีอายุท่ียาวนาน  

และไมไ่ด้รับการจัดท าทะเบียนวัตถุ 

 3. การเสนอรูปแบบและวิธีการเพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยองวัดดอนตอง(อุโบสถ) 

 ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการเพื่อเสนอรูปแบบและวิธีการเพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยองวัดดอนตอง

(อุโบสถ) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธผิล และเป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน จากการศึกษาทางวัดได้มีจัดเก็บ รวบรวม

วัตถุ เพื่อน ามาจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนบ้านดอนตอง แต่ยังไม่ได้มีวิธีการ

ขั้นตอนส าหรับการจัดตั้ง เนื่องจากขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ด้านหลักการพิพิธภัณฑ์ และงบประมาณ ด้วยเหตุนี้

การศกึษาเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์นั้นจะตอ้งศึกษาเพื่อหารูปแบบแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดแสดงนทิรรศการเพื่อเป็น

แหล่งเรียนรู้ จึงควรจะต้องมีเทคนคิท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการจัดแสดงนทิรรศการ การจัดการองค์ความรู้ โดยมีแนวคิด

ทฤษฎท่ีีเกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดการจัดการความรู้ แนวคิดการออกแบบนิทรรศการ และแนวคิดการมีส่วนร่วมชุมชน 

สามารถเสนอรูปแบบและวิธีการเพื่อการจัดต้ังพิพิธภัณฑพ์ื้นบ้านไทยองวัดดอนตอง(อุโบสถ) ได้ดังนี้ 

3.1 อาคารและสถานที ่และแผนผังการจัดแสดง - สถานท่ีโดยรอบวัดมพีื้นท่ีกวา้งขวางสามารถเป็นท่ี

จอดรถได้อย่างเพียงพอ ส่วนอาคารจัดแสดงผู้วิจัยเห็นควรว่าจะต้องมีการปรับปรุงอาคารให้มีความมั่นคง แข็งแรง 

และปลอดภัย ซึ่งในสว่นน้ีจะตอ้งใชง้บประมาณเพ่ิมเตมิ  

แผนผังการจัดแสดง  

 - ล าดับแรก เดินเข้าชมห้องนิทรรศการประวัติความเป็นของชุมชนบ้านดอนตอง วัดดอนตอง และ 

วัดดอนตอง(อุโบสถ) รวมถึงองคป์ระกอบทางสังคม วิถีวัฒนธรรมของชุมชนบ้านดอนตอง 

 - ล าดับท่ีสอง เดินต่อไปยังส่วนท่ีสอง ชมนิทรรศการเกี่ยวกับศาสนาในชุมชน จัดแสดงข้อมูลและ  

วัตถุทางศาสนา เช่น พับสา พระพุทธรูป รูปเคารพ เป็นต้น 

  - ล าดับท่ีสาม เดินต่อไปยังส่วนท่ีสาม ชมนิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนในอดีต จัดแสดงข้อมูล

และวัตถุประเภทการด ารงชีวิต ด้านการจักสานและการทอผ้า เช่น กระบุง ตะกร้า กระติ๊บ หวด กี่ทอผ้า อุปกรณ์

ส าหรับทอผ้า ผ้าทอ ตุง เป็นต้น  

- ล าดับท่ีสี่ เดินต่อไปยังส่วนท่ีสี่ ชมนิทรรศการภาพถ่ายสมัยอดีตของชุมชนบ้านดอนตอง และรับของท่ี

ระลึก เช่น โปสการด์รูปภาพสถานท่ี กิจกรรมตา่ง ๆ ในชุมชน 

3.2 วัตถุส าหรับจัดแสดง - วัตถุส าหรับจัดแสดง เกิดการตรวจสอบ และจัดท าทะเบียนวัตถุ ถือเป็น

จุดส าคัญในการเร่ิมตน้การด าเนินงานในพิพิธภัณฑ ์เป็นขัน้ตอนของการส ารวจ จ าแนกประเภท บันทึกเป็นลายลักษณ์

อักษร โดยการจัดท าอย่างเป็นระบบ จากทางผู้บริหารและคณะท างานท่ีเกี่ยวข้องของพิพิธภัณฑ์ โดยจัดท ากิจกรรม

การอบรมด้านหลักการพิพิธภัณฑ์ภายในชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถเกิดการ

จัดการ และน าความรู้มาด าเนินงานตอ่ไป 
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3.3 ขอบเขตเนื้อหาในการจัดแสดง - การจัดแสดงควรเป็นการจัดแสดงนิทรรศการถาวร เนื้อหาท่ี

ผู้ชมสามารถรับรู้ได้ถึงเรื่องราวด้านประวัตศิาสตร์ ความส าคัญของชุมชนและศาสนสถานในชุมชน ที่มาของการจัดตั้ง

พิพิธภัณฑ์และการบริหารด าเนินกิจกรรม โดยใช้สื่อจัดแสดงในรูปแบบของไวนิล โปสเตอร์ ที่มีท้ังรูปภาพและเนื้อหา 

และวัตถุจัดแสดง  

3.4 รูปแบบการด าเนินงานบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์  - การด าเนินงานบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์

จะต้องมีคณะบริหารและคณะท างาน โดยเกิดจากบุคคลในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระการคิด วางแผน ออกแบบ 

การแก้ไขปัญหา การด าเนินกิจกรรม ซึ่งได้แก่ ท่ีปรึกษา ประธาน ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและ

เผยแพร่ หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์และงานวิชาการ ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายธุรการงานทะเบียน ฝ่ายน าชม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

ฝ่ายดูแลรักษา ฝ่ายท าความสะอาดและรักษาความปลอดภัย และเพื่อให้เกิดผลส าเร็จให้เป็นแหล่งเรยีนรู้และส่งเสริม

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์จะต้องก าหนดวันเวลาท าการ วิธีการเข้าชม ค่าใช้จ่ายและรายได้ของ

พิพิธภัณฑ์เพื่อน ามาปรับปรุง การตรวจสอบจัดท าทะเบียน การรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ 

และการจัดท ากิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของพิพิธภัณฑ ์ 
  

สรุปผลและอภิปรายผล 

  ชุมชนบ้านดอนตองเป็นชุมชนชาวไทยอง ท่ีมีความต้องการในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต

ท้องถิ่นของตนเอง โดยมีผู้น าคือพระครูรัตนวรรณสาทร ผู้พัฒนาและดูแลวัดดอนตอง(อุโบสถ) และท่านเป็นผู้ริเร่ิมใน

การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ได้รวบรวมวัตถุท่ีหลงเหลือในชุมชนน ามาจัดเก็บไวภ้ายในวัดจากการส ารวจ พบวา่สามารถแบ่ง

ประเภทของวัตถุได้ 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทการด ารงชีวิต ด้านการจักสานและการทอผ้า ประเภทวัตถุทางศาสนา 

ในการศึกษาคร้ังนี้ได้น าแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดการจัดการความรู้ แนวคิดการออกแบบนิทรรศการ 

และแนวคิดการมีส่วนร่วมชุมชน มาเป็นแนวคิดเพื่อสามารถเสนอรูปแบบและวิธีการเพื่อการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

ไทยองวัดดอนตอง(อุโบสถ) ท่ีมีความเหมาะสม และเมื่อพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการ ผู้วิจัยได้เสนอ

แนวทางที่เหมาะสมไว้ดังนี้ อาทิเชน่ มีบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีตามบทบาทของตน ได้แก่ การจัดท าแผนผังการจัดแสดง การ

ตรวจสอบและจัดท าทะเบียนวัตถุ สิ่งของท่ีจะจัดแสดง การออกแบบนิทรรศการให้มีความน่าสนใจ บริการแนะน า 

แจกเอกสาร กาน าชม การรักษาความปลอดภัย เป็นต้น และท่ีส าคัญคือการประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จักตามสื่อ

ประเภทต่าง ๆ และการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยและประสบผลส าเร็จต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 

  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพล ด าริห์กุล ผู้ซึ่งกรุณาให้ความรู้ ค าแนะน า และ

ตรวจแก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์  และกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองเดช  คูภานุมาต  ท่ีกรุณาเป็นท่ี

ปรึกษาให้ค าแนะน าแนวทางต่าง ๆ จนเสร็จสิ้นกระบวนการ 

 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณพระครูจ าลอง ฐานวโร เจ้าอาวาสวัดดอนตองท่ีอนุญาตในการจัดท าวิทยานิพนธ์

ในสถานท่ีวัดดอนตอง (อุโบสถ) ขอกราบขอบพระคุณพระครูรัตนวรรณสาทร เจ้าอาวาสวัดหนองเงือก ผู้พัฒนาวัด

ดอนตอง (อุโบสถ) ท่ีให้การอุปถัมภ์ทุกเร่ือง รวมถึงคอยชี้แนะแนวทางต่าง  ๆ และกราบขอบพระคุณนายสว่าง             

บุญมาลัย ผู้ใหญ่บ้านท่ีอนุญาตและอ านวยความสะดวกในการเก็บขอ้มูล ตลอดถึงชาวบ้านชุมชนบ้านดอนตองทุกทา่น

ท่ีให้ความตอ้นรับและชว่ยเหลอืผู้วจิัยมาโดยตลอด จึงขอกราบขอบพระคุณมาเป็นอยา่งยิ่ง 
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การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาท่ีเรียนวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

The computer self-efficacy of students enrolled in information technology for 

life course of Chiang Mai Rajabhat University 

สารุ่ง ตันตระกูล1* ประธาน ค าจินะ1 วาสนา สันตธิีรากุล1 และอรนุช พันโท1 

Sarung Tantragul1*, Prathan Comejina1, Wasana Santiteerakul1 and Oranuch Pantho1 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเร่ืองการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้าน

คอมพิวเตอร์ ท่ีมีความแตกต่างตามลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ เกรดเฉลี่ย ชั้นปี และคณะท่ีสังกัด ประชากรท่ีศึกษา

ได้แก่ นักศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศเพี่อชีวติ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2559 จ านวน 487 คน 

เก็บรวมรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับการวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่ง

ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และด้านอินเทอร์เน็ต น าผลการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หา

ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ One Way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ มีระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 

3.68 (S.D.= .658) และการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.64 (S.D. = .705) 

2) นักศึกษาท่ีมีเพศต่างกันมีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ไม่แตกต่างกัน 3) นักศึกษาท่ีมเีกรดเฉลี่ย

แตกต่างกันมีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ไม่แตกต่างกัน 4) นักศึกษาท่ีมีชั้นปีต่างกันมีการรับรู้

ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ต่างกัน และ 5) นักศึกษาท่ีสังกัดคณะที่ต่างกันมีการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองด้านคอมพวิเตอร์ต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ.05  
 

ค าส าคัญ:  การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพวิเตอร์, เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต 
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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 self-

efficacy 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 
 

บทน า 

กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 3 ทักษะการเรียนรู้  คือ 1) ทักษะในการเรียนรู้

และนวัตกรรม 2) ทักษะในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 3) ทักษะชีวิตและการท างาน [1] มีเป้าหมาย

ให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ในสาระหลักไปบูรณาการกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพื่อการด ารงชวีิตในศตวรรษท่ี 21 ได้

อย่างมีความสุข ซึ่งทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ งในยุคโลกข้อมูล

ข่าวสาร คนไทยเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นพลเมอืงบนโลกดิจิทัล ต้องใชแ้ละพึ่งพาเทคโนโลยท่ีีมกีารเปลี่ยนแปลงอยา่ง

รวดเร็วอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท้ังการเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีในการท างาน การด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างรู้เท่าทัน รวมถึง

การสร้างและพัฒนาทักษะความคิดเชิง สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมขึ้นมา และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน

สังคมออนไลน ์(Social Media)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อและ

เทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการท างานของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และได้

ก าหนดให้รายวิชา GSCI1102 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต เป็นรายวิชาหนึ่งในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  กลุ่ม

วชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จากการท่ีผู้เรียนในรายวชิาข้างต้นมาจากหลากหลายคณะวิชาท่ีสังกัด  

จึงมพีื้นฐานทางการใชง้านคอมพิวเตอร์ ท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน หากผู้สอนทราบถึงการรับรู้

ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ก็จะสามารถจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมและ  

มีประสิทธิภาพ ซึ่งการรับรู้ความสามารถของตนเอง คือ การคาดคะเนตนเองของบุคคลจากสิ่งท่ีตนเองได้รับรู้และ

สรุปออกมาจากการกระท าซ้ า ๆ โดยใช้ความคิดของตนเองอ้างอิงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการกระท าของบุคคล  

ในโครงสร้างด้านจิตวิทยา การรับรู้ความสามารถของตนเองคือ ความเชื่อในการแสดงบทบาทในภาวะฉุกเฉิน  
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โดยอาศัยแรงจูงใจในตนเอง โดยเฉพาะอย่างเมื่อบุคคลนั้นมีแรงจูงใจให้รู้สึกว่าแน่ใจว่าจะท ากิจกรรมนั้นได้ส าเร็จ 

แมว้า่งานนั้นบุคคลนั้นจะไมเ่คยท ามาก่อน [2] 

จากแนวคิดข้างต้นผู้วิจัย จึงมีความสนใจในการศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ 

ของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ ซึ่งการศึกษาการรับรู้

ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ดังกล่าววจะเป็นแนวทางส าคัญท่ีจะท าให้ผู้สอนเข้าใจลักษณะของนักศึกษา น าไปสู่

การพัฒนา เสริมสร้างและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับนักศึกษาท่ีเรียนวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อชีวิตตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ในการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่  

 2. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ จ าแนกตามลักษณะสว่นบุคคล 
 

สมมุติฐานการวจิัย 

ลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาท่ี

เรียนวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
 การศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชยีงใหม่ในคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชงิพรรณนามขีั้นตอนการท างานดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1.1 ประชากรคือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลั ย 

ราชภัฏเชยีงใหม่ จ านวน 1,399 คน  

1.2 กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตในภาคเรียนท่ี 2 

ปีการศกึษา 2559 ผู้วจิัยเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศกึษาจากคณะครุศาสตร์ จ านวน 113 คน คณะมนุษยศ์าสตร์และ

สังคมศาสตร์จ านวน 40 คน คณะวิทยาการจัดการจ านวน 94 คน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ านวน  

240 คน โดยคัดเลอืกกลุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) รวมเป็นจ านวน 487 คน 

2. เครื่องมือการวจิัย ส าหรับเครื่องมือการท าวิจัยในคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ท่ีแบ่งออกเป็น 2 ตอนได้แก่  

2.1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป เป็นแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check list) ได้แก่ เพศ เกรดเฉลี่ย  

ชัน้ปี และคณะท่ีสังกัด โดยให้นักศกึษาเลอืกตอบให้ตรงกับความเป็นจริงของตนเอง 

2.2 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองทางด้านคอมพวิเตอร์ เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยได้ท า

การดัดแปลงมาจากแบบสอบถามของ  Torzadeh et al. [2] Rex Karsten et al. [3] และแบบสอบถามของ 

เสรี ชัดแช้ม [4] ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ คือ ระดับความมั่นใจมากท่ีสุด มาก  

ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด โดยในงานวิจัยนี้ได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ด้านคือ 1) ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

เป็นความสามารถของนักศกึษาท่ีใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้แก่ สามารถจัดเก็บไฟล์หรือข้อมูลลงในอุปกรณ์ส ารอง

ข้อมูล สามารถติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ ลงในคอมพิวเตอร์ สามารถเรียกใช้งานโปรแกรมท่ีต้องการ สามารถออกจาก
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โปรแกรมหรือซอฟท์แวร์ได้เมื่อเลิกใช้งาน สามารถใช้ เคร่ืองพิมพ์งาน สามารถใช้ค าสั่งค้นหาและแทนท่ีข้อความ 

สามารถเรียกคืนไฟล์ท่ีถูกลบกลับคืนมา และเข้าใจหลักการท างานด้าน Input  Process Output ได้ ซึ่งมีท้ังสิ้นจ านวน 

14 ข้อ 2) ด้านอินเทอร์เน็ต เป็นความสามารถของนักศึกษาท่ีสามารถเข้าใจความหมายท่ีเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต 

สามารถบอกความส าคัญของชื่อโดเมน สามารถเปิดอ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สามารถแนบไฟล์เอกสารหรือ

จัดการกับเอกสารท่ีแนบมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ท่ีต้องการจากอินเทอร์เน็ต 

สามารถสนทนาผ่านเครือข่าย และสามารถพิมพ์ข้อมูลจากเว็บไซต์ผ่านทางเคร่ืองพิมพ์ได้ มีจ านวนท้ังสิ้น 11 ข้อ  

รวมข้อค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์มีท้ังสิน้ 25 ข้อ ซึ่งได้หาค่าความเชื่อม่ันของ

แบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้

คา่ความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.943 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล การเตรียมแบบสอบถามผ่านทางระบบออนไลน์และขอความร่วมมืออาจารย์

ผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2559 จากนั้นตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามเพ่ือน าไปวเิคราะห์ดว้ยวธีิการทางสถิตติอ่ไป 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ จะเป็นสถิติพื้นฐานน ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นอกจากนั้นจะใช้ Independent t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของเพศกับ

ความสามารถในการรับรู้ตนเองด้านคอมพิวเตอร์ และใช้ One-Way ANOVA ส าหรับทดสอบความแตกต่างของ

ความสามารถในการรับรู้ตนเองด้านคอมพิวเตอร์จ าแนกตามชั้นปี เกรดเฉลี่ย และคณะที่สังกัด ส าหรับเกณฑ์การให้

คะแนนแบ่งระดับของการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพวิเตอร์ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง นักศึกษามีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับน้อยท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถงึ นักศึกษามีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับน้อย 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถงึ นักศึกษามีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง นักศกึษามกีารรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถงึ นักศึกษามีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับมากที่สุด 

 

ผลการศึกษา 
ผลการวจิัยการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพวิเตอร์ของนักศึกษาท่ีเรียนวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อชีวิต มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ มดีังนี้ 

1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ัวไปดว้ยสถิตพิื้นฐาน จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคลที่ศกึษาได้แก่ เพศ เกรดเฉลี่ย 

ชัน้ปี และคณะท่ีสังกัด แสดงดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ จ าแนกตามลักษณะสว่นบุคคล 

ลักษณะสว่นบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ   

      ชาย   223 45.79 

      หญิง 264 54.21 

รวม 487 100 

เกรดเฉลี่ย   

      ต่ ากว่า 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 

ชัน้ปี   

      ชัน้ปีท่ี 1 154 31.62 

      ชัน้ปีท่ี 2 148 30.39 

      ชัน้ปีท่ี 3 114 23.41 

      ชัน้ปีท่ี 4 71 14.58 

รวม 487 100 

คณะที่สังกัด   

      ครุศาสตร์ 113 23.20 

      มนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ 40 8.22 

      วทิยาการจดัการ 94 19.30 

      วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 240 49.28 

รวม 487 100 

  

จากตารางท่ี 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีจ านวนท้ังสิ้น 487 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 264 คน คิดเป็นร้อย

ละ 54.21 เพศชาย จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 45.79 เกรดเฉลี่ย ส่วนใหญ่อยู่ระหวา่ง 2.50 - 2.99 มีจ านวน 159 คน 

คิดเป็นร้อยละ 32.65 รองลงมาเกรดเฉลี่ยอยูร่ะหวา่ง 3.00 - 3.49 มีจ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 26.90 นักศึกษาส่วน

ใหญ่เรียนอยู่ชั้นปีท่ี 1 จ านวน 154 คิดเป็นร้อยละ 31.62 รองลงมาเป็นช้ันปีท่ี 2 จ านวน 148 คิดเป็นร้อยละ 30.39 และ

ส่วนใหญ่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากท่ีสุด จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 49.28 รองลงมาคือคณะ 

ครุศาสตร์ จ านวน 113 คิดเป็นร้อยละ 23.20 

2. ผลการวิเคราะห์การรับรู้ความความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาท่ีเรียนวิชา

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ความความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาท่ีเรียนวิชา

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

การรับรู้ความสามารถของตนเองดา้นคอมพิวเตอร ์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

ด้านคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน    

1. ฉันรู้สกึมั่นใจวา่สามารถจัดเก็บไฟล์หรือข้อมูลลงฮารด์ิสก์หรือ

อุปกรณส์ ารองข้อมูลได้ (เชน่ DVD, Handy Drive)ได้ 

4.01 .888 มาก 

2. ฉันรู้สกึมั่นใจในการตดิตัง้โปรแกรมตา่ง ๆ ลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3.61 .936 มาก 

3. ฉันรู้สกึมั่นใจวา่สามารถเรียกใชง้านโปรแกรมท่ีต้องการได้อยา่ง

ถูกต้อง 

3.82 .876 มาก 

4. ฉันรู้สกึมั่นใจวา่สามารถออกจากโปรแกรมหรือซอฟท์แวร์ต่าง ๆ ได้

เมื่อเลิกใช้งาน 

4.00 .897 มาก 

5. ฉันรู้สกึมั่นใจในใชเ้ครื่องพิมพ์ (Printer) เพื่อสั่งพมิพง์าน 4.03 .822 มาก 

6. ฉันรู้สกึมั่นใจในการใชค้ าสั่งค้นหาและแทนท่ีขอ้ความได ้ 3.77 .860 มาก 

7. ฉันรู้สกึมั่นใจในการใช้คูม่อืการใชง้านคอมพิวเตอร์ได้เมื่อต้องการ

ความชว่ยเหลอื 

3.56 .853 มาก 

8. ฉันรู้สกึมั่นใจในการเรียกไฟลข์้อมูลขึ้นมาแสดงบนหน้า

จอคอมพิวเตอร์ได้ 

3.85 .872 มาก 

9. ฉันรู้สกึมั่นใจในการจัดระเบียบและจัดการไฟลไ์ด้ 3.81 .849 มาก 

10. ฉันรู้สกึมั่นใจวา่สามารถใชค้อมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลตัวเลข

หรือสถิตเิบือ้งต้นได้ 

3.36 .905 ปานกลาง 

11. ฉันรู้สกึมั่นใจวา่สามารถเรียกคือไฟล์ท่ีลบท้ิงไปแลว้กลับคืนมาได ้ 3.36 1.005 ปานกลาง 

 

12. ฉันรู้สกึมั่นใจวา่เขา้ใจค าหรือความหมายท่ีเกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์

คอมพิวเตอร์ได้ 

3.36 .891 ปานกลาง 

13. ฉันรู้สกึมั่นใจวา่เขา้ใจค าหรือความหมายท่ีเกี่ยวข้องกับฮารด์แวร์

คอมพิวเตอร์ได้ 

3.35 .892 ปานกลาง 

14. ฉันรู้สกึมั่นใจวา่เขา้ใจเกี่ยวกบัหลักการท างาน 3 ขั้นตอนของ

คอมพิวเตอร์ ได้แก ่Input,  Processing,  Output 

3.57 .886 มาก 

15. ภาพรวมดา้นคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 3.68 .658 มาก 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ความความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาท่ีเ รียนวิชา

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ (ตอ่) 

การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพวิเตอร์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

ด้านอินเทอร์เน็ต    

1. ฉันรู้สกึมั่นใจวา่สามารถอธิบายค าหรอืเข้าใจความหมายของค าที่

เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตได้ 

3.46 .795 ปานกลาง 

2. ฉันรู้สกึมั่นใจวา่สามารถอธิบายความหมายและบอกความส าคัญ

ของช่ือโดเมนได้ 

3.19 .840 ปานกลาง 

3. ฉันรู้สกึมั่นใจวา่สามารถเปิดอ่านจดหมายอเิล็กทรอนิกสไ์ด ้ 3.72 .910 มาก 

4. ฉันรู้สกึมั่นใจวา่สามารถแนบไฟลเ์อกสาร (Attach File) และจดัการ

กับเอกสารท่ีแนบทางจดหมายอเิล็กทรอนิกสไ์ด้ 

3.56 .949 มาก 

5. ฉันรู้สกึมั่นใจวา่สามารถดาวนโ์หลด (Download) โปรแกรมหรือ

ซอฟท์แวร์ท่ีต้องการจากระบบอนิเทอร์เน็ตได้ 

3.79 .936 มาก 

 

6. ฉันรู้สกึมั่นใจวา่สามารถอัพโหลด (Upload) โปรแกรมหรือเอกสาร

เข้าสูร่ะบบอนิเทอร์เน็ตได้ 

3.72 .934 มาก 

7. ฉันรู้สกึมั่นใจในการใช้เครื่องมือสบืค้นขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ต (เชน่ 

Google, Yahoo) 

4.10 .886 มาก 

8. ฉันรู้สกึมั่นใจวา่สามารถใชโ้ปรแกรมตดิตอ่สื่อสารสนทนากับคนอื่น

ในระบบเครอืขา่ยได้ (เชน่Skype, Chat Room, web board) 

3.85 .962 มาก 

9. ฉันรู้สึกมั่นใจว่าสามารถคัดลอกข้อมูลจากเว็บไซด์ท่ีปิดกั้นขอ้มูลและ

วางลงบน Word ได้ 

3.69 .963 มาก 

 

10. ฉันรู้สกึมั่นใจวา่สามารถสร้างเว็บไซด์หรือบล็อกเกอร์ (Blogger)    

ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ และ การเชื่อมโยง (Link) ไปยังเว็บ

ไซด์อื่น ๆ ได ้

3.37 .955 ปานกลาง 

11. ฉันรู้สกึมั่นใจวา่สามารถพมิพข์้อมูลจากเว็บไซดผ์่านทางเคร่ืองพิมพ์

ได ้

3.59 .938 มาก 

 

12. ภาพรวมดา้นอนิเทอร์เน็ต 3.64 .705 มาก 

 

 จากตารางท่ี 2 วิเคราะห์การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาท่ีเรียนวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน พบว่า 

นักศึกษามีความรู้สึกมั่นใจในการเคร่ืองพิมพ์เพื่อสั่งพิมพ์งานมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.03 (S.D.= .822) รองลงมาเป็น

นักศึกษามีความรู้สึกมั่นใจว่าสามารถจัดเก็บไฟล์หรือข้อมูลลงฮาร์ดิสก์หรืออุปกรณ์ส ารองข้อมูลได้ ค่าเฉลี่ย 4.01 

(S.D.=.888) นักศกึษามคีวามรู้สึกมั่นใจว่าสามารถออกจากโปรแกรมหรือซอฟตแ์วร์ต่าง ๆ ได้เมื่อเลิกใช้งาน ค่าเฉลี่ย 

4.00 (S.D. = .897) และภาพรวมด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานอยูใ่นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.68 (S.D. = .658) ส าหรับด้าน
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อนิเทอร์เน็ต พบว่า นักศึกษามีความรู้สึกมั่นใจในการใช้เคร่ืองมือสืบค้นข้อมูลบนอนิเทอร์เน็ตมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.10 

(S.D. = .886)รองลงมาคือนักศึกษามีความรู้สึกมั่นใจว่าสามารถใช้โปรแกรมติดต่อสื่อสารสนทนากับคนอื่นในระบบ

เครือข่ายได้ ค่าเฉลี่ย 3.85 (S.D. = .962) นักศึกษารู้สึกมั่นใจว่าสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมหรือซอฟท์แวร์ท่ี

ต้องการจากระบบอินเทอร์เน็ตได้ ค่าเฉลี่ย 3.79 (S.D. = .936) และภาพรวมด้านอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 3.64 (S.D. = .705) 

3. ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ความความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาท่ีเรียนวิชา

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ จ าแนกตามลักษณะสว่นบุคคล มดีังตอ่ไปน้ี 
 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพวิเตอร์ของนักศึกษาที่เรียนวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ จ าแนกตามเพศ 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง เพศ S.D. t p 

ด้านคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน ชาย .658 6.511* 0.000 

หญิง .607 

ด้านอินเทอร์เน็ต ชาย .683 5.029 0.000 

หญิง .693 

ภาพรวมดา้นคอมพิวเตอร์ ชาย .632 6.144 0.000 

หญิง .607 

*นัยส าคัญทางสถิตท่ีิ .05 
  

จากตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับการรับรู้ความสามารถของตนเองด้าน

คอมพิวเตอร์ ด้วยการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ t-test พบวา่นักศกึษาที่ตอบแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถ

ของตนเองด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานมีความแตกตา่งกัน แต่ส าหรับด้านอินเทอร์เน็ตมกีารรับรู้ความสามารถของตนเอง

ไมแ่ตกตา่งกัน และในภาพรวมมีการรับรู้ความสามารถตนเองไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ.05 
 

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพวิเตอร์ของนักศึกษาที่เรียนวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ จ าแนกตามเกรดเฉลี่ย 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F p 

ด้านคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน 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  

*นัยส าคัญทางสถิตท่ีิ .05 
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 จากตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเกรดเฉลี่ยกับการรับรู้ความสามารถของตนเอง

ด้านคอมพิวเตอร์ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วย One Way ANOVA พบว่า นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีเกรดเฉลี่ย

แตกต่างกันมีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และด้านอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน และ

ภาพรวมของการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพวิเตอร์ไมแ่ตกตา่งกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิ .05 
 

ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพวิเตอร์ของนักศึกษาที่เรียนวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ จ าแนกตามชัน้ปี โดยใชส้ถิต ิOne Way ANOVA 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F p 

ด้านคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน 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  

*นัยส าคัญทางสถิตท่ีิ .05 

  

จากตารางท่ี 5 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศกึษาท่ี

เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ าแนกตามชั้นปี  ในด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

พบว่า มี Probability (p) เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 แสดงว่านักศึกษาท่ีมีชั้นปีต่างกันมีการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ส าหรับในด้านอินเทอร์เน็ต พบว่าม ี

Probability (p) เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกวา่ .05 แสดงวา่นักศึกษาท่ีมีช้ันปีต่างกันมกีารรับรู้ความสามารถของตนเองด้าน

อนิเทอร์เน็ตแตกตา่งกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 และโดยภาพรวมนักศึกษามีการรับรู้ความสามารถของตนเอง

ด้านคอมพิวเตอร์ท่ีแตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 และเพื่อให้ทราบว่าชั้นปีคู่ใดมคีวามแตกต่างกันบ้าง จึงท า

การเปรียบเทียบเชงิซ้อน (Multiple Comparisons) ด้วยวธีิเชฟเฟ (Scheffe) ดังตารางท่ี 7 
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ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพวิเตอร์ของนักศกึษาท่ีเรียนวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ จ าแนกตามคณะที่สังกัด โดยใชส้ถิต ิOne Way ANOVA 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F p 

ด้านคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน 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  

*นัยส าคัญทางสถิตท่ีิ .05 
 

 จากตารางท่ี 6 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา 

ท่ีเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ าแนกตามคณะท่ีสังกัด  ในด้านคอมพิวเตอร์

พื้นฐาน พบว่า มี Probability (p) เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 แสดงว่านักศึกษาท่ีสังกัดคณะต่างกันมีการรับรู้

ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ส าหรับในด้านอินเทอร์เน็ต 

พบว่ามี Probability (p) เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 แสดงว่านักศึกษาท่ีสังกัดคณะต่างกันมีการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองด้านอินเทอร์เน็ตแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ.05 และโดยภาพรวมนักศกึษามกีารรับรู้ความสามารถของ

ตนเองด้านคอมพิวเตอร์ท่ีแตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 และเพื่อให้ทราบว่าคณะท่ีสังกัดคู่ใดมีความแตกต่างกัน

บ้าง จึงท าการเปรียบเทียบเชงิซ้อน (Multiple Comparisons) ด้วยวธีิเชฟเฟ (Scheffe) ดังตารางท่ี 8 

 หลังจากการทดสอบด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนแล้ว พบว่า โดยภาพรวมแล้วนักศึกษาท่ีอยู่ 

ชั้นปีและคณะท่ีสังกัด ท่ีต่างกัน มีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ  ดั งนั้ นผู้ วิจัยจึ งท าการเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparisons) ด้ วยวิ ธี เชฟเฟ (Scheffe) ผลปรากฏ 

ดังตารางท่ี 7-8 
 

ตารางที่ 7  ผลการวเิคราะหผ์ลตา่งระหวา่งค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพวิเตอร์ของนักศึกษา

จ าแนกตามช้ันปี 

ชัน้ปี x̄  ชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 ชัน้ปีท่ี 4 

3.40 3.67 3.85 3.88 

ชัน้ปีท่ี 1 3.40 - -.27724* -.45307* -.48170* 

ชัน้ปีท่ี 2 3.67  - -.17583 -.20446 

ชัน้ปีท่ี 3 3.85   - -.02863 

ชัน้ปีท่ี 4 3.88    - 

*นัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 

 



 
 

Proceedings   

2310 

 จากตารางท่ี 7 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเชงิซ้อนด้วยวิธีเชฟเฟ ผลปรากฏวา่นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีการรับรู้

ความสามารถของตนเองด้านคอมพวิเตอร์แตกต่างจากนักศกึษาชัน้ปีท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 และชัน้ปีท่ี 4 อย่างมนีัยส าคัญทาง

สถิตท่ีิระดับ .05 ตามล าดับ โดยเฉลี่ยนักศกึษาชัน้ปีท่ี 1 มคี่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์

ต่ ากว่านักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ ในขณะเดียวกันนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 กับชั้นปีท่ี 3 และชั้นปีท่ี 4 มีค่าเฉลี่ยการรับรู้

ความสามารถของตนเองด้านคอมพวิเตอร์ต่างกันอยา่งไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ 

 

ตารางที่ 8  ผลการวเิคราะห์ผลตา่งระหวา่งค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพวิเตอร์ของนักศกึษา 

จ าแนกตามคณะท่ีสังกัด 

คณะที่สังกัด x̄  (1) (2) (3) (4) 

3.67 3.22 3.34 3.85 

ครุศาสตร์ (1) 3.67 - .45050* .33120* -.16954 

มนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ (2) 3.22  - -.11929 -.62004* 

วทิยาการจัดการ (3) 3.34   - -.50074* 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(4) 3.85    - 

*นัยส าคัญทางสถิตท่ีิ .05 
 

 จากตารางท่ี 8 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเชิงซ้อนด้วยวิธีเชฟเฟ ผลปรากฏว่านักศึกษาสังกัดคณะครุ

ศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์แตกต่างจากนักศึกษาสังกัดคณะมนุษย์ศาสตร์

และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 นักศกึษาสังกัดคณะมนุษยศ์าสตร์

และสังคมศาสตร์มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์แตกต่างจากนักศึกษาสังกัดคณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและนักศกึษาสังกัดคณะวิทยาการจัดการมคี่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองด้าน

คอมพิวเตอร์แตกต่างจากนักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ในขณะท่ีนักศึกษาสังกัดคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองแตกต่างกันอยา่งไมม่นีัยส าคัญทางสถิติ 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน

รายวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ จ านวนท้ังสิ้น 487 คน 

จ าแนกตามเพศเป็นนักศกึษาเพศหญิง จ านวน 264 คน (54.2%) นักศกึษาเพศชาย จ านวน 223 คน (45.8%) จ าแนก

ตามชั้นปีจะเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 จ านวน 154 คน (31.6%) ชั้นปีท่ี 2 จ านวน 148 คน (30.4%) ชั้นปีท่ี 3 จ านวน  

114 คน (23.4%) และชั้นปีท่ี 4 จ านวน 71 คน (14.6%) จ าแนกตามเกรดเฉลี่ย พบว่า เกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  

2.50-2.99 จ านวน 159 คน (32.6%) เกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.00-3.49 จ านวน 131 คน (26.9%) เกรดเฉลี่ยอยู่

ระหว่าง 2.00-2.49 จ านวน 120 คน (24.6%) เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จ านวน 48 คน (9.9%) และเกรดเฉลี่ย 

ต่ ากว่า 2.00 จ านวน 29 คน (6.0%) และเมื่อจ าแนกตามคณะท่ีนักศึกษาสังกัด พบว่า คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีจ านวน 240 คน (49.3%) คณะครุศาสตร์ จ านวน 113 คน (23.2%) คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 94 คน 

(19.3%) และคณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 40 คน (8.2%)  
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ผลการวิเคราะห์การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน พบว่า

นักศึกษามีการรับรู้ความสามารถของตนเองอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.68 (S.D. = .658) และด้านอินเทอร์เน็ต 

พบวา่ นักศกึษามกีารรับรู้ความสามารถของตนเองอยูใ่นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.64 (S.D. = .705)  

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์  

ซึ่งประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และด้านอินเทอร์เน็ต โดยภาพรวมแล้วนักศึกษาเพศชายและ

เพศหญิ งมีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ไม่ต่างกัน ท้ังนี้อาจเนื่องจากการเรียนใน

ระดับอุดมศึกษานักศึกษาท้ังเพศชายและเพศหญิงจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงท าให้นักศึกษา ท้ังเพศชายและ 

เพศหญิงจะตอ้งใช้คอมพวิเตอร์เพื่อบันทึกข้อมูล พิมพง์าน รวมถึงการสบืค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต การสนทนากับคน

อื่นในระบบเครอืข่าย และการดาวน์โหลดโปรแกรมหรือซอฟท์แวร์จากระบบอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ อภิญญา อิงอาจ [5] ท่ีพบว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนของนักศึกษาเพศชายและ 

เพศหญิง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพไม่แตกต่างกัน และงานวิจัยของ วันเพ็ญ วิโรจน์

เจรญิวงศ์ และคณะ [6] พบวา่เพศท่ีแตกตา่งกันไม่มีผลต่อการรับรู้ความสามารถทางด้านอนิเทอร์เน็ต ส าหรับผลการ

เปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพวิเตอร์ของนักศึกษา จ าแนกตามเกรดเฉลี่ย พบวา่นักศกึษาท่ี

มเีกรดเฉลี่ยแตกต่างกันมกีารรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิ .05 

ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก การศกึษาวิจัยในคร้ังน้ี เป็นการศึกษากับนักศกึษาหลายคณะ ซึ่งมีศาสตร์ในการเรียนท่ียากง่าย

แตกต่างกันไป นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยท่ีสูงอาจจะได้เรียนในสาขาท่ีตนเองถนัด สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

เบญจวรรณ ขุนฤทธ์ิ [7] ท่ีพบว่านักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการ

เรียนไม่มีความสัมพันธ์กับผลการเรียน ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของ

นักศกึษา จ าแนกตามชัน้ปี โดยภาพรวม นักศกึษามีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ท่ีแตกต่างกันท่ี

ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 จะมีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์แตกต่าง

จากนักศกึษาช้ันปีอื่น ๆ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของนักศกึษาแตล่ะชัน้ปีพบวา่ ค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเอง

ด้านคอมพวิเตอร์มีแนวโนม้สูงขึ้นตามช้ันปีการศึกษาท่ีสูงขึ้น ทัง้นี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาที่ใกล้จะส าเร็จการศึกษาได้มี

การศึกษาค้นคว้างานต่าง ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมากขึ้น และผลการเปรียบเทียบการรับรู้

ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา จ าแนกตามคณะท่ีสังกัด โดยภาพรวมนักศึกษาท่ีสังกัดต่าง

คณะ มีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ท่ีแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ท้ังนี้อาจ

เนื่องมาจากนักศึกษาท่ีเรียนต่างคณะมีพื้นความรู้ความสามารถและความถนัดท่ีแตกต่างกัน อาจท าให้นักศึกษามี

ความสนใจด้านคอมพิวเตอร์ท่ีแตกต่างกันไป ซึ่งเมื่อดูจากค่าเฉลี่ยพบว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมกีารรับรู้

ความสามารถของตนเองด้านคอมพวิเตอร์สูงกวา่คณะอื่น ๆ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ.05 จากผลการศึกษาเกี่ยวกับ

การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคร้ังนี้ท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของนักศึกษาทางด้าน

คอมพิวเตอร์ ท่ีมีลักษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน ซึ่งจะมีประโยชน์กับผู้สอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีจะ

น าไปปรับแผนการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมตอ่ไป 
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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 

การวจิัยคร้ังนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อศกึษาสภาพปัญหาในการสอนภาษาอังกฤษและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษของครูภายใต้หลักสูตรโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

(Mini English Program : MEP) ในจังหวัดพะเยา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูโรงเรียนอนุบาลพะเยา

จังหวัดพะเยา จ านวน 30 คน และผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 3 คน ท าการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการเชิงปริมาณโดยใช้เคร่ืองมือ 

ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และน าเสนอในรูปตารางสรุปผล

การศกึษาได้ดังนี ้

1) สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูภายใต้หลักสูตรโครงการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรกระทรวงศกึษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ในจังหวัดพะเยาสอดคล้องกับรูปแบบจัดการ

เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ท่ีมีประสิทธิภาพ อยู่ใน

ระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสอนหรือน าเสนอค าศัพท์ คือ ครูให้นักเรียนเปิดหาความหมาย

และการออกเสียงค าศัพท์ใหม่จากพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ส่วนด้านการสอนโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ คือครู

อธิบายหลักโครงสร้างไวยากรณ์การใช้และตัวอย่างแล้วให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด ส่วนด้านการสอนทักษะการฟัง – พูด

ภาษาอังกฤษพบว่า ครูใช้เกมหรือกิจกรรมการสื่อสารท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกสนทนาจนช านาญด้านการสอนทักษะ

การอ่านภาษาอังกฤษ พบว่า ครูใช้แบบฝึกหัดต าราชุดฝึกใช้แบบฝึกหัดต าราชุดฝึกให้นักเรียนอ่านแล้วตอบค าถามหรือท า

แบบฝึกหัด ด้านการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ พบว่า ครูให้นักเรียนเติมค าลงในช่องว่างในประโยคให้สมบูรณ์ส่วน

ด้านทักษะการวัดผลและประเมินผลทางภาษาอังกฤษ พบว่า ครูวัดผลโดยการให้คะแนนชิ้นงานส่วนสอบท้ายบทหรือสอบ

ปลายภาคใช้แบบทดสอบรูปแบบต่างๆ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมส าหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พบว่า มีป้าย

ค าศัพท์รูปภาพหรือตกแต่งห้องเรียนหรือบริเวณรอบ ๆ ท่ีเอื้อหรือสร้างบรรยากาศท่ีเป็นภาษาอังกฤษหรือวัฒนธรรม

ภาษาอังกฤษ   

 2) ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูภายใต้หลักสูตรโครงการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ในจังหวัดพะเยา คือ ครูขาดความรู้

และหรือแหล่งความรู้เกี่ยวกับการสอนเทคนิคหรือการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน ครูขาดทักษะในการใช้สื่อ
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ตา่งๆ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และนักเรียนขาดแรงจูงใจ และไม่เห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษ ด้านความ

ตอ้งการท่ีพบมาก คือ ครูต้องการให้มกีารจัดอบรมหรือสื่อความรู้ด้านวิธีสอนเทคนิคการจัดการเรียนรู้และการวัดผล

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมท้ังมีห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) และการพัฒนาด้านความรู้และความเข้าใจ

และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ครูต้องการห้องเรียนภาษาอังกฤษท่ีจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนท่ี

เหมาะสมตามหลักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และครูต้องการให้มกีารจัดอบรมด้านหลักสูตรการจัดท าหน่วยการเรียนรู้

การสร้างสื่อการวัดผลประเมินผล ตลอดจนครูต้องการสื่อการสอนท่ีใชไ้ด้สะดวกทันสมัยและเหมาะสมกับนักเรียน  
 

ค าส าคัญ:  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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บทน า 
การศึกษามีความส าคัญอยา่งยิ่งในการพัฒนาประชาชนในชาติให้มภีูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นใน

ทุกมติิ รวดเร็วท้ังภายในและภายนอกประเทศ และมคีวามสามารถในการแข่งขันระดับนานา ชาติ ดังเชน่ท่ี ส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักความสัมพันธ์ตา่งประเทศ (2555: 14) ได้เน้นให้เห็นความส าคัญของการศึกษาไว้ว่า 

การศึกษาเป็นเสมือนเคร่ืองมือในการปลูกฝังค่านิยม แนวคิดและความเข้าใจระหว่างนานาประเทศและเป็นรากฐาน

ส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาประเทศ การท่ีประชาชนในประเทศจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดจึง

ขึ้นอยู่กับการจัดการศึกษา รวมท้ังสามารถตอบสนองเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรนั่นเอง นอกจากนี้การ

เปลี่ยนแปลงการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีจุดเน้นในด้านการพัฒนาทุกองค์ประกอบท่ีท าให้พลเมืองของโลกมีความ

พร้อมตอ่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดขีึน้ 

Trilling & Fadel (2009) ชี้ให้เห็นว่าแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 นั้น

จ าเป็นต้องพัฒนาทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับผู้เรียน ซึ่งได้แสดงไว้ในกรอบทักษะการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 

21 ท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายชื่อ Framework for 21st century learning  ซึ่งน าเสนอโดย Partnership for 21st Century 

Skills  (http://www.p21.org/)  ท่ีได้ระบุว่าทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการ

แก้ปัญหา การร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ การปรับตัวและการมีความคล่องแคล่วว่องไว การคิดริเร่ิมและการเป็น

ผู้ประกอบการท่ีสร้างสรรค์ การสื่อสารท้ังการพูดและการเขียน การเข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล และการใฝ่รู้และ

มีจินตนาการ จะเห็นได้ว่าความเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญต่อชีวิตคนไทยในโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 ได้เกิดอย่างต่อเนื่อง 

รวดเร็ว และกว้างขวาง นี ้เป็นปรากฏการณ์ ที่ไร้พรมแดนดังท่ี Daniele (2009) ได้อธิบายวา่เป็นปรากฏการณ์ท่ีเชื่อม

โลกเข้าด้วยกันในทุกมิติ ท้ังทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมหรือวัฒนธรรม ลักษณะของการประสานโลกเข้าด้วยกัน

เช่นนี้ท าให้โลกของเราเสมือนเล็กลงและท าให้ประชาชนท้ังท่ัวโลกไม่ ว่าจะอยู่ไกลห่างกันอย่างไร สามารถ

ตดิต่อสื่อสารต่อกันได้อยา่งรวดเร็วซึ่งในภาวการณ์ท่ีคนท่ัวโลกมีโอกาสได้แสดงปฎสิัมพันธ์ต่อกันอย่างง่ายดายเช่นนี้

จึงท าให้ภาษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญต่อการสื่อสารในฐานะภาษากลางส าหรับคนทุกชาติทุกภาษาท่ีสามารถใช้

ร่วมกันได้เป็น “ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ” หรือ “English as an International Language” (Mackay, 

2003)  ภาษาอังกฤษจึงมคีวามส าคัญและได้รับการยอมรับในทุกด้าน ทัง้การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  ด้านการศึกษา 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นสื่อกลางในการเขียนต ารา เอกสารทางวิชาการและสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ 

ข้อมูล ข่าวสาร รวมท้ัง เป็นเคร่ืองมือส าคัญท าให้การตกลงทางธุรกิจและการหางานท าประสบความส าเร็จได้   

เช่นเดียวกับท่ี Reeves (2003) และ Dominguez & Rokowski (2004) ได้กล่าวว่า การมีทักษะภาษาอังกฤษท่ีดีย่อมมี

ผลต่อการประกอบอาชีพในอนาคตเพราะการมีทักษะทางภาษาอังกฤษท่ีดีคือการมีโอกาสท่ีจะได้งานท่ีดีจึงมีสูงตาม

ไปด้วย Graddol (1999) ได้พยากรณ์ไว้วา่ ปรากฏการณใ์ชภ้าษาอังกฤษเชน่นีจ้ะคงอยู่อีกนานตราบเท่าท่ีภาษา อังกฤษ

ยังถูกน าไปใช้กันอย่างแพร่หลาย ความคงตัวของการใชภ้าษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาตจิะเป็นเช่นนี้ไม่น้อยกว่า 

50 ปี  

 จากนโยบายการสนับสนุนให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในทุกรูปแบบในโรงเรียนในสังกัด

กรมสามัญศึกษาหรือแม้แต่ระดับอาชีวศึกษาเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารเป็น

ภาษาอังกฤษและมีความคุ้นเคยกับการใชภ้าษาอังกฤษ และหลังจากกระทรวงศึกษาธิการออกค าสั่ง วก 1065/2544 

ในปี พ.ศ. 2544 เร่ืองให้ใช้นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนท่ีสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชนให้เปิดโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษมีจ านวน
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มากขึ้น แต่โครงการ MEP เป็นโครงการใหมท่ี่หลายโรงเรียน ท่ีเปิดด าเนินโครงการ ซึ่งยังไมม่คีวามชัดเจน ในเร่ืองการ

ด าเนินโครงการมากนัก (สพฐ., 2548) หน่วยงานภาครัฐ อาทิ  ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้พยายามน าเสนอแนวทางการด าเนินงานในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program) อยา่งสม่ าเสมอ แต่ยังพบปัญหาของ

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษในรูปแบบนี้อยู่เสมอ อาทิ ปัญหาด้านตัวผู้เรียน ปัญหาเกี่ยวกับผู้สอน  

ปัญหาด้านงบประมาณ ปัญหาด้านหลักสูตรการเรียนการสอน และปัญหาความต่อเนื่องของการน าภาษาไปใช้ใน

ระดับสูง ประเด็นเหล่านี้เป็นความท้าทายของนักวิจัยท่ีต้องการค้นหาค าตอบเพื่อน าผลท่ีได้ไปใช้ในการพัฒนา

ความสามารถของการใช้ภาษอังกฤษส าหรับคนไทย ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ

หลักสูตรนานาชาติของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานและศึกษาเรียนรู้รูปแบบการ

จัดการหลักสูตร รวมท้ังน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานท่ีคาดว่าจะการเปิดสอน

หลักสูตร (MEP) ในจังหวัดพะเยาในอนาคตอันใกล้ จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงท าให้ผู้ศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาสภาพและ

ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการจัดการเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

(Mini English Program : MEP) ในจังหวัดพะเยา  โดยก าหนดวัตถุประสงค์ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูตามโครงการการจัดการเรียนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธกิารเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ในจังหวัดพะเยา  

2. ศึกษาปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูตามโครงการการจัดการเรยีนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธกิารเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ในจังหวัดพะเยา 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวธีิเชงิปฏบัิตกิารแบบมสี่วนร่วมโดยก าหนดขอบเขตการศึกษาดังตอ่ไปน้ี 

1. ขอบเขตด้านประชากร 

ผู้บ ริหารโรงเรียนและครูผู้สอนท่ีจัดการเรียนการสอนตามโครงการจัดการเรียนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธกิารเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ในจังหวัดพะเยา จ านวน  33 คน 

2. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

โรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนตามโครงการจัดการเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น

ภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ในจังหวัดพะเยา ซึ่งท้ังจังหวัดมีจ านวนเพียง 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน

อนุบาลพะเยา 

3. ขอบเขตดา้นเนื้อหา 

3.1 สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูตามโครงการจัดการเรียนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธกิารเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ในจังหวัดพะเยา 

3.2 ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูตามโครงการจัดการเรียนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธกิารเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ในจังหวัดพะเยา 
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ค าถามในการวิจัย 

1. ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธกิารเป็นภาษาอังกฤษ (MEP) ในจังหวัดพะเยามีอะไรบ้าง 

2. ผู้บริหารโรงเรียนมีการในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการจัดการเรียนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธกิารเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ของโรงเรียนในจังหวัดพะเยามปัีญหาอะไรบ้าง 

 

 นิยามศัพท์ 

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร Mini English Program (MEP) หมายถึง กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนของครูผู้สอน ท่ีเป็นเจ้าของภาษา หรือชาวต่างประเทศหรือครูผู้สอนชาวไทย ท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็น

สื่อกลางในการจัดการเรียนการสอนให้แกผู่้เรียนในรายวชิาต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ 
 

วิธีด าเนินการศึกษา 

 ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนท้ังหมดในจังหวัดพะเยา ท่ีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศกึษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ซึ่งมจี านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 

ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 3 คน และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จ านวน 30 คน ท่ีจัดการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษตามโครงการจัดการเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English 

Program : MEP) ในจังหวัดพะเยา รวมท้ังสิน้ 33 คน 

เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวจิัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการปลายเปิดและแบบมาตรประมาณ

ค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ แบบสอบถามส าหรับผู้บริหารโรงเรียน และแบบสอบถามส าหรับครูผู้สอน

ภาษาอังกฤษท่ีจัดการเรียนการสอนตามโครงการจัดการเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

(Mini English Program : MEP) ในจังหวัดพะเยา มรีายละเอยีดดังนี้ 

1. แบบสอบถามส าหรับครูผู้สอน แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลท่ัวไปมลีักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการและแบบ

ปลายเปิด 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการใช้วิธีสอนครูผู้สอนท่ีจัดการเรียนการสอนตาม

โครงการจัดการเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ในจังหวัด

พะเยา มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)  

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนท่ีจัดการเรียนการสอน

ตามโครงการจัดการเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ใน

จังหวัดพะเยา มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 

2. แบบสอบถามส าหรับผู้บริหารโรงเรียน แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลท่ัวไปมลีักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการและแบบ

ปลายเปิด 
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ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนท่ี

จัดการเรียนการสอนตามโครงการจัดการเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English 

Program : MEP) ในจังหวัดพะเยา มลีักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จากการแจกแบบสอบถามผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนท่ีจัดการเรียนการ

สอนตามโครงการจัดการเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศกึษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ใน

จังหวัดพะเยา โดยมีวิธีด าเนนิการดังนี้ 

1. น าหนังสือขอความร่วมมอืจากส านักงานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาเสนอต่อโรงเรียนท่ีจัดการเรียน

การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program: MEP) ในจังหวัดพะเยาเพื่อขอ

อนุญาตในการเก็บขอ้มูล 

2. ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถาม และสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน หัวหนา้ฝ่ายวชิาการ หัวหน้า 

MEP และครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโครงการจัดการเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini 

English Program: MEP) ในจังหวัดพะเยา 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้ 

ผู้วิจัยท าการวเิคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นแบบตรวจสอบรายการ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการ

แจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ แบบปลายเปิดใชก้ารวเิคราะห์เนื้อหา 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลสภาพการจัดการเรยีนการสอนตามโครงการจัดการเรยีนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ในจังหวัดพะเยา ของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวชิาการ หัวหน้า 

MEP และครูผู้สอน ตามหลักสูตรโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ

(Mini English Program : MEP) เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและใช้การน าเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง 

ตอน ท่ี  3 ข้อมูล ปัญ หาในการจั ดการเรียนการสอนตาม โครงการจัดการเรียนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ในจังหวัดพะเยา ของผู้บริหารโรงเรียน และ

ครูผู้สอนตามหลักสูตรโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini 

English Program : MEP) เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ใชก้ารวเิคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชก้ารน าเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง 

สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 1. ค่ารอ้ยละ (Percentage)  

2. ค่าเฉลี่ย (Mean)  

3. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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ผลการศึกษา 

1. สภาพทั่วไปด้านครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร MEP 

 จากผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 33 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 

86.67 และเพศชาย ร้อยละ 13.33 โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 56.67 รองลงมา ปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า ร้อยละ 40 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่จบการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ร้อยละ 73.33 เคยเข้าร่วม

ประชุมสัมมนา อบรม หรือเสวนาเร่ืองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ร้อยละ 70 ไม่เคย ร้อยละ 30 

และในปีการศึกษา 2560 ส่วนใหญ่สอนเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษกับสอนสาระวิชาอื่นอีกมากกว่า 3 สาระ ร้อยละ 

36.67 รองลงมา คือ สอนเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษกับสอนสาระวิชาอื่นอีก 1 สาระ ร้อยละ 26.67 สอนเฉพาะวิชา

ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 20 สอนวชิาภาษาอังกฤษกับสอนสาระวชิาอื่นอีก 3 สาระ ร้อยละ 6.67 สอนวชิาภาษาอังกฤษ

และท าหน้าท่ีเป็นผู้บริหาร รอ้ยละ 6.67 เท่ากัน สอนวชิาภาษาอังกฤษกับสอนสาระวชิาอ่ืนอกี 2 สาระ ร้อยละ 3.33 

2. สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีพบในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้สรุปเป็นรายดา้นตา่ง ๆ ดังนี ้

2.1 ด้านทักษะการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

ครูภาษาอังกฤษใช้สอนหรือน าเสนอค าศัพท์เป็นส่วนใหญ่ คือ ครูเขียนค าศัพท์บนกระดานพร้อม

ความหมายแล้วสอนให้นักเรียนออกเสียง ค่าเฉลี่ย 4.03 และครูใช้บัตรค าประกอบสื่อรูปภาพของจริงแสดงอาการ

หรือยกตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนได้เรียนการสะกดค าและทราบความหมาย ค่าเฉลี่ย 3.97 ครูกระตุ้นให้นักเรียนใช้

เทคนิคการเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ๆอยู่เสมอ ค่าเฉลี่ย 3.77 ส่วนรูปแบบการสอนท่ีครูใช้เป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ สอนการ

วเิคราะห์ค าศัพท์ เชน่ การใช ้prefix/suffix (play/player) ค่าเฉลี่ย 3.00 

2.2  ด้านทักษะการสอนโครงสร้างไวยากรณภ์าษาอังกฤษ    

รูปแบบท่ีครูภาษาอังกฤษใช้สอนโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ คือครูอธิบายหลัก

โครงสร้างไวยากรณ์การใช้และตัวอย่างแล้วให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด ค่าเฉลี่ย 3.93  ครูให้ตัวอย่างรูปแบบประโยค

และวลีอยา่งพอเพียงแล้วครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเป็นหลักและกฎเกณฑ์แล้วให้ท าแบบฝึกหัด ค่าเฉลี่ย 3.87 และ

ครูให้นักเรียนพูดหรือเขียนประโยคหรือวลใีนโครงสร้างภาษาที่ต้องการเรียนรู้หลายๆครัง้ จนจ าได้แล้วให้ใชค้ าใหมเ่ข้า

เทียบแทน ค่าเฉลี่ย 3.56 ส่วนรูปแบบการสอนท่ีครูใช้เป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ครูให้นักเรียนท ารายงานเกี่ยวกับหลัก

โครงสร้างไวยากรณ์ในเร่ืองท่ีก าหนด ค่าเฉลี่ย 2.50 

2.3 ด้านการสอนทักษะการฟัง - พูดภาษาอังกฤษ 

รูปแบบท่ีครูภาษาอังกฤษใช้สอนทักษะการฟัง - พูดภาษาอังกฤษเป็นสว่นใหญ่ คือครูใชเ้กมหรือกิจกรรม

การสื่อสารท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกสนทนาจนช านาญ ค่าเฉลี่ย 3.63 นักเรียนออกเสียงค าหรือวลีตามเทป /ครู

ฝึกการเนน้เสียง (stress) ฝึกอา่นออกเสียง ค่าเฉลี่ย 3.52  และก าหนดสถานการณ์การสื่อสารโดยครูจัดให้มตีัวอยา่ง

บทสนทนาค าศัพท์ฯลฯนักเรียนเรียนรู้แล้วพูดสื่อสารกับเพื่อนโดยครูเป็นผู้ช่วย ค่าเฉลี่ย 3.36  ส่วนรูปแบบการสอนท่ี

ครูใชเ้ป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ ใชก้ารบันทึกเสียงของนักเรียนเพื่อใชใ้นการปรับปรุงการพูด ค่าเฉลี่ย 1.86 

2.4 ด้านการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 

รูปแบบท่ีครูภาษาอังกฤษใช้สอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ คือ ครูใช้แบบฝึกหัดต าราชุดฝึก

ใช้แบบฝึกหัดต าราชุดฝึกให้นักเรียนอ่านแล้วตอบค าถามหรือท าแบบฝึกหัด ค่าเฉลี่ย 4.12 การสอนไมได้เน้นการอ่าน

อยา่งเดียวแตใ่ช้เนื้อหาเชื่อมโยงไปสู่ทักษะอื่นๆเชน่การฟังการพูดการเขียนการฝึกฝนด้านไวยากรณ์ค าศัพท์ ค่าเฉลี่ย 3.77 
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และครูให้อ่านเร่ืองในชีวิตประจ าวันหรือเกี่ยวกับท้องถิ่นแล้วตอบค าถามหรือท าแบบฝึกหัด ค่าเฉลี่ย 3.62  ส่วนรูปแบบ

การสอนท่ีครูใชเ้ป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ครูแปลเร่ืองท่ีอ่านให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนตอบค าถาม ค่าเฉลี่ย 2.74 

2.5 ด้านการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 

รูปแบบท่ีครูภาษาอังกฤษใช้สอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ คือ ให้นักเรียนเติมค าลงใน

ชอ่งว่างในประโยคให้สมบูรณ์ ค่าเฉลี่ย 3.81 ให้นักเรียนเขียนตามค าบอกเป็นค าข้อความหรือประโยคสั้น ๆ ค่าเฉลี่ย 

3.62 และนักเรียนเขียนแต่งประโยคตามโครงสร้างท่ีเรียนปรากฏในแบบฝึกหัดต ารา ค่าเฉลี่ย 3.61 ส่วนรูปแบบการ

สอนท่ีครูใชเ้ป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ ให้นักเรียนเขียนแปล ค่าเฉลี่ย 2.66 

2.6 ด้านทักษะการวัดผลและประเมินผลทางภาษาอังกฤษ  

รูปแบบท่ีครูภาษาอังกฤษใช้สอนด้านทักษะการวัดผลและประเมินผลทางภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ คือ 

ครูวัดผลโดยการให้คะแนนชิ้นงานส่วนสอบท้ายบทหรือสอบปลายภาคใชแ้บบทดสอบรูปแบบต่างๆ ค่าเฉลี่ย 4.01  ใน

ระหว่างเรียนใช้วิธีการสังเกตและให้คะแนนการท าแบบฝึกหัดส่วนสอบท้ายบทหรือสอบปลายภายใช้แบบทดสอบ

รูปแบบต่างๆ ค่าเฉลี่ย 3.89  และใช้การวัดผลหลากหลายไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์กิจกรรมผู้เรียนและเวลา  

ค่าเฉลี่ย 3.83 ส่วนรูปแบบการสอนท่ีครูใชเ้ป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ สอบแปลจากไทยเป็นอังกฤษและจากอังกฤษเป็น

ไทย ค่าเฉลี่ย 3.83 

2.7 ด้านการจัดสภาพแวดลอ้มส าหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากเป็นส่วนใหญ่ คือ ป้าย

ค าศัพท์รูปภาพหรือตกแต่งห้องเรียนหรือบริเวณรอบๆท่ีเอื้อ หรือสร้างบรรยากาศท่ีเป็นภาษาอังกฤษหรือวัฒนธรรม

ภาษาอังกฤษ  ร้อยละ 100 ครูจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ เช่น วันคริสต์มาส วันฮาโลวีน ฯลฯ ร้อยละ 

82.85 และครูใชส้ื่อวีดีทัศนแ์ละเคร่ืองเล่น ที่ใชไ้ด้สะดวกและมปีระสิทธิภาพร้อยละ 80 ส่วนสามล าดับสุดท้ายท่ีครูได้

ท าหรือจัดให้ม ีคือ ครูใชห้้องปฏิบัตกิารทางภาษาท่ีใชไ้ด้สะดวกและมปีระสิทธิภาพ ร้อยละ 42.85 โรงเรียนให้บรกิาร

อนิเตอร์เน็ตและเครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับนักเรียนได้สบืค้นเรียนผ่านเครือข่าย ร้อยละ 40 และมีชาวต่างประเทศเข้า

มาชว่ยสอนภาษาอังกฤษ ร้อยละ 28.85 

 3. ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครู 

 ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูภายใต้หลักสูตรโครงการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธกิารเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ในจังหวัดพะเยา ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 

3.1 ด้านคุณสมบัติของครูผู้สอน พบว่า มีปัญหาเกี่ยวกับขาดครูชาวต่างชาติท่ีเป็นเจ้าของภาษา  เช่น 

ประเทศอังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการจัดท าหลักสูตรและการวาง

แผนการเรียนการสอน มีปัญหาเกี่ยวกับขอบข่ายเนื้อหาท่ีนักเรียนในโครงการเรียนมีความลุ่มลึกมากกว่าหลักสูตร

ปกติ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุท าให้นักเรียนขาดความสนใจในภาษาอังกฤษ เนื่องจากเนื้อหาท่ีเรียนมคีวามยากกว่า ด้านสื่อ

และแหลง่เรียนรู้ท่ีเป็นภาษาอังกฤษมปัีญหาระดับนอ้ย 

3.2 ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า มีความคิดเห็น/การปฏิบัติในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมี

ค่าเฉลี่ย 3.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูผู้สอนแจ้งขอบข่ายเนื้อหาและวิธีการวัดประเมินผลตั้งแต่ต้นภาค

เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.77 รองลงมาคือ ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้สนองความต้องการท่ีหลากหลายของผู้เรียน มี

ค่าเฉลี่ย 3.66 และกิจกรรมการเรียนการสอนท าให้นักเรียนคิดหรือได้ปฏบัิตจิรงิ มคี่าเฉลี่ย 3.62 ตามล าดับ 
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การอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ของครูตามโครงการจัดการเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น

ภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ในจังหวัดพะเยา ส่วนใหญ่ครูมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อีกท้ัง

ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์การสอน 1-5  ปี แต่เคยเข้าร่วมประชุมสัมมนา อบรม หรือ

เสวนาเร่ืองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และในปีการศึกษา 2560 ส่วนใหญ่สอนเฉพาะวิชา

ภาษาอังกฤษกับสอนสาระวิชาอื่นอกี 3 สาระ ดังนั้นสภาพปัญหาที่ครูผู้สอนไมเ่พยีงมภีาระสอนวชิาภาษาอังกฤษแต่ก็

ยังมีภาระสอนในกลุ่มสาระวิชาอื่นอีกนั้น อาจท าให้ครูมีเวลาไม่เพียงพอในการเตรียมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษ จึงท าให้ประสิทธิภาพในการสอนลดลง และส่งผลตอ่คุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ

นักเรียนไม่ได้ตามมาตรฐาน ซึ่งสอดคลอ้งกับ ลลิตา ภูท่อง (2552) ที่พบวา่ ครูแตล่ะคนท าหน้าท่ีการสอนหลายวิชา มี

ภาระงานท่ีต้องรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนมาก และเช่นเดียวกับการวิจัยท่ี ดวงพร หนูพงษ์ (2545) ท่ี

ศึกษาในงานลักษณะเดียวกันนี้  พบว่าปัญหาท่ีประสบมาก คือ ขาดความรู้ความสามารถทางด้านการสอน

ภาษาอังกฤษ รวมท้ังด้านการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย และขาดความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษใน

ห้องเรียน ดังนัน้ แต่ละกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนต้อง

ใช้เวลาเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นมีเทคนิคการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษท่ีหลากหลาย จึงท าให้ครูผู้สอน

อาจจะมขี้อจ ากัดในการถา่ยทอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้สูน่ักเรียน  

สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีครูใช้ในด้านทักษะต่าง ๆ ประกอบไปด้วย การสอนค าศัพท์ 

การสอนไวยากรณ์โครงสร้าง การสอนทักษะฟังและพูด การสอนทักษะการอ่าน การสอนทักษะการเขียน รูปแบบ

วธีิการวัดผลและประเมินผล และการจัดสภาพแวดลอ้มส าหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พบวา่ ครูมีการจัดการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษเมื่อเทียบกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร MEP นั้นอยู่ในระดับดี เนื่องจากการจัดการ

เรียนการสอนภาษาท่ีครูเลือกใช้นั้นมิใช่แค่การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แต่มุ่งเน้นในเร่ือง

บริบทของการสื่อสาร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพด้วยความถูกตอ้งและคล่องแคล่ว มีความ

กล้าใช้ภาษาในการร่วมท ากิจกรรมกลุ่ม มีการเชื่อมโยงกับความหมายและบริบท มีกระบวนการในทักษะการคิด

วิเคราะห์ อีกท้ังมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นเทคนิคการเรียนรู้ทางภาษาท่ีหลากหลาย เพื่อส่งเสริมในการสร้าง

กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การสอนไมได้เน้นการอ่านอย่างเดียวแต่ใช้เนื้อหาเชื่อมโยงไปสู่ทักษะอื่นๆ  เช่น การ

ฟัง การพูด การเขียน การฝึกฝนด้านไวยากรณ์ ค าศัพท์ ครูให้นักเรียนเติมค าลงในช่องวา่งในประโยคให้สมบูรณ์ และ

ครูให้นักเรียนเขียนตามค าบอกเป็นค า ข้อความหรือประโยคสัน้ๆ อีกดว้ย 

ในขณะเดียวกันการวัดผลและประเมินการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีครูใช้ ก็มีความหลากหลายเช่นกัน 

ครูวัดผลโดยการให้คะแนนชิ้นงาน ส่วนสอบท้ายบทหรือสอบปลายภาคใชแ้บบทดสอบรูปแบบต่าง ๆ ในระหวา่งเรียน

ครูใชว้ธีิการสังเกตและให้คะแนนการท าแบบฝึกหัด ส่วนสอบท้ายบทหรือสอบปลายภาย ใชแ้บบทดสอบรูปแบบตา่ง ๆ 

และครูใช้การวัดผลหลากหลายไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์  กิจกรรม ผู้เรียนและเวลา นอกจากนี้มีการจัด

สภาพแวดล้อมส าหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูโดยใช้ป้ายค าศัพท์ รูปภาพ หรือตกแต่งห้องเรียนหรือ

บริเวณรอบ ๆ ท่ีเอื้อหรือสร้างบรรยากาศท่ีเป็น ภาษาอังกฤษหรือวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ มีการจัดกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมภาษาอังกฤษ เช่น วันคริสต์มาส วันฮาโลวีน ฯลฯ และมีสื่อ วีดีทัศน์ และเคร่ืองเล่น ท่ีใช้ได้สะดวกและมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554) ท่ีกล่าวไว้ว่า การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อการเรียน

เป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อการเรียนการสอน เพราะการเรียนรู้ของเด็กไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น สภาพแวดล้อม

ภายนอกหอ้งเรียน จะเป็นสว่นส าคัญที่ช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้ได้อีกทางหนึ่ง   
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ส่วนด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริม พบว่า ตอ้งการให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ

เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารในการสนทนาในชีวิตประจ าวันได้เหมาะสมตามวัย ควรมีจัดการเรียนการสอนโดยครู

ต่างชาติ หรือเจ้าของภาษาท่ีได้รับการอบรมเทคนิคการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลาย ควรมีการจัดกิจกรรม

เสริมทักษะท่ีแปลกใหม่ เพื่อกระตุ้นนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนและให้เป็นไปตามหลักสูตรและสอดคล้อง

มาตรฐานการวัด และควรให้นักเรียนมสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   

ส่วนปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูภายใต้หลักสูตรโครงการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ในจังหวัดพะเยา เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณสมบัติของครูผู้สอน มีปัญหาเกี่ยวกับครูชาวต่างชาติท่ีเป็นเจ้าของภาษา  เช่น ประเทศ

อังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ นั้นหายาก  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าการจัดหาหรือว่าจ้างครู

ชาวต่างชาติท่ีเป็นเจ้าของภาษามาสอนนั้นต้องผ่านขั้นตอนหลายอย่าง และใช้ค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนเงินท่ีสูง  

ซึ่งสอดคล้องกับการติดตามผลการด าเนินงานของส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ส านั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2548 : ข-ง) เกี่ ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2548 ท่ัวประเทศ ยังพบปัญหาหลายประการ 

เชน่ ครูชาวต่างชาตท่ีิมีคุณวุฒิตรงกับวชิาที่สอนหายาก มีอัตราการเข้า-ออกสูง ไมป่ฏบัิตติามสัญญา เรียกค่าจ้างสูง 

และมักยา้ยไปสอนโรงเรียนท่ีให้ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนสูงกวา่ 

 ในส่วนของครูไทยท่ีสอนภาษาอังกฤษนั้น ยังคงต้องการเพิ่มพูนความรู้และหรือแหล่งความรู้เกี่ยวกับการ

สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยู่ รวมถึงเทคนิคและการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนให้มากขึ้น  ดั่งท่ี

สอดคล้องกับ สถาบันภาษาอังกฤษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) ท่ีระบุไว้ว่า การจัดการ

เรียนรู้ตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารมีหลักส าคัญ โดยยึดให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝน สร้างรูปแบบภาษาท่ีเรียนจะ

ใช้ได้ในสถานการณ์ ท่ีมีความหมายต่อผู้เรียน จัดกิจการเรียนการสอนแบบบูรณาการหรือทักษะสัมพันธ์ ฝึก

สมรรถภาพดา้นการสื่อสาร จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ รวมท้ังประสบการณ์ท่ีได้รับ สามารถ

แสดงความเห็นหรือระดมสมอง (brainstorming) ฝึกการท างานเป็นกลุ่มแสดงบทบาทสมมติ และเทคนิคที่หลากหลาย 

ฝึกให้ผู้เรียนใช้ภาษาในกรอบของความรู้ทางหลักด้านภาษา ความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของภาษา สื่อสารได้คลอ่งแคล่ว 

เนน้การใชภ้าษาตามสถานการณ์จริง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามศักยภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นตัวของตัวเอง 

มีความรับผิดชอบ และสนับสนุนให้ศึกษาหาความรู้นอกชั้นเรียน ครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสนอง

ความสนใจของผู้เรียน ให้โอกาสผู้เรียนพูดแสดงความคิดเห็นท่ีต้องการ ตลอดจนครูต้องชี้แนะ น าทางผู้เรียน ให้

ค าแนะน าในระหวา่งการด าเนินกิจกรรม พร้อมกับตรวจความก้าวหนา้ทางการเรียนของผู้เรียน  จากปัญหาข้างต้นจะ

พบว่า ครูมีความต้องการอบรมหรือ สื่อความรู้ด้านวิธีสอน เทคนิคการจัดการเรียนรู้และการวัดผลการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ และการพัฒนาด้านความรู้และความเข้าใจและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การอบรมด้านหลักสูตร 

การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ การสร้างสื่อ การวัดผลประเมินผล และต าราเรียนเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และมาตรฐาน

การเรียนรู้ และการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นท่ีน่าสังเกตว่า ข้อค้นพบนี้มีลั กษณะท่ีเป็น

ผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาตั้งแตใ่นอดีตถึงปัจจุบัน และหลังจากที่มีการปฏิรูปการศึกษา

ในรอบท่ีผ่านมายังพบปัญหาในลักษณะนี้อยู่เช่นกัน ที่สถาบันภาษาอังกฤษ ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(2558) ระบุไว้วา่ การเสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษของคนไทย จัดเป็นความ

จ าเป็นเร่งด่วนของประเทศไทยในปัจจุบัน ในสภาวะท่ีระดับความสามารถของคนไทยในด้านภาษาอังกฤษยังอยูร่ะดับ

ต่ ามาก ในขณะเดียวกันต้องเร่งพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและรองรับภาวการณ์ลงทุน 
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การเชื่อมโยงระหวา่งประเทศ และการเข้ารว่มเป็นสมาชกิของประชาคมอาเซียนท่ีใชภ้าษาอังกฤษเป็นภาษากลางหรือ

ภาษาที่ใช้ในการท างาน การปฏรูิปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จึงเป็นนโยบายส าคัญของกระทรวงศกึษาที่จะต้อง

เร่งด าเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลงพลวัตรของโลกปัจจุบัน และยังสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ

ท่ี 21 ของครู ดั่งท่ีสถาบันภาษาอังกฤษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) ท่ีระบุไว้ว่า ครูเป็นผู้

จะต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรักท่ีจะเรียนรู้ตลอดชวีิต และมีเป้าหมายในการสอนท่ีจะท าให้

ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิด และทักษะด้านสารสนเทศ (IT) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลและ

สามารถการวเิคราะห์และแปลงข้อมูลความรู้ได้อยา่งถูกตอ้ง 

อย่างไรก็ตามจากผลส ารวจสภาพและปัญหาการจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษของครูภายใต้โครงการ

จัดการเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ในจังหวัดพะเยา  

ท่ีสรุปมาข้างตน้ ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนของสถานศกึษาในปัจจุบัน ที่ตอ้งการ

เสริมสร้างและพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในโรงเรียน โดยการพยายามผลักดันในทุกด้านให้

เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดไว้ ซึ่งผู้บริหารและครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโครงการตอ้งมีความ

ร่วมมือกันในส่วนของงานบริหารและการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการสอนภาษาอังกฤษ

ให้กับนักเรียนในโครงการ  
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1.  ส่งเสริมให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนในเขตพื้นท่ีจังหวัดพะเยามีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษภายใต้

หลักสูตร MEP มากขึ้น เพื่อเป็นการขยายโอกาสและเพิ่มทักษะการเรียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในเขตพื้นท่ีจังหวัด

พะเยา 
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ส าหรับหลักสูตร MEP 
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การพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ส าหรับนิสิตวชิาชีพครูในศตวรรษท่ี 21  

The development of creative thinking ability by using problem-based 

learning for the 21st century student teacher 

รุ่งทิวา กองสอน1* 

Rungtiwa Kongson1* 
 

บทคัดย่อ 
การวจิัยน้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรยีนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

ส าหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษท่ี 21 กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตนิสิตวิชาชีพครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษา วิชาเอกเคมี ชั้นปีท่ี 3 กลุ่ม 1 จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 30 คน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 

มหาวิทยาลัยพะเยา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดย

วธีิการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน ส าหรับนิสิตวชิาชพีครูในศตวรรษท่ี 21 รายวชิา 161322 การออกแบบและจัดการ

เรียนรู้ 2 ด าเนินการตามแผนการวิจัยกลุ่มเดียวทดสอบก่อน-หลังเรียนวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานร้อยละและการทดสอบค่าที (Paired-Samples T-Test)  

ผลการวิจัยพบว่า ผลการพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ส าหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษท่ี 21 จากการวิเคราะห์โจทย์สถานการณ์ปัญหาก่อนและหลังการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย

ก่อนเรียนเท่ากับ 20.60 ค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 27.88 มากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ส่วนการประเมินปฏิบัติการพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับ

นสิิตวชิาชพีครูในศตวรรษท่ี 21 ตามสถานการณ์ปัญหา 3 สถานการณ์ มีผลการประเมินในภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่า 4.46 

อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.46, S.D. = 1.35) 
 

ค าส าคัญ:  ความสามารถการคิดสร้างสรรค์, วธีิการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน, นสิิตวชิาชีพคร ู
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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 Problem-

Based 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 (x̄ = 4.46, S.D.=1.35) 

Keywords:  Creative thinking ability, Problem-based learning, Student teacher 
 

บทน า 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560 -2564 (กระทรวงศึกษาธิการ.2559)  

มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญประการแรก คือ เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์  มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ

วนิัย ค่านยิมท่ีด ีมจีิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งท่ี

มทัีกษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ตอ่เนื่องตลอดชวีติ ในแผนพัฒนาฉบับนี้ได้ระบุมีแนวทางการพัฒนา

ท่ีส าคัญหลายประการ เช่น พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

อาทิส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมท่ีเหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการ

คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ อีกท้ังการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 สู่การปฏิบัติมี

หลักการและแนวทางด าเนินงาน คือ เพิ่มการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็น

เครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนในระดับพืน้ท่ี ท้องถิ่น และชุมชน  

โลกในระยะเปลี่ยนผ่านท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วของยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมยุคท่ี 4.0 “ปัญญาประดิษฐ์” หรือ 

Artificial Intelligence (AI) จะมาแทนคน ถ้าเราตามไมทั่นก็จะท างานร่วมกับมันไม่ได้ แต่ถ้าไม่ทัน AI จะท างานแทนเรา 

การรวมตัวและแตกตัวของเทคโนโลยที าให้โลกก าลังอยูใ่น “ยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉยีบพลัน”  หรือ  The Age 

of Disruption” ฉะนั้นการเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเร่ืองส าคัญอย่างยิ่ง จะเห็นว่าวัฒนธรรมของ

การเรียนรู้ชุดใหม่ในศตวรรษท่ี 21 มกีารเปลี่ยนแปลง 3 กระแสคือ 1) เกิด Demonopolization of Knowledge ไมม่ีการ

ผูกขาดความรู้ 2) เกิด Democratization of Information ไม่มีการผูกขาดข้อมูล และ 3) เกิด Disruption of Technology 

& Innovation เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกิดขึ้นใหม่ ๆ จากการรวมและแตกตัวของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเดิม

ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับกระแสดังกล่าว วัฒนธรรมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต้องประกอบไปด้วย 

3 องค์ประกอบส าคัญคือ Learn, Unlearn และ Relearn “Unlearn” คือ การไม่ยึดติดกับสิ่งท่ีเรียนรู้มา ต้องปรับตัวให้

ทันตลอดเวลา ส่วน “Relearn” คือสิ่งท่ีเรารู้มามันเปลี่ยนไปในบริบทใหม่ ๆ ดังนั้น ต้องเรียนรู้สถานการณ์หรือ
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เหตุการณ์จากมุมมองใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิมส าหรับ “Learn” นั้น โจทย์ท่ีส าคัญในศตวรรษท่ี 21 คือ จะเรียนรู้

อย่างไรให้มคีวามสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรม (กองบริหารงานวจิัยและประกันคุณภาพการศึกษา.2559) 

สิ่งท่ีเรียกว่าการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 คือ การเรียนรู้บอกว่า“รู้จริงตอ้งมาจากการลงมือท า ลงมือปฏบัิติ” การ

เรียนรู้สมัยใหม่ต้องปรับจากเดิม เดิมเราจะเน้นการเรียนความรู้จากชุดความรู้ท่ีชัดเจนพิสูจน์ได้เป็นหลัก ปัจจุบันนี้ จะ

ไม่ใช่ การเรียนรู้จะต้องเลยจากความรู้ชุดนั้นไปสู่อีกชุดหนึ่ง ก็คือความรู้ท่ีไม่ชัดเจน เพราะฉะนั้นการเรียนสมัยใหม่ต้อง

ไม่ใช่แค่เพื่อให้ได้ความรู้แต่ต้องได้ทักษะหรือ Skills เป็น 21st Century Skills เป็นทักษะที่ซับซ้อนมาก เพราะฉะนั้นการ

เรียนสมัยใหม่มีเป้าหมายท่ีเด็กได้ทักษะท่ีซับซ้อนชุดหนึ่ง เพราะฉะนั้น Learning Skills ต้องประกอบด้วย 3 ส่วน มี 3Rs + 

8Cs + 2Ls ส าหรับ 3Rs คือ Reading, (W) Riting, (A) Rithmetics ซึ่งก็คือ อ่านออก เขียนได้คิดเลขเป็น ตามท่ีพูดกันท่ัวไป 

แตก่ารเรียนรู้สมัยใหมต่อ้งตคีวามใหม่ อ่านออกเท่านัน้ไม่เพียงพอ ตอ้งให้เกิดนสิัยรักการอ่าน อ่านแล้ว เกิดสุนทรียะ เกิด

ความสุข จับใจความเป็น มีทักษะในการอ่านหลายๆ แบบ เขียนได้ก็ไม่พอ ต้องเขียนสื่อความได้ ย่อความเป็น รู้วิธีเขียน

หลายๆ  แบบตามวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกัน ส่วนคิดเลขเป็น หรือวิชาคณิตศาสตร์นั้น ไม่ใช่แค่คิดเลขแต่ต้องเรียนให้ได้

ทักษะการคิดแบบนามธรรม (abstract thinking) (วจิารณ์ พานชิ, 2559) 

 การพัฒนาครูส าหรับศตวรรษท่ี 21 และประเทศไทย 4.0 นั้นควรต้องเตรียมครูท่ีมีคุณลักษณะท่ีตอบสนอง

ต่อการเปลี่ยนแปลงนี้เพราะนิสิตเหล่านี้คือผู้ท่ีจะส่งต่อท้ังด้านวิชาการ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม 

จริยธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการสร้างครูให้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองเพื่อสร้างสรรค์การเรียนการสอน 

หรือการจัดการเรียนรู้ท่ีจะน าไปสู่คุณภาพผู้เรียนเพื่อสร้างทุนมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ คุณค่าต่อสังคมไทยและสังคมโลกซึ่ง

ต้องผ่านการลงมือท าปฏิบัติการแก้ไข ด าเนินการ จัดการจากเร่ืองท่ีเป็นความจ าเป็น ความต้องการของผู้เรียนจริงๆ 

หรือท่ีเกิดขึน้ในสังคมจริง ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริง การเรียนรู้โดยการสะท้อนจากปัญหาจริงจึงเป็นอีกวิธีการเรียนรู้หนึ่งท่ี

จะช่วยส่งเสริมความสามารถความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะท่ีจ าเป็นในโลกศตวรรษท่ี 21 ไพศาล สุวรรณน้อย

(2558) กล่าววา่การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-based learning หรือ PBL) เป็นรูปแบบการ เรียนรู้ท่ีเกิดขึ้น

จากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียนสร้าง ความรู้ใหม่ จากการใช้

ปัญหาที่เกิดขึ้นจรงิในโลกเป็นบริบทของการเรียนรู้(Learning Context) เพื่อให้ผู้เรียน เกิดทักษะในการคิดวเิคราะห์และ

คิดแก้ปัญหา รวมท้ังได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีตนศึกษา ไปพร้อม กันด้วย การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

จึงเป็นผลมาจากกระบวนการท างานท่ีต้องอาศัยความเข้าใจและการ แก้ไขปัญหาเป็นหลัก ถ้ามองในแง่ของ

ยุทธศาสตร์การสอน PBL เป็นเทคนิคการสอน ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลง มือปฏิบัติด้วยตนเอง เผชิญหน้ากับปัญหา

ด้วยตนเอง จะท าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการคิดหลายรูปแบบ เช่น  การคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ การคิด

สังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และ ภัทราวดี มากมี (2555) ให้ความหมายว่า รูปแบบการเรียนการสอนท่ีมี ผู้เรียน

เป็นศูนย์กลาง โดยใช้ สถานการณ์ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ ผู้เรียนแสวงหาความรู้เพื่อน ามา แก้ปัญหานั้น”เป็นรูปแบบ

การเรียนรู้ท่ีเกิดจากแนวความคิดตาม ทฤษฎกีารเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นยิม โดยให้ผู้เรียน สร้างความรู้ใหม ่จากการ

ใช้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโลกแห่ง ความเป็นจริงเป็นบริบทของการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิด ทักษะในการคิดวิเคราะห์และ

คิดแก้ปัญหา รวมท้ังได้ ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาท่ีตนศึกษาด้วย  จะเห็นได้ว่าครูในศตวรรษท่ี 21 นอกจาก

จะต้องมีฐานองค์ความรู้ท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพแล้วการพัฒนาให้มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม

ทางด้านการศึกษาถือเป็นเร่ืองท่ีส าคัญยิ่งเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคุณภาพผู้เรียน ดังท่ี 

จินตนา ธนวิบูลย์ชัย (2560) ระบุว่าการคิดสร้างสรรค์ เป็นการคิดท่ีเกิดจากการท างานของสมองซีกขวาซึ่งอาศัย

จินตนาการเป็นพื้นฐานส าคัญ เป็นความคิดท่ีมีลักษณะแตกต่างไปจากความคิดของบุคคลอื่นโดยอาศัย  พื้นฐานจาก

ประสบการณ์เดิมและปัญญาในการจัดสิ่งต่าง ๆ ขึ้นเป็นรูปแบบใหม ่เกิดสิ่งท่ีมีลักษณะเป็น เอกลักษณ์แปลกใหม่และ
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มคีุณค่า และ E. Sefertz. (2000) กล่าวว่าการคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การมคีวามคิดใหม่ๆ  การสร้างสรรค์นวัตกรรม

ใหม่ๆ  หรือค้บพบวธีิการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ขึน้มาคร้ังแรก ยังรวมถึงการบรูณาการแนวทางกระบวนการแก้ปัญหาที่ใหม่

แตกตา่งจากเดิม มีความหมาย คุณค่าและมีความเป็นไปได้ในทางปฏบัิตท่ีิสามารถมองเห็นถึงความส าเร็จได้จริง 

ดังนั้นผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยการพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา

เป็นฐาน ส าหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้นิสิตวิชาชีพครูมีความสามารถการคิดสร้างสรรค์ ท่ีส่งผลต่อ

คุณภาพการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรม เกิดแนวคิดแนวทางแก้ปัญหาใหม่  ๆ แตกต่าง 

หลากหลายซึ่งจะเป็นการเรียนรู้ท่ีย่ังยนื สร้างคุณค่าให้กับตนเอง การงาน หนา้ที่ท่ีรับผิดชอบ สอดคล้องกับเปา้หมาย

ของการสร้างพลโลกในศตวรรษท่ี 21และ Thailand 4.0 ในการสร้างทุนมนุษยอ์ย่างมคีุณค่าโดยแท้จริง 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
พัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนิสิตวิชาชีพครูใน

ศตวรรษท่ี 21 จ าแนกเป็น 

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานของนิสติวชิาชีพ

คร ูในศตวรรษท่ี 21  
2. เพื่อประเมินการปฏิบัตกิารความสามารถการคดิสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

ส าหรับนสิิตวชิาชีพครูในศตวรรษท่ี 21 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

ทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิด ทฤษฎี การคิดสร้างสรรค์  

1.1 ความหมายของความสามารถการคดิสร้างสรรค์ 

     จินตนา ธนวบูิลยช์ัย (2560) การคิดสร้างสรรค์เป็นการคดิท่ีเกิดจากการท างานของสมองซีกขวาซึ่ง 

อาศัยจินตนาการเป็นพื้นฐานส าคัญ เป็นความคิดท่ีมีลักษณะแตกต่างไปจากความคิดของบุคคลอื่นโดยอาศัยพื้นฐาน

จากประสบการณ์เดิมและปัญญาในการจัดสิ่งตา่ง ๆ ขึ้นเป็นรูปแบบใหม ่เกิดสิ่งท่ีมีลักษณะเป็น เอกลักษณ์แปลกใหม่

และมีคุณค่า  

     ทิศนา แขมมณี (2554) การคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดในทางที่ท าให้ดีขึ้น หรือ การคิดสร้างสิ่งใหม่

ท่ีมีลักษณะใหม่ (new) แตกต่างไปจากเดิมเป็นความคิดต้นแบบ (original) ท่ีใช้การได้จริง ได้ผลดีกว่าของเดิม และมี

ความสมเหตุสมผลท่ีคนท่ัวไปยอมรับได้  

     สมชาย รัตนทองค า(2556) ได้กล่าวถึงทอแรนซ์ (Torrance.1962) เร่ืองการคิดสร้างสรรค์ว่าเป็น

การศกึษาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น กล้าคิด กล้าแสดงออกจะช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนเองอย่างเต็มท่ี ความคิดสร้างสรรค์มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตมาก เพราะ

ผู้สอนไม่สามารถสอนทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตให้เด็กได้ เด็กต้องค้นวิธีน าความรู้และแสวงหาความรู้ไปใช้ในการ

แก้ปัญหาต่าง ๆ ในการด ารงชีวติ โดยนยิามว่า “ความคิดสร้างสรรค์ท่ีเป็นกระบวนการของความรู้สึกไวต่อปัญหา สิ่ง

ท่ีขาดหายไป สิ่งท่ีไม่ประสานกันแล้วเกิดความพยายามในการสร้างแนวคิด ตั้งสมมติฐาน ทดสอบสมมุติฐาน และ

เผยแพร่ผลที่ได้ให้ผู้อื่นได้รับรู้และ เข้าใจอันเป็นแนวทางค้นพบสิ่งใหม่ตอ่ไป” 



 
 

Proceedings   

2329 

    E. Sefertz (2000) กล่าวว่าการคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การมีความคิดใหม่ ๆ การสร้างสรรค์นวัตกรรม

ใหม่ ๆ หรือค้บพบวิธีการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ขึ้นมาคร้ังแรก ยังรวมถึงการบรูณาการแนวทางกระบวนการแก้ปัญหาท่ี

ใหมแ่ตกตา่งจากเดิม มีความหมาย คุณค่าและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัตท่ีิสามารถมองเห็นถึงความส าเร็จได้จริง 

  ดังนัน้ความสามารถการคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความเชี่ยวชาญหรือการกระท าหรือกระบวนการคิดท่ีท าให้

เกิดวธีิการใหม ่แนวทางใหม ่หรอืแนวคิดท่ีแปลกแตกตา่งไปจากของเดิมสามารถท่ีจะสร้างสรรค์น าไปปฏบัิตไิด้จริงกับ

ชวีติหรือสร้างประโยชน ์คุณค่ากับตนเองและสังคมได้อยา่งมีความหมาย 

2. ลักษณะการคดิสร้างสรรค ์

2.1 ขั้นตอนการคดิ (ทิศนา แขมมณี. (2554). 

1. ก าหนดเป้าหมายในการคดิ  

2. ประมวล ทบทวนความรู้หรือข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองท่ีคิดเพื่อ ต่อยอดสู่สิ่งใหม่หรือจินตนาการ 

ความคิดแปลกใหมข่ึน้มา  

3. ใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ชว่ยในการขยาย ขอบเขตความคิดเดิม ๆ ให้ได้ความคิดท่ีหลากหลายเพื่อน าไปสู่

ความคิดในการสร้างสิ่งใหมต่ามเป้าหมายของการคิด 

4. ประเมินและคัดเลอืกความคิดท่ีหลากหลายเพื่อน าไปพัฒนาต่อ 

5. พัฒนาหรือผสมผสานความคิดท่ีคัดเลือกไว้โดยอาศัยทักษะการคิดต่าง ๆ เช่น วิเคราะห์ 

สังเคราะห ์การคิดไกล และการคิดแบบบูรณาการจนกระท่ังได้ส่ิงใหม่ตามวัตถุประสงค์  

6. น าเสนอและอธิบายสิ่งใหม่ท่ีสร้างขึ้นว่าสามารถใช้การได้อย่างไรและจะได้ผลดีกว่าของเดิม

อย่างไร 

2.2 ตัวบ่งช้ีทักษะการคิดสร้างสรรค์ 

1. สามารถก าหนดเป้าหมายในการคิดสร้างสรรค์  

2. สามารถประมวล ทบทวนความรู้หรือข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองท่ีคิดหรือสามารถจินตนาการ 

ความคิดแปลกใหม ่ 

3. สามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการขยายขอบเขตความคิดเดิม ๆ จนได้ความคิดหลากหลายท่ีจะ

น าไปใชใ้นการสร้างสิ่งใหม่ 

4. สามารถประเมินและคัดเลอืกความคิดเพื่อน าไปใชใ้นการ สร้างสิ่งใหม ่

    2.3 องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค์ 

สมชาย รัตนทองค า(2556) ได้กลา่วถึง ทอแรนซ์ ได้ใชแ้นวคิดแบบเอนกนัย (divergent thinking) มาเสนอ

เป็น องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค์ 3 องคป์ระกอบดังตอ่ไปน้ี  

1. ความคล่องแคล่วในการคดิ (fluency) หมายถงึ ความสามารถของบุคคลในการคดิหาค าตอบได้ 

อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และสามารถสร้างค าตอบได้ในปริมาณมาก ในเวลาท่ีจ ากัด  

2. ความยดึหยุ่นในการคดิ (flexibility) หมายถงึ ความสามารถของบุคคลในการคดิหาค าตอบได้ 

หลายประเภท หลายทิศทาง หลายรูปแบบ  

3. ความคิดริเร่ิม (originality) หมายถึง ลักษณะของความคิดแปลกใหม่ แตกต่างจากความคิด

ธรรมดา และไมซ่้ ากับความคิดท่ีมีอยูท่ั่วไป  
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นอกจากนั้น ทอแรนซ์ ยังได้เสนอกระบวนการคิด ความคิดสร้างสรรค์โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นดังนี้  

1. การค้นหาข้อเท็จจริง (fact finding) โดยเร่ิมจากการเกิดความรู้สกึกังวล สับสน วุน่วายขึน้ในจิตใจ  

แตย่ังไม่ทราบสาเหตุ จึงพยายามคิดว่าสิ่งท่ีท าให้เกิดความเครยีดน้ัน คืออะไร  

2. การค้นพบปัญหา (problem finding) การพิจารณาความคิดเครียดนั้นด้วยสติ จนสามารถเข้าใจถึง

ความรู้สกึกังวล วุน่วาย สับสนนัน้วา่นั่นคอืปัญหา  

3.การค้นพบแนวคิด (idea finding) เมื่อทราบปัญหาแล้ว ก็เกิดการตั้งสมมติฐาน ตลอดจนรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 

เพื่อท าการทดสอบความคิดนั้น  

4. การค้นพบค าตอบ (solution finding) เป็นขั้นตอนท่ีพยายามท าการทดสอบสมมติฐานนั้น จนสามารถพบ

ค าตอบ  

5. การยอมรับผลจากการค้นพบ (acceptance finding) เมื่อพบค าตอบแล้ว ยอมรับค าตอบท่ีค้นพบ เผยแพร่ 

และคิดต่อไปวา่ การค้นพบนี้จะน าไปสู่หนทางที่จะท าให้เกิดแนวคิดหรือสิ่งใหมต่อ่ไปอีก 

2. การวัดประเมินผลการคิดสร้างสรรค์ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ด้านการคิด) ทิศนา แขมมณี (2554) 

1. แสดงออกทางผลของการคิด ผลของการคิดอาจเป็นสาระความคิดเห็นคะแนนผลสัมฤทธ์ิ ผลงานช้ินงาน

การกระท าหรือการปฏบัิตกิิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นผลิตผลของการคดิของผู้คิด ผลงานท่ีผ่านการคดิมาแล้ว ยอ่มสะทอ้น

ความสามารถทางการคิดของผู้คิด ซึ่งสามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ เช่น แบบสอบถาม แบบส ารวจ แบบสังเกต

พฤตกิรรม แบบทดสอบ 

2. แสดงออกทางกระบวนการคิด เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวัดทักษะการคิด จึงมุ่งไปท่ีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิธี

คิดหรือกระบวนการด าเนินการคิดของผู้คิด มิใช่ดูท่ีสาระหรือผลผลิตของการคิด เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล อาจมีลักษณะเป็นแบบทดสอบซึ่งครูผู้สอนสามารถพัฒนาขึ้นใช้เพื่อวัดกระบวนการคิดท่ีฝึกใช้แก่ผู้เรียน

เนื่องจากการวัดกระบวนการคิดเป็นเร่ืองค่อนข้างยาก จึงได้มีนักวิชาการท่ีให้ความสนใจชว่ยสร้างแบบสอบหรือ แบบ

วัดทักษะการคิดขึน้มา แล้วด าเนนิการทดลอง และพัฒนาจนกระทั่งได้เป็นแบบวัดหรือแบบสอบมาตรฐาน สามารถใช้

วัดทักษะการคิดและได้ผลน่าเชื่อถือครูผู้สอนสามารถสืบค้นแสวงหาเคร่ืองมือเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการเรียนการ

สอนหรือการวิจัยของตนได้นอกจากวิธีใช้เคร่ืองมือท่ีมีลักษณะเป็นแบบสอบดังกล่าวแล้ว  การวัดผลจากการปฏิบัติ

จริง (Authentic assessment) ก็สามารถท าได้ เช่น การสังเกตกระบวนการท างาน การแก้ปัญหาการกระท าและการ

ปฏบัิตติา่ง ๆ  

3. แสดงออกทางคุณลักษณะส่วนบุคคล เป้าหมายส าคัญของการพัฒนาการคิดของผู้เรียนก็คือ การพัฒนา

ผู้เรียนให้มีลักษณะนิสัยของความเป็นนักคิด เช่น เป็นบุคคลท่ีใฝ่รู้ ชอบแสวงหาความรู้ช่างสงสัย ชอบคิด ชอบถาม 

ชอบอ่านชอบแสดงความคิดเห็น คุณสมบัติเหล่านี้ย่อมติดตัวผู้เรียนและจะเป็นเคร่ืองมือส าคัญท่ีช่วยให้ผู้เรียน

สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต การวัดผลทางด้านนี้จึงต้องอาศัยเคร่ืองมือท่ีช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

คุณลักษณะเจตคติ และพฤติกรรมของผู้คิด เช่น แบบส ารวจ แบบวัดเจตคติด้านต่าง ๆแบบสังเกตพฤติกรรม และ

แบบประเมินตนเอง 
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4. วธีิการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  

4.1 นยิาม ความหมาย 

ทิศนาแขมมณี (2552) สรุปวา่การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดสภาพการณ์ของการจัดการเรียนรู้

ท่ีใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายโดยผู้สอนอาจน าผู้เรียนไปเผชิญสถานการณ์

ปัญหาจริงหรือผู้สอนอาจจัดสภาพให้ผู้เรียนเผชิญปัญหาและฝึกกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกันเป็น

กลุ่มซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในปัญหานั้นอย่างชัดเจน ได้เห็นทางเลือกและวิธีการท่ีหลากหลายในการ

แก้ปัญหานัน้ รวมท้ังชว่ยให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่รู้เกิดทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการแก้ปัญหาตา่ง ๆ 

ไพศาล สุวรรณน้อย (2558) กล่าว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning หรือ 

PBL) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism)  

โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหมจ่ากการใชปั้ญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลกเป็นบริบทของการเรียนรู้(Learning Context) เพื่อให้

ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา รวมท้ังได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่ตนศกึษาไปพร้อมกัน

ด้วย PBL เป็นเทคนิคการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เผชิญหน้ากับปัญหาด้วยตนเอง จะท าให้

ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการคิดหลายรูปแบบ เช่น  การคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด

สร้างสรรค์ ฯลฯ  

อานุภาพ เลขะกุล (2559) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะเน้นท่ีกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ไม่ใช่

ผู้สอน ผู้สอนจะท าหน้าท่ีเป็นผู้ออกแบบโจทย์ปัญหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จัดบรรยากาศการเรียนรู้และเตรียม

ทรัพยากรการเรียนรู้ (learning resource) ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้และทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ๆ 

โดยผู้สอนจะท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ (facilitator) 

รุ่งทิวา กองสอน (2560) ให้ความหมายว่า การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการเรียนรู้ท่ีใช้ปัญหาท่ี

น ามาจากสถานการณ์จริงหรือจ าลองเป็นสื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการต่างๆ ได้การสืบเสาะข้อมูลการ 

คิดวเิคราะห์ การสังเคราะห์และการประยุกตไ์ปสู่การแก้ปัญหาจากสถานการณจ์รงิได้ 

Gardner (2014) กล่าวถึง กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานว่าประกอบด้วยสิ่งต่าง  ๆ ดังนี้ (1) 

ส ารวจหัวข้อหรือสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา (2) ส ารวจสิ่งท่ีรู้ว่ามีอะไรบ้าง (3) ก าหนดประเด็นปัญหาออกมาให้ชัดเจน

จากการส ารวจนั้น (4) ก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหา (5) วางแผนการศึกษาก าหนดตารางเวลาการท างาน (6) ปัญหานั้น

มอีะไรท่ีจ าเป็นต้องรู้และลงมือศึกษาด้วยวิธีการต่าง ๆ (7) เสนอผลการศึกษาทดลองและ (8) ทบทวนความสามารถ

ของตนเองส่ิงใดท าได้ดีสิ่งใดท าไมไ่ด้เหตุผลเพื่อปรับปรุงตอ่ไป 

สรุปได้ว่าการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนเรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหาจริงท่ี

เกิดขึ้น หรือผู้สอนน าเสนอสถานการณ์ปัญหาจริง แล้วให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า สืบเสาะ ฝึกกระบวนการคิด 

ปฏบัิตกิารแก้ไขปัญหานัน้ ๆ ดว้ยตนเองหรือแก้ปัญหารว่มอยา่งมีความหมาย 

4.2 รูปแบบของการจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือ PBL มีลักษณะส าคัญดังนี้ (ไพศาล 

สุวรรณนอ้ย.2558) 

1. ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้อยา่งแทจ้รงิ (student-centered learning)  

2. จัดผู้เรียนเป็นกลุ่มยอ่ยๆ ให้มีจ านวนกลุ่มละประมาณ 5–8 คน  

3. ผู้สอนท าหน้าท่ี เป็นผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) หรือผู้ให้ค าแนะน า (guide)  

4. ใชปั้ญหาเป็นตัวกระตุ้น (สิ่งเร้า) ให้เกิดการเรียนรู้  
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5. ลักษณะของปัญหาท่ีน ามาใช้ ต้องมีลักษณะคลุมเครือ ไม่ชัดเจน มีวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่าง 

หลากหลาย อาจมีค าตอบได้หลายค าตอบ (ill- structured problem) 

6. ผู้เรียนเป็นผู้แก้ปัญหาโดยการแสวงหาขอ้มูลใหม่ ๆ ด้วยตนเอง (self-directed learning)  

7.การประเมินผล ใชก้ารประเมินผลจากสถานการณ์จริง (authentic assessment) ดูจาก  

ความสามารถในการปฏิบัตขิองผู้เรียนในขณะท ากิจกรรมการเรียนรู้ (Learning process) และพิจารณาจาก ผลงานท่ี

เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ (Learning product)  

4.3 ส่วนประกอบของ PBL 

1. ปัญหา (problem)  

2. การบูรณาการความคิด (integration of idea)  

3.การท างานเป็นทีม (teamwork)  

4.กระบวนการแก้ปัญหา (problem solving process)  

5.การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (self - learning) 

4.4 กระบวนการของการเรียนท่ีใชปั้ญหาเป็นฐาน น าไปใชใ้นหอ้งเรียนออกเป็น 2 รูปแบบ คือ  

1) แบบเนน้ปัญหา (problem-stimulated PBL)   

2) แบบเนน้ผู้เรียน (Student Centered PBL) 

4.5 การเรียนท่ีใชปั้ญหาเป็นฐานที่เนน้ปัญหา (Problem-stimulated PBL) 

รูปแบบนี้จะใช้บทบาทของปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อท่ีจะแนะน าและเรียนรู้ความรู้ใหม่ การเรียนท่ีใช้

ปัญหาเป็นฐานที่เนน้ปัญหานีใ้ห้ความส าคัญกับเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ  

1) การพัฒนาทักษะเฉพาะเจาะจง (domain-specific skills)  

2) การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา (problem-solving skills)  

3) การได้มาซึ่งความรูเ้ฉพาะเจาะจง (domain-specific knowledge) 

4.6 สรุปขั้นตอนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

  1. ขั้นก าหนดปัญหา 

  2. การระดมสมอง 

  3. การวเิคราะห์ปัญหา 

  4. การวางแผนศึกษาค้นควา้ 

  5. การสร้างประเด็นการเรียนรู้และการประยุกตใ์ชข้้อมูลเพื่อแกปั้ญหา 

6. การสรุปและรายงานผล  
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    
รุ่งทิวา กองสอน (2560) การพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนเคมีด้วยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  

ส าหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษท่ี 21 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนเคมีด้วยวิธีการ

เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษท่ี 21 ประชากรกลุ่มเป้าหมายคือ นิสิตนิสิตวิชาชีพครู

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาการศกึษาและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เครื่องมือท่ีใช้ในการ

วิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษท่ี 21  

ในรายวิชา 242461 ทักษะและเทคนิคการสอนเคมีและแบบประเมินทักษะและเทคนิคการสอนเคมีของนิสิตท่ีเรียนรู้
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ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ด าเนนิการตามแผนการวิจัยกลุ่มเดียวทดสอบก่อน-หลังเรียนวเิคราะห์ข้อมูล

โดยการหาค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานร้อยละและการทดสอบค่าที (Paired-Samples T-Test) ผลการวิจัยพบว่า 

ผลการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนเคมีด้วยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนิสิตวิชาชีพครูใน

ศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตก่อนและหลังการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 23.97 ค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 34.30 

มากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ส่วนการประเมินปฏิบัติการสอนโดยใช้ทักษะและเทคนิคการ

สอนเคมีตามสถานการณ์ปัญหา มีผลการประเมินในภาพรวมคา่เฉลี่ยเท่า 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด 

ฐิตรัิตน์   คล่องดี  (2559) ศกึษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรยีนการสอนแบบ

โครงงานเป็นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการ

สอนแบบโครงงานเป็นฐาน 2) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานในรายวิชากระบวนการ

ความคิดสร้างสรรค์  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling)  

เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเรียนตามแผนการเรียนของคณะครุศาสตร์ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557  

ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชากระบวนการความคิดสร้างสรรค์  จ านวน 30 คน   ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการ

จัดการเรียนรู้โดยสอนแบบโครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความ

เข้าใจในกระบวนการการสอนแบบโครงงานเป็นฐานได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ของตนเอง 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างพบว่า เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียนพบว่า 

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนและคะแนนความคดิสร้างสรรค์อยูใ่นระดับดีมาก 

จันทรา พรหมน้อย และคณะ (2555) ท าการวิจัยเร่ือง ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ

นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีท่ี 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีท่ี 4 

คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2551 จ านวน 102 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล

แบบสอบถามความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทดสอบความเชื่อมั่นด้วยวิธีคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder –

Richardson) ได้ค่าสัมประสิท ธ์ิ  (r) เท่ากับ  0.73 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา  วิเคราะห์ความถี่  

ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการศึกษา พบวา่ นักศกึษาพยาบาล ชัน้ปีท่ี 4 มคีวามสามารถในการคิดอยา่งมี

วจิารณญาณอยู่ในระดับปานกลาง โดยมคีะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.78 (S.D. = 4.70) เมื่อจ าแนกตามองค์ประกอบของ

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 7 ด้าน พบว่า ด้านการก าหนดสมมติฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.29 (S.D. = 1.22) 

ส าหรับด้านการประเมินข้อสรุป มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด เท่ากับ 2.26 (S.D. = 1.24) แสดงให้เห็นว่าควรมีการพัฒนากลยุทธ์

ในการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษา

โดยเฉพาะองค์ประกอบด้านการประเมินผล และควรติดตามระดับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ

นักศกึษาภายหลังการสอนดว้ยวธีิดังกลา่วอย่างตอ่เนื่อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคนิคการสอนท่ีมีคุณภาพ 

Williams, Saarinen-Rahikka, & Norman (1995) วิจัยเร่ืองการเรียนด้วยตนเองในการเรียนแบบใช้

ปัญหาเป็นพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบจ านวนเวลาท่ีนักศึกษาใช้ในการ

วินิจฉัยโรคทางด้านกายภาพบ าบัดและการปฏิบัติเกี่ยวกับกายภาพบ าบัดและตรวจสอบว่าการใช้เวลาในการท า

กิจกรรมการเรียนของนักศึกษาในขณะที่ผ่านการเรียนแบบใชปั้ญหาเป็นฐานผลการศกึษา พบว่า นักศึกษาส่วนมากใช้

เวลาในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ลดลงเมื่อผ่านโปรแกรมการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานเนื่องจากนักศึกษามี

ความคุ้นเคยกับการคาดหวังและมปีระสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ 
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วิธีวิทยาการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นิสิตวิชาชีพครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ชั้นปีท่ี 3  

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 4 กลุ่ม เป็น 126 คน มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 161322 

การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 2  

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตวิชาชีพครูหลักสูตรการศกึษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วชิาเอกเคมี ชั้นปีท่ี 3 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 กลุ่ม เป็น 30 คน มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง 

Purposive sampling 

ตัวแประที่ศกึษา  

ตัวแปรท่ีศึกษาในการศึกษา ได้แก่  

1.  ตัวแปรอสิระ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้

แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน ส าหรับนสิิตวชิาชีพครูในศตวรรษท่ี 21 

2. ตัวแปรตาม คือ ความสามารถการคิดสร้างสรรค์ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง  

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 15 สัปดาห์ 

แบบแผนการทดลอง  

ด า เนิ นการทดลองตามแบบ  The One-Group Pretest-Posttest Design (Fraenkel and Wallen. 2006; 

ศักดิ์ศรี สุภาษร. 2553) ดังนี้ 
 

ทดสอบก่อน                                       ให้ส่ิงทดลอง                                         ทดสอบหลัง 

O1                                                        X                                                          O2 
 

เมื่อ X แทน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวธีิการเรียนรู้แบบใช้

ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนสิิตวชิาชีพครูในศตวรรษท่ี 21 

O1 แทน การประเมินก่อนเรียน  

O2 แทน การประเมินหลังเรียน 
 

เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวิจัย  

1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถการคิด

สร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน ส าหรับนสิิตวชิาชีพครูในศตวรรษท่ี 21 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ เป็น

แบบประเมินพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ส าหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมุ่งประเมินความสามารถ 3 ลักษณะ คือ ความสามารถคิดคล่องแคล่ว 

ความสามารถคิดยืดหยุน่ และความสามารถคิดริเร่ิมมลีักษณะเป็นโจทย์สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องการออกแบบและการ

จัดการเรียนรู้รายวิชาเคมีท่ีเกิดขึ้นจริง โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การแปลผล

ดังนี้(บุญชม ศรีสะอาด.มปป.) 
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4.51- 5.00 มากที่สุด 

3.51-4.50 มาก 

2.51-3.50 ปานกลาง 

1.51-2.50 น้อย 

1.00-1.50 นอ้ยท่ีสุด 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงของเนื้อหา  (Content Validity) ภาษาท่ีใช้ และนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (Index of Item 

Objective Congruence: IOC) ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ค่า

ดัชนคีวามสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 โดยภาพรวมคา่ดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.80  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการแจ้งวทิยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือขอด าเนนิการดังนี้ 

1. จัดท าโครงร่างการวิจัย (Proposal) เสนอตอ่คณะกรรมการบริหารงานวจิัยของวิทยาลัยการศึกษา เพ่ือขอ

อนุมัตโิครงร่าง และขอด าเนนิการทดลองกับนิสติวิชิาชีพครู ช้ันปีท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาการออกแบบและจัดการ

เรียนรู้ 2 รหัสวชิา 161322 ภาคการศกึษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559   

2. ด าเนนิการทดลองตามขัน้ตอน ดังนี ้

ก่อนการทดลอง 

1. ประชากร นิสิตวิชาชีพครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ชั้นปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2559 จ านวน 4 กลุ่ม มี 126 คน ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตวิชาชีพครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกเคมี ชั้นปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 กลุ่ม เป็น 30 คน จากการสุ่ม

แบบเจาะจง Purposive sampling 

2. ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบประเมินการพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ 

โดยวิธีการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน ส าหรับนสิิตวชิาชีพครูในศตวรรษท่ี 21 

ระหว่างการทดลอง 

1. ด าเนินการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้การการพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการ

เรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน ส าหรับนสิิตวชิาชีพครูในศตวรรษท่ี 21 

2. ด าเนินการประเมนิการปฏบัิติกิจกรรมการพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ ท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนสิิตวชิาชีพครูในศตวรรษท่ี 21 

หลังการทดลอง 

1. ผู้วิจัยน าแบบประเมนิการพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรยีนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

ส าหรับนสิิตวชิาชีพครูในศตวรรษท่ี 21 มาประเมินนสิิตอกีครัง้ (Post-test)  

2. น าข้อมูลท่ีได้มาประเมินและวิเคราะห์ให้คะแนนตามเกณฑ์หรือวเิคราะห์ตามแนวทางที่ก าหนด 

3. สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นสถิติ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

   1. วเิคราะห์ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถการคดิ 

สร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (x̄ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

   2. วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใช้

ปัญหาเป็นฐานของนิสิตวิชาชีพครู ท่ีได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถการคิด

สร้างสรรค์ ในรายวิชาการออกแบบและจัดการเรียนรู้ 2 ก่อนและหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชก้ารทดสอบค่าทีเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังเรียน (Paired Samples T-Test) 
 

ผลการศึกษา 

ตารางที่ 1 การประเมินการพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

ส าหรับนสิิตวชิาชีพครูในศตวรรษท่ี 21 ก่อนและหลังเรียน  
 

กลุ่มทดลอง n x̄  S.D t p 

ก่อนเรียน 30 20.60 4.05 
9.89* .000 

หลังเรียน 30 27.88 1.02 

p* ≤ .05 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ ค่าเฉลี่ยผลการประเมนิการพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวธีิการเรียนรู้

แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษท่ี 21 หลังเรียนเท่ากับ 27.88 สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียน 

20.60เมื่อน ามาวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังเรียน โดยใช้สถิติการทดสอบหาค่าที (T-Test) ได้ค่า  

t เท่ากับ 9.89 และค่า p ≤ .05 แสดงว่านักเรียนท่ีเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมี

ความสามารถการคิดสร้างสรรค์ สูงขึน้อยา่งมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมนิปฏบัิติการพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

ส าหรับนสิิตวชิาชีพครูในศตวรรษท่ี 21 ตามสถานการณปั์ญหา 3 สถานการณ์ (N=30) 

สถานการณ์ปัญหา x̄  S.D ระดับคุณภาพ 

ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาเคมี 4.23 2.00 มาก 

ปัญหาทักษะความสามารถในการปฏบัิตกิารทดลองทางเคมี 4.37 1.47 มาก 

ปัญหาการส่งเสริมคุณลักษณะความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี 4.77 0.57 มากที่สุด 

สรุป 4.46 1.35 มาก 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่าค่าเฉลี่ย ผลการประเมินการปฏิบัติการการพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดย

วิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษท่ี 21 ตามสถานการณ์ปัญหาท่ีด าเนินการระหว่าง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในสถานการณ์ปัญหาที่ 1 เท่ากับ 4.23 อยู่ในระดับมาก สถานการณ์ท่ี 2 เท่ากับ 4.37อยู่ใน

ระดับมาก สถานการณ์ท่ี 3 เท่ากับ 4.77 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนในภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 อยู่ในระดับมาก ซึ่ง

แสดงวา่ผู้เรียนมคีวามสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวธีิการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานอยูใ่นระดับมาก 
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สรุปผลและอธิปรายผล 
การวจิัยมวีัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน 

ส าหรับนสิิตวชิาชีพครูในศตวรรษท่ี 21 สามารสรุปและอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี ้

การพัฒนาความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนิสิตวิชาชีพครูใน

ศตวรรษท่ี 21 ประเมินให้คะแนนแก่นิสิตโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ าแนกการประเมินเป็น 2 ลักษณะ คือ

ประเมนิก่อนและหลังเรียนจากโจทยส์ถานการณ์ปัญหา โดยให้ผู้เรียนเขียนแสดงถึงความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดย

วิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนิสิตวิชาชีพครูในศตวรรษท่ี 21 ตามจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชา พบว่า

คะแนนการประเมินก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 20.60 (ร้อยละ 68.66) คะแนนประเมินหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 27.88 (ร้อยละ 

92.94)  เมื่อน าผลคะแนนไปวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้สถิติ  t-test พบว่ามีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับความเชื่อมั่น .05 (t=9.89, p-value = .00) โดยนิสิตมีความสามารถการคิด

สร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และคะแนนประเมินการปฏิบัติการพัฒนา

ความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ในระหว่างด าเนินกิจกรรม พบว่าผลการ

ประเมินการปฏิบัติท่ีแสดงถึงความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ในสถานการณ์

ปัญหาท่ี 1 เท่ากับ 4.23 อยูใ่นระดับมาก สถานการณ์ท่ี 2 เท่ากับ 4.37 อยู่ในระดับมาก สถานการณ์ท่ี 3 เท่ากับ 4.77 อยู่

ในระดับมากท่ีสุด ส่วนในภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงว่านิสิตสามารถปฏิบัติการพัฒนา

ความสามารถการคิดสร้างสรรค์ โดยวธีิการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน อยูใ่นระดับมาก  

ปัจจัยส าคัญท่ีสง่ผลตอ่การบรรลุตามวัตถุประสงค์การวจิัยคือ  

1) การวิเคราะห์และท าความเข้าใจถึงเป้าหมายท่ีแท้จริงของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้ท่ีใช้ปัญหา

เป็นฐาน และการเลือกใช้เคร่ืองมือในวัดผลประเมินท่ีตรงตามคุณลักษณะการคิดสร้างสรรค์ รวมถึงท่ีการได้รับ

ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ การทบทวนปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมกับบริบทสถานการณ์ปัญหาท่ีอยู่ในชวีิตจริงของ

นสิิตก่อนน าไปสู่การออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งครบตามองค์ประกอบ  

2) เทคนิควิธีการวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ (Debate) เทคนิคการสะท้อนคิด (Reflection) การเขียนแผนผัง

กราฟิกรูปแบบต่าง ๆ ตามความคิดริเร่ิมของนิสิตท้ังระบบกลุ่มและรายบุคคล มาประยุกต์ใช้กับวิธีการจัดการเรียนรู้

ช่วยให้นิสิตเกิดความคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเองภายใต้เงื่อนไขการคิดคล่องแคล่ว คิดยืดหยุ่นและคิดริเร่ิมปรากฏเป็น

พฤตกิรรมตามเกณฑ์การวัดความสามารถการคดิสร้างสรรค์อยา่งชัดเจน 

3) การเรียนรู้โดยน าปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงสถานท่ีจริงมาสร้างเป็นโจทย์สถานการณ์ให้นิสิตได้แสดงออกท้ัง

ด้านความคิด ความเห็น แสดงการแก้ไขเร่ืองนั้นๆ ประเด็นส าคัญท่ีสุดคือการได้ลงมือปฏิบัติการเผชิญสถานการณ์

ปัญหานัน้ แก้ไขจากปัญหาจริง ท าให้นสิิตเกิดการเรียนรู้ ตระหนักและคิดหาแนวทางต่าง ๆ คิดค้นหาเทคนิคการสอน

ต่างๆ รวมท้ังแสดงออกถึงความสามารถการคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานการออกแบบการเรียนรู้รายวิชาเคมีท่ี

แสดงออกถึงการคิดอย่างคล่องแคล่ว ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ปัญหาและริเร่ิมวิธีใหม่หรือออกแบบการเรียนรู้วิชา

เคมีท่ีแปลกใหม่ท้าทายได้ด้วยตัวของนิสิตเอง เป็นการสร้างองค์ความรู้ท่ีเรียกว่า  Constructivism ตามทฤษฏีการ

เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะของครูในศตวรรษท่ี 21 อีกท้ัง John Dewey กล่าวว่าการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดคือการลง

มือท า (Learning by doing) ส่วน Solomon (1993: 15) กล่าวว่าการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการอภิปรายเชิงวิพากษ์ช่วยให้

มองเห็นปัญหาบนฐานความจรงิท่ีเกิดขึ้นท่ีท าให้นิสิตเรียนรู้ถึงความหมายของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพราะไมใ่ชเ่พยีง

ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์แต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์จากทฤษฏีไปสู่ความตระหนักถึง

ปัญหา Carin A. (1975: 111) การสอนวทิยาศาสตร์โดยกระตุน้หรือสร้างให้ผู้เรียนได้สืบเสาะแสวงหาวิธีการแก้ปัญหา
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ด้วยตนเอง ได้เผชิญและแก้ไขปัญหานั้นด้วยการลงมือท าจริงจะท าให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ดว้ยตนเอง (Self-concept) 

ได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่า ได้สัมผัสถึงความจริง ช่วยให้เกิดมิติของการเรียนรู้ท่ีคงทน ท้ังนี้ยัง

สอดคล้องกับงานวจิัยของฐิตรัิตน์ คล่องดี (2559) ศกึษาวจิัยเร่ืองการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ดว้ยการจัดการเรียน

การสอนแบบโครงงานเป็นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการวิจัยท่ีบรรลุตามจุดประสงค์ผลการวิจัย

พบว่านิสิตมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการการสอนแบบโครงงานเป็นฐานได้อย่างเป็นระบบ  มีประสิทธิภาพ มี

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  และคะแนนความคิด

สร้างสรรค์อยู่ในระดับดีมากเพราะเกิดจากผู้สอนจัดสถานการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมอืท าด้วยตนเอง ได้คิดหา

วิธีการแก้ปัญหาจากปัญหาจริง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งทิวา กองสอน (2560) การพัฒนาทักษะและ

เทคนิคการสอนเคมีด้วยวิธีการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เห็นถึงปัญหาที่เกิด

จากเร่ืองจริงเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมายต่อผู้เรียนมาก ซึ่งจะส่งผลการพัฒนามิติการคิดคล่องแคล่วรวดเร็วแต่มี

คุณภาพ คิดยืดหยุ่นมีทางเลือกท่ีหลากหลาย คิดริเร่ิมมองหาวิธีการใหม่ ๆ แปลกต่างไปจากเดิมแต่ยังคงคุณค่า จะ

เห็นได้ว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยจัดสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงให้ผู้เรียนได้เปิดมุมมอง ได้คิดแก้ไข 

ได้เสาะสืบค้นหาแนวทางแก้ปัญหานั้นคือ ผู้เรียนจะคิดหาเทคนิค วิธีการ แนวทางต่าง ๆ ท่ีจะแสดงถึงการพัฒนา

ความสามารถการคิดสร้างสรรค์ของตนเองท่ีสะท้อนผ่านผลงานอย่างประจักษ์ชัดเจนด้วยความต้องการจากภายใน

ของผู้เรียนเอง 
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การเพิ่มทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

โดยการใช้ภาระงานการบรรยายภาพ 

Enhancing secondary school students’ english narrative writing skills through 

picture story-description tasks  

อรภญิญา  อริยธเนศ1* 

Onpinya  Ariyatanet1* 
 

บทคัดย่อ 

 การวจิัยในคร้ังน้ีเป็นการพัฒนาทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 โดย

การใช้ภาระงานการบรรยายภาพ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ ( Task-based  

Language Learning) และการวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษโดยการใช้

ภาระงานการบรรยายภาพ และ  2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนโดยการใช้ภาระงานการ

บรรยายภาพ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 44 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2560 ของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 การออกแบบการวิจัยในคร้ังนี้ใช้กลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่มโดยท าการทดลองก่อน

เรียนและหลังเรียน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังนี้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัด

ความสามารถด้านการเขียนและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอ่กิจกรรมการเรียนรู้แบบเนน้งานปฏิบัต ิ

(Task- Based Language Learning) โดยการใช้ภาระงานการบรรยายภาพ ใช้เวลาในการทดลอง 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ต่อ 1 ชิ้นงาน ซึ่งประกอบด้วยกิจวัตรประจ าวัน การเล่นกีฬา การเดินทางไปสนามบิน เทศกาลของไทยและกิจกรรม

ยามว่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test แบบ one-

sample t-test 

 ผลการวจิัยพบวา่  

1. นักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษโดยการใช้ภาระงานการบรรยายภาพ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ .01  

2. ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบเนน้งานปฏบัิตอิยู่ในระดับสูง 
 

ค าส าคัญ:  เนน้งานปฏบัิต,ิ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, เจตคติต่อภาษาอังกฤษ, บรรยายภาพ 
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1 English Major, Faculty of Liberal Arts, University of Phayao, Phayao Province 56000 
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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 Task-

Based 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 task-

based 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 *  

43 

 

0.000 posttest 34.16 4.435 

 

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  

 

 

Questions 

 

 

Opinions 

 

Task Topic 

 

Daily routine 

 

Playing 

sports 

 

Going to the 

airport 

 

Thai Festivals 

 

My free time 

activities 

The writing 

task is….. 

Fun 62% 64% 71% 69% 82% 

Not fun 39% 37% 30% 32% 19% 

The writing 

task is….. 

Easy 66% 57% 57% 48% 66% 

Difficult 34% 44% 44% 53% 34% 

The writing 

task is….. 

Useful 98% 98% 98% 91% 96% 

Not useful 3%         3%         3%         9%         5% 

I enjoy doing 

the writing 

task. 

Yes 91% 78% 84% 87% 91% 

No 9% 23% 16% 14% 9% 
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Table 2 Students’ opinion obtained from questionnaires on five task topics (continued) 

 

 

Questions 

 

 

Opinions 

 

Task Topic 

 

Daily routine 

 

Playing 

sports 

 

Going to the 

airport 

 

Thai Festivals 

 

My free time 

activities 

I am relaxed 

while I am 

doing the 

writing task. 

Yes 59% 62% 59% 69% 69% 

 No 41% 39% 41% 32% 32% 

I think that I 

have learnt 

English from 

doing writing 

task. 

Yes 96% 98% 98% 96% 100% 

 No 5% 3% 3% 5% 0% 
 

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 task-

based 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 task- 

based 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. 
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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 
 วทิยานพินธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ เพราะได้รับความกรุณาอย่างดีย่ิงจากผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร. คมกฤช 

ตาชม และ ดร.รัตนา ยาวิเลิง อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีกรุณาตรวจแก้ไข ให้ค าแนะน าทุกขั้นตอนของการ

ด าเนนิการวิจัยในคร้ังน้ีเพื่อให้ได้เนื้อหาที่ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สกึส านึกในบุญคุณอย่างย่ิง  

นอกจากนี้ขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษในคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่านท่ีให้

ค าแนะน าและให้ก าลังใจตลอดระยะเวลาท่ีท าการศกึษา  

ขอกราบขอบพระคุณนายบุญธรรม นางจันทร์ทิพย ์อินต๊ะปัญญา นายอาจ นางบัตร ฟักแก้ว และนายณัฏฐ์

พฤทธ์ อริยธเนศ ท่ีคอยให้ความช่วยเหลอืและสนับสนุนเสมอมา 

ขอขอบใจนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2/9 ปีการศึกษา 2560 ท่ีเป็นสว่นร่วมในการวจิัยในครัง้นี้ดว้ยดีเสมอมา 

ผู้วิจัยขอนอ้มร าลึกและกราบขอบพระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนช่วยให้วทิยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุลว่งอยา่งสมบูรณ์ 

คุณค่าของสารนพินธ์ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษา ผู้วิจัยขอมอบให้เป็นเคร่ืองบูชาคุณบุพการ ีคณาจารย์และผู้มีพระคุณ

ทุกทา่น 
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การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีนส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

A development of Chinese writing task for Chinese major students faculty of 

humanities and social sciences Rajabhat Maha Sarakham university 

ทัศนวีัลย์ ศรมีันตะ1*  

Thussaneewan Srimanta1*  
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีนส าหรับนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อเปรียบเทียบ

ความสามารถในการเขียนภาษาจีน ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ท่ีมีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 

จ านวน 104 คน โดยใชเ้นื้อหาในแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน จ านวนท้ังหมด 5 บท 

 ผลการวจิัยท่ีส าคญัสรุปได้ดังนี ้

 1.  ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีนส าหรับนักศกึษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่า ในภาพรวมนั้นแบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพในการพัฒนา

ทักษะการเขียนภาษาจีนซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้ (x̄ ) เท่ากับ 82.98/89.30 

 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาจีน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาจีน ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน จากคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบวา่ คะแนน

ทดสอบหลังเรียนนั้นสูงกว่าการทดสอบก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยการเขียนภาษาจีนก่อนเรียนเท่ากับ 15.49 คิด

เป็นร้อยละ 51.63 การทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 20.01 คิดเป็นร้อยละ 67.01  

 3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศกึษาท่ีมีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน พบวา่ในภาพรวมมรีะดับ

ความพงึพอใจอยูใ่นระดับมากท่ีสุด มคี่าเฉลี่ย (x̄ ) เท่ากับ 4.53 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) มคี่าเท่ากับ 0.72 
 

ค าส าคัญ:  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 (x̄  ) = 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 (x̄ ) was 4.53, and Standard deviation 

(S.D.) was 0.72 
 

Keywords: Writing Task for Chinese Major, Development of Chinese Writing  

บทน า 

 จากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรมส่งผลท าให้สาธารณรัฐประชาชนจีนมี

บทบาทท้ังต่อภูมิภาคเอเชยีอาคเนยแ์ละตอ่ภูมภิาคอื่นๆ ของโลก ดังจะเห็นได้จากการท่ีองค์การสหประชาชาติได้จัดให้

ภาษาจีนกลางเป็นหนึ่งในห้าภาษาหลักท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสารขององค์การสหประชาชาติ และด้วยความส าคัญของ

ภาษาจีนกลางในเวทีโลกนี้เองท่ีส่งผลให้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาต่างประเทศในอันดับต้นๆท่ีได้รับความสนใจจาก

ผู้เรียนภาษาในหลายประเทศท่ัวโลกไม่น้อยไปกว่าภาษาส าคัญอื่นๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาเยอรมัน 

ภาษาสเปนหรือ ภาษาญี่ปุ่น 

 ส าหรับการศึกษาภาษาตา่งประเทศปัจจุบันในประเทศไทยนัน้ เราจะเห็นได้วา่ภาษาจีนกลางได้รับความนยิม

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา อันเนื่องมาจากการท่ีภาษาจีนกลางได้เข้ามามีบทบาทต่อตลาดแรงงาน

ของไทยในทุกระดับ ไมว่า่จะเป็นในเร่ืองของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การตดิตอ่ท าธุรกิจค้าขาย หรือการร่วม

ทุนกับนักธุรกิจชาวจีนท้ังจากแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน ฮ่องกง หรือ สิงคโปร์ท่ีมีอัตราส่วนทางการท าธุรกิจเพิ่มมากขึ้น

เร่ือย ๆ ท าให้มีความต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ในการใช้ภาษาจีนกลางเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว จากเหตุผลท่ีได้

กล่าวมาท าให้มกีารจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกลางในประเทศไทยของเราอย่างกว้างขวางทัง้ในสว่นกลางและส่วน

ภูมิภาค โดยจะเห็นได้ว่ามีการสอนภาษาจีนกลางอยู่ในทุกระดับ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และใน

ระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนสถาบันสอนภาษาเอกชนท่ีเปิดสอนภาษาจีนกลางให้กับผู้ท่ีสนใจทั่วไป 

 การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยด าเนินมาเป็นระยะยาวนาน ซึ่งในระยะแรกการเรียนการสอน

ภาษาจีนท่ีประเทศไทยไม่ได้มีการด าเนินอย่างเป็นกิจจะลักษณะเนื่องจากชาวจีนโพ้นทะเลท่ีเข้ามาในประเทศไทย 

(หรือสยามในตอนนั้น) ไมไ่ด้มคีวามรู้ โดยส่วนมากอพยพเข้ามาใช้แรงงาน  และทางการในเวลานั้นการตดิต่อการค้าก็

มชีาวจีนท่ีพูดไทยได้เป็นล่ามในการเจรจาธุรกิจอยูแ่ล้ว แต่เมื่อมกีารตดิตอ่ค้าค้ากับเรือส าเภาจีนมีมากขึ้นอีกทั้งมีชาว

จีนโพน้ทะเลมาตัง้หลักสร้างฐานและท ามาหาเลี้ยงชพีท่ีประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นจึงเร่ิมมีการเรียนการสอนภาษาจีนขึ้น 
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เป้าหมายของการเรียนภาษาจีนในช่วงนัน้จึงเพื่อการค้า และเพื่อการรักษาสืบไวซ้ึ่งวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของชาว

จีนโพ้นทะเลท่ีอพยพเข้ามาตั้งรกรากในแผ่นดินไทยให้แก่ลูกหลาน  จากข้อมูลท่ีปรากฏสภานะของภาษาจีนใน

สังคมไทยในช่วงระยะเวลาท่ีต่างกันก็น ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงของการเรียนการสอนภาษาจีนตามยุคสมัยนัน้ๆ ด้วย 

 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการพัฒนาคนให้สามารถน าการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และการเมืองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกประเทศ ระบบการศึกษาท่ีดีควรมุ่งเน้นให้พลเมือง

ของประเทศ ท่ีสามารถปรับตัว แก้ไขปัญหาท่ีมีความหลากหลายในสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

และสามารถริเร่ิมพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนประเทศชาติให้พัฒนาและก้าวหน้าไปได้อย่างมีหลักการ

บนพืน้ฐานของความเข้าใจในเหตุและผล ความถูกต้อง ความดีงาม และความเหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มการศึกษาท่ี

พงึประสงค์ในสังคมปัจจุบันจะต้องเป็นการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคนให้สมดุล ทั้งด้านปัญญา จิตใจและสังคม ท้ังในระดับ

ความคิด ค่านิยม และพฤติกรรม เพราะเมื่อบุคคล มีความรู้แต่มีความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมท่ีไม่

ถูกต้องเหมาะสมย่อมจะน าไปสู่การใช้ความรู้ในทางท่ีไม่ก่อประโยชน์ท้ังตนเองและส่วนรวมได้ การศึกษาจึงเป็นท้ัง

กระบวนการและเนื้อหาในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมและเป็นการสร้างภูมิ

ปัญญาให้แกส่ังคม [1] 

 แมว้่าภาษาจีนจะมคีวามหลากหลายของส าเนียงซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามภูมภิาค แต่ภาษาจีนก็มคีวามเป็นเอกภาพ

อยู่ในตัว นั่นคือ ตัวอักษรจีน ตัวอักษรจีน เป็นตัวอักษรท่ีมีวิวัฒนาการมาจากภาพ หรือถ้ามองอย่างนักศิลปะแล้ว ก็คือ 

หนึ่งตัวอักษรก็คือหนึ่งภาพนั่นเอง เพื่อความเป็นเอกภาพของประเทศ ทางรัฐบาลจีนจึงก าหนดให้ภาษาจีนกลาง หรือท่ี

ชาวต่างชาติเรียกว่า แมนดาริน เป็นภาษากลางท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสาร แม้ว่าในประเทศไทยจะมีชาวจีนอาศัยอยู่เป็น

จ านวนมาก แต่ภาษาท่ีใช้กันอยู่โดยท่ัวไปนั้นเป็นภาษาจีนแต้จิ๋ว ภาษาจีนกวางตุ้ง ภาษาจีนไหหล า ภาษาจีนฮกเกี้ยน 

ภาษาจีนแคะ ซึ่งท้ังหมดล้วนถือเป็นภาษาท้องถิ่นของชาวจีนในปัจจุบัน ดังนัน้ชาวตา่งชาติท่ีตอ้งการติดตอ่สื่อสารกับชาว

จีนในปัจจุบัน หรือนักเรียนท่ีต้องการเดินทางไปเรียนตอ่ท่ีประเทศจีนจึงควรเลือกศกึษาภาษาจีนกลาง  

 ภาษาจีนกลางเป็นภาษาหนึ่งท่ีมีบทบาทส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภาษาอังกฤษ และยังเป็นภาษาท่ีสองท่ี

หลายๆประเทศนิยมเรียน เราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าในชว่งระยะหลายปีมานี้ภาษาจีนมีบทบาทส าคัญมากขึน้ตามล าดับ 

ท้ังนี้เนื่องมาจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมส่งผลให้ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมี

บทบาทท้ังต่อภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และตอ่ภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก ซึ่งจะเห็นได้วา่แม้แตอ่งค์การสหประชาชาตยิังจัดให้

เป็นหนึ่งในหกภาษาหลักท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสารขององค์การสหประชาชาติ ด้วยความส าคัญดังกล่าวจึงส่งผลให้

ภาษาจีนเป็นภาษาตา่งประเทศ ท่ีมีผู้เรียนให้ความส าคัญไม่นอ้ยกว่าภาษาอื่นๆ ส าหรับการศกึษาภาษาตา่งประเทศใน

ประเทศไทยน้ัน เราจะเห็นได้ว่าภาษาจีนกลางได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างตอ่เนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากสถาบันการศกึษา

ท้ังภาครัฐและเอกชนได้มีการน าเอาวิชาภาษาจีนมาบรรจุไว้ในหลักสูตรตั้งแตร่ะดับอนุบาล ระดับประถมศกึษา ระดับ

มัธยมศึกษา ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ศูนย์ภาษาและสถาบันต่างๆก็เปิดสอนภาษาจีนกลางกันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้

ภาษาจีนกลางได้เข้ามามีบทบาทตอ่ตลาดแรงงานของไทย ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวการ

ติดต่อธุรกิจค้าขาย หรือการร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวจีนท้ังจากแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน ฮ่องกง และสิงคโปร์ซึ่งจะมี

อัตราส่วนทางการท าธุรกิจเพ่ิมมากขึ้นเร่ือย ๆ [2] 

 การเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งให้ได้ผลดีนั้นผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ทักษะท้ัง 4 ด้านคือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน 

ภาษาจีนกลางเป็นภาษาซึ่งมีตัวอักษรท่ีมีวิวัฒนาการมาจากอักษรรูปภาพ คือ อักษรหนึ่งตัวคือรูปภาพหนึ่งภาพท่ีใช้

แทนความหมายต่าง ๆ ต่อมาได้พัฒนามาจนกระทั่งเป็นอักษรท่ีมลีักษณะเป็นเส้นขีดในปัจจุบันเนื่องจากอักษรจีนเป็น

อักษรรูปภาพ ดังนั้นการอ่านอักษรจีนจึงไม่สามารถสะกดค าอ่านได้โดยตรงเหมือนกับภาษาอื่น  ๆ ผู้เรียนจ าเป็นต้อง
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จดจ าตัวอักษรแต่ละตัวว่าอ่านว่าอย่างไรและหมายความว่าอย่างไร นอกจากจะต้องจดจ าตัวอักษรทีละตัวแล้วยัง

จะต้องอ่านให้ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านตัวอักษรจีนจึงได้มีการน าเอาระบบสัทอักษร “Hanyu 

pinyin” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “pinyin” มาใช้โดยการน าเอาอักษรโรมันมาแทนเสียงพยัญชนะสระพร้อมกับใส่เสียง

วรรณยุกต์ในการอ่านอักษรจีนแต่ละตัว ท้ังนี้เพราะคนส่วนใหญ่ต่างก็รู้จักอักษรโรมันกันอยู่แล้ว ดังนั้นผู้เรียนท่ี

ตอ้งการเรียนภาษาจีนกลางจึงจ าเป็นอยา่งยิ่ง [3] ท าให้การเรียนรู้ภาษาจีนงา่ยและสะดวกตอ่ผู้เรียนชาวตา่งชาตยิิ่งขึ้น 

รวมถึงผู้เรียนชาวไทยด้วย อย่างไรก็ตาม ยังคงมีผู้เรียนจ านวนไมน่้อยท่ีประสบปัญหา ไม่สามารถใช ้pinyin ได้ถูกตอ้ง 

ซึ่งปัญหาดังกล่าว จะส่งผลต่อการเรียนรู้และการสื่อสารภาษาจีนในขัน้ต่อ ๆ ไป 

 สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในปัจจุบัน เมื่อสถาบันขงจื่อได้เข้ามาดูแลเกี่ยวกับการเผยแพร่ภาษา

และวัฒนธรรมจีนจึงเป็นการโอกาสท าให้ทางการจีนได้เข้ามามีบทบาททางการเรียนการสอนภาษาจีนในไทยมากขึ้น 

โดยในแต่ละปี ทางสถาบันขงจื่อได้มทุีนสนับสนุนให้นักศกึษาไทยได้ศึกษาตอ่ท่ีประเทศจีนและได้แลกเปลี่ยนนักศกึษา

จีนมาเรียนท่ีประเทศไทย รวมท้ังได้สนับสนุนอาสาสมัครครูจีนจ านวน 1,000 - 5000 คนต่อปีเข้ามาสอนภาษาจีน

ตามสถานศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยได้สิทธิเท่าเทียมกับคนไทยเกือบทุกประการ อาทิ เช่น จัดหาท่ีพักท่ีอยู่

อาศัยฟรี เงินเดือนท่ีได้เทียบเท่ากับครูคนไทยหรือมากกว่า และยังได้รับเงินเบ้ียเลี้ยงจากสถาบันขงจื่ออีกด้วย แต่

ในทางกลับกันคนไทยท่ีเรียนภาษาจีนมีความรู้อย่างแตกฉานกลับน้อยลงแม้ว่ารัฐบาลจะผลักดันให้คนไทยเรียน

ภาษาจีนในหลักสูตรการศึกษาแล้วก็ตาม หลักสูตรของการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เร่ิมต้น ปีพุทธศักราช 2546 เป็นคร้ังแรกหลังจากนั้น เร่ิมมีการแทรกวิชาภาษาจีนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามล าดับ อาจารย์พัชนี ตั้งยืนยง [4] อาจารย์ประจ าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย หนึ่งในคณะผู้วจิัย ได้กล่าวและอธิบายไวว้่า เป้าหมายการเรยีนการสอนเป็นไปคนละทิศคนละทาง การ

ตัดสินใจเรียนเป็นเจตนารมณ์ของ ผู้ปกครอง ในระดับชั้นประถมศึกษา มีการสอนทักษะท่ัวไปพอถึงมัธยมศึกษาก็มี

ปัญหาว่าในความเป็นจริงการเรียนภาษา ต่างประเทศนั้นต้องสามารถเรียนฝึกทักษะเพื่อส าหรับสื่อสารได้ แต่พอ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลับให้ความส าคัญกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ท าให้เป็นการเรียนท่ีมุ่งเน้นการท า

ข้อสอบมากกว่า เพราะข้อสอบเป็นปรนัย ฉะนั้นก็ไม่จ าเป็นต้องใช้ทักษะในการพูดหรือเขียน ภาษาจีนมีการสอบคร้ัง

แรกในการเข้ามหาวทิยาลัยในปี 2541 ฉะนั้นการเรียนการสอนก็จะเน้นไปท่ีข้อสอบปรนัย จึงท าให้ไม่ได้รับการพัฒนา

ทักษะท้ังด้านการพูด การฟัง แต่การเรียนภาษาในมหาวิทยาลัย กับการท างานไม่สอดคล้องกัน ฉะนั้นจะเห็นว่า

เป้าหมายในการเรียนไม่อยูบ่นพืน้ฐานความเป็นจริง  

 ความส าคัญดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนจึงมีแนวความคิดท่ีจะ

สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา

ภาษาจีนซึ่งในปัจจุบันถือว่าเป็นภาษาท่ีมีความส าคัญและเป็นภาษาท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสาร การสมัครงาน และเป็น

การเตรียมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชราชภัฏมหาสารคาม ให้มีความพร้อมในการก้าวสู่

ตลาดแรงงานและการเป็นสมาชกิประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ซึ่งจะท าให้นักศกึษามีความได้เปรียบในเร่ืองการ

ใชภ้าษาต่างประเทศเบือ้งต้นอย่างมปีระสิทธิภาพตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีนส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาจีน ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่ีเรียนดว้ยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศกึษาสาขาวิชาภาษาจีน ที่มตีอ่แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชาการท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3 ชัน้ปี จ านวน 285 คน โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

  ชัน้ปีท่ี 1 จ านวน  95 คน 

  ชัน้ปีท่ี 2 จ านวน  104 คน 

  ชัน้ปีท่ี 3 จ านวน 86 คน 

 กลุ่มตัวอยา่งท่ีใชใ้นการศกึษา คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งได้มาจาก นักศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การเขียนภาษาจีน 1 จ านวน 104 คน 
 2. ด้านเนื้อหา  

 ในการศึกษาครัง้นี้ผู้วจิัยได้ก าหนดขอบเขตดา้นเนื้อหาออกเป็นท้ังหมด 8 บท ดังนี ้

  บทท่ี 1  笔画   

  บทท่ี 2  练习 (2) 介绍自己 

  บทท่ี 3  练习 (3) 日记 

  บทท่ี 4  练习 (4) 学生请假条格式  

  บทท่ี 5  练习 (5) 书信 

  บทท่ี 6  练习 (6) 签呈通知 

  บทท่ี 7   练习 (7) 请柬 

  บทท่ี 8  练习 (8) 讲话稿 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 เครื่องมือท่ีใชใ้นการวจิัยเร่ืองการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีนส าหรับนักศึกษาสาขาวชิาภาษาจีน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครัง้นี้ ประกอบด้วย 

 1. แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีนท่ีผู้วจิัยรวบรวมและสรา้งขึ้น 

 2. แบบวัดความสามารถในการเขียนภาษาจีนก่อนการเรียน (Pretest) และหลังการเรียน (Posttest) ท่ีผู้วิจัย

สร้างขึน้ 

 3. แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ท่ีมีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีนส าหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยแบบวัดความ

พงึพอใจผู้วิจัยได้แบ่งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยออกเป็น 2 ตอน คือ   
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  ตอนท่ี 1 ภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ และชั้นปีซึ่งลักษณะของแบบสอบถามเป็น

แบบตรวจสอบรายการ (check list) และแบบเตมิค าตอบ 

  ตอนท่ี 2 เป็นแบบวัดความพึงพอใจท่ีมีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีนส าหรับนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยลักษณะของ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่าของลิเคอร์ท แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยมคีวามหมายในการให้คะแนน  ดังต่อไปนี้ 

  ระดับ  1   หมายถงึ   ความพงึพอใจน้อยท่ีสุด 

  ระดับ  2   หมายถงึ   ความพงึพอใจน้อย 

  ระดับ  3   หมายถงึ  ความพงึพอใจปานกลาง 

  ระดับ  4   หมายถงึ   ความพงึพอใจมาก 

  ระดับ  5   หมายถึง   ความพงึพอใจมากท่ีสุด 

 

วิธีการด าเนินการวจิัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนนิการจัดเก็บขอ้มูล ดังนี้ 

 1. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนดา้นการเขียนภาษาจีน ประกอบด้วย แบบประเมินการเขียนและแบบทดสอบแบบอัตนัย จ านวน 30 คะแนน 

 2. ทดลองสอนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน แก่นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบฝึกทักษะเขียน

ภาษาจีน ที่ผู้ศึกษาค้นควา้ รวบรวม และสร้างขึน้ เป็นเวลา 48 ชั่วโมงรวม 16 สัปดาห์  

 3. เมื่อเสร็จสิน้การทดลองสอนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีนแล้ว จึงท าการทดสอบด้วยแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการเขียนภาษาจีน ประกอบด้วยแบบประเมินการเขียนและแบบทดสอบแบบอัตนัย

หลังเรียน (Posttest) จ านวน 30 คะแนน 
 

ผลการศึกษา 

 ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีนส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีนท่ีพัฒนาขึ้นถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งประกอบด้วยส่วนท่ี  1 เป็นแบบฝึก

ทักษะการเขียนภาษาจีน และส่วนท่ี 2 แบบประเมินการเขียนภาษาจีน ส าหรับผลการหาคุณภาพของแบบฝึกทักษะ

การเขียนภาษาจีน ผู้วิจยัได้สร้างแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของแบบฝึกท่ีพัฒนาขึ้น ซึ่งมีรายละเอยีด ดังนี้ 

 1.1 การหาผลสัมฤทธ์ิของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน ส าหรับส าหรับนักศกึษาสาขาวชิาภาษาจีน คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จ านวน 104 คน ตามเกณฑ์ 80/80 ปรากฏผลดังนี้ 

 ผลการประเมินการหาผลสัมฤทธ์ิของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน  ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่า ด้านท่ี 1 สาระส าคัญในภาพรวมผลการ

ประเมนิอยูใ่นระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.50 และ S.D. = .77) โดยพบว่าด้านเนื้อหามีความน่าสนใจมีผลการประเมิน

อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.56, S.D. = .87) รองลงมาคือการสื่อความหมายเข้าใจง่ายและเนื้อหามีความ

ครอบคลุม ด้านท่ี 2 ด้านเนื้อหา ในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.54 และ S.D. = .66) 

โดยพบว่า เนื้อหาของแบบฝึกทักษะมีความระดับความยากง่ายท่ีเหมาะสม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

(ค่าเฉลี่ย = 4.78, S.D. = .78) รองลงมาคือแบบฝึกหัดมีการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียน และเนื้อหาของ
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แบบฝึกมีความเหมาะสมกับระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามล าดับ ด้านท่ี 3 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ของแบบฝึกทักษะ 

ในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.60 และ S.D. = .76) โดยพบวา่ กิจกรรมมีการเรียงล าดับ

ความยากง่ายและเร้าความสนใจของผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.72 , S.D. = .77) 

รองลงมาคือ กิจกรรมของแบบฝึกทักษะมีความหลากหลายและมีความนา่สนใจ (ค่าเฉลี่ย = 4.48, S.D. = .75) ด้านท่ี 4 

ด้านการใช้ภาษา ในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.48 และ S.D. = .70) โดยพบว่าด้านการใช้

ภาษาสื่อความหมายท่ีชัดเจน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.63, S.D. = .69) รองลงมาคือ

ตัวอักษรมีขนาดพอเหมาะและมีสีสันสวยงามเหมาะแก่การเรียนรู้ และเนื้อหามีความถูกต้อง เหมาะสมตามล าดับ และ

ด้านท่ี 5 ด้านการวัดและประเมนิผล ในภาพรวมผลการประเมนิอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.61, S.D. = .69) โดย

พบว่าด้านการวัดและประเมินผลมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 

4.67, S.D. = .63) รองลงมาคือ การวัดและประเมินผลมีความสอดคล้องกับเนื้อหา (ค่าเฉลี่ย = 4.56 , S.D. = .75) 

ตามล าดับ 

 เมื่อน าผลการประเมินหาผลสัมฤทธ์ิของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน ส าหรับส าหรับนักศกึษาสาขาวชิา

ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในแต่ละด้านมาหาค่าเฉลี่ยใน

ภาพรวมของแต่ละด้าน พบว่า ผลรวมของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน ส าหรับส าหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.54, S.D. = .71) โดยพบว่าด้านการวัด

และประเมินผลมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.61, S.D. = .69) รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมการ

เรียนรู้ของแบบฝึกทักษะ (คา่เฉลี่ย = 4.60, S.D. = .76) และ ด้านเนื้อหา (ค่าเฉลี่ย = 4.54, S.D. = .66) ตามล าดับ 

 1.2 ผลการศกึษาผลสัมฤทธ์ิของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน ส าหรับนักศกึษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตามเกณฑ์ 80/80 พบว่าผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิ

โดยภาพรวมของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน ส าหรับส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีประสิทธิภาพ ( X  ) เท่ากับ 81.44/88.77 ซึ่งผลสัมฤทธ์ิอยูใ่นเกณฑ์

ท่ียอมรับได้โดยความผิดพลาดที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 2.5 จากเกณฑท่ี์ก าหนด ดังนัน้ต้องมผีลสัมฤทธ์ิไม่ต่ ากว่า 80 

– 2.5 = 77.5 [5] โดยใน ส่วนท่ี 1 การเขียนภาษาจีนพื้นฐาน มีรายละเอียด ดังนี้  บทท่ี 1 เป็นไปตามเกณฑ์ 

(81.40/89.05) บทท่ี 2 เป็นไปตามเกณฑ์ (81.48/88.52) บทท่ี 3 เป็นไปตามเกณฑ์ (82.22/90.74) ส่วนท่ี 2 การเขียน

ภาษาจีนในรูปแบบต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้ บทท่ี 4 เป็นไปตามเกณฑ์ (80.74/87.78) และบทท่ี 5 เป็นไปตามเกณฑ์ 

(81.39/87.99) ตามล าดับ 

 ตอนที่ 2 ผลการหาผลสัมฤทธิ์แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน ส าหรับส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จากคะแนนแบบทดสอบ

ก่อนเรียนและหลังเรียน  

 2.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการหาผลสัมฤทธ์ิแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน ส าหรับส าหรับนักศกึษา

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 



 
 

Proceedings   

2355 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการหาผลสัมฤทธ์ิแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน ส าหรับส าหรับนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

คะแนน 
จ านวน

นักศกึษา 
คะแนนเต็ม คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 

ก่อนเรียน 104 30 1,611 15.49 51.63 

หลังเรียน 104 30 2,091 20.01 67.01 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยการเขียนภาษาจีน  ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จากคะแนนการทดสอบก่อนเรียนมีค่าคะแนนรวม 

= 1,611 ค่าเฉลี่ย = 15.49 และคิดเป็นร้อยละ 51.63 ส่วนคะแนนการทดสอบหลังเรียนมีค่าคะแนนรวม = 2,091 

ค่าเฉลี่ย = 20.01 และคิดเป็นร้อยละ 67.01 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาสาขาวชิาภาษาจีนท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการ

เขียนภาษาจีนมีทักษะการเขียนภาษาจีนท่ีสูงขึ้นกว่าเดิม 

 2.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยฝึกทักษะการเขี ยน

ภาษาจีน ส าหรับนักศึกษาสาขาวชิาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

โดยการค านวณหาค่าเฉลี่ย (x̄ ), ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบค่าที (t-test) ก าหนดการทดสอบ

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ปรากฏผล ดังตารางที่ 2 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ n x̄  S.D. D  
2D  

t df Sig. 

ก่อนเรียน 104 15.49 3.02 245 60,025 16.562* 43 .05 

หลังเรียน 104 20.01 1.45      

*คา่วิกฤตของ t ท่ีระดับนัยส าคัญ .05, df = 43 = 2.325  
 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบ

ก่อนเรียนจริง ดังนั้น นักศกึษาท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน ส าหรับส าหรับนักศกึษาสาขาวชิาภาษาจีน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 
 

 ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน ส าหรับ

ส าหรับนักศกึษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน ส าหรับส าหรับนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่า นักศึกษาสว่นใหญ่มี

ความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน ส าหรับส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน โดยมีระดับความพึง

พอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x̄ ) เท่ากับ 4.53 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) มคี่าเท่ากับ .72 

ส าหรับผลการประเมินรายข้อพบวา่ ด้านเนื้อหาในแบบฝึกทักษะสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้มีระดับความพึง

พอใจอยูใ่นระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย (x̄ ) เท่ากับ 4.67 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) มคี่าเท่ากับ .76 รองลงมา
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คือ แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาจีนช่วยพัฒนาทักษะการเขียนภาษาจีนได้ดีขึ้น มีค่าเฉลี่ย (x̄ ) เท่ากับ 4.66 และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ .75 และ มีความสนุกสนานกับการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียน

ภาษาจีน มีค่าเฉลี่ย (x̄ ) เท่ากับ 4.65 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) มคี่าเท่ากับ .65 ตามล าดับ 
 

การอภิปรายผล 
 1. ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีนส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 จากผลของการศกึษาผลสัมฤทธ์ิแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีนส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ผู้วิจัยได้รวบรวมและพัฒนาขึ้นท้ังในส่วนของผล

การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญท้ัง 5 ด้านจะพบว่าในภาพรวมนั้นแบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะการ

อ่านค าควบกล้ า ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้ (x̄ ) เท่ากับ 81.44/88.77 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติยา  

รัศมีแจ่ม [6] ศึกษาเร่ือง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  จากหนังสือพิมพ์รายวัน ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิง

วเิคราะห์จากหนังสอืพมิพ์รายวัน จ านวน 6  ชุดและแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านเชงิวเิคราะห์ จ านวน 1 

ฉบับ ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวเิคราะห์จากหนังสือพมิพ์รายวัน ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 

5ท่ีสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  และนักเรียนท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์จาก

หนังสือพิมพ์รายวัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีความสามารถทางการอ่านเชงิวิเคราะห์หลังเรียนเพิ่มขึน้จาก

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิณเพชร  บูรณภิญโญ [7] ได้วิจัย

เร่ืองการเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใชแ้บบ

ฝึกภาพถ่ายและแบบฝึกภาพการ์ตูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์

ของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงท่ีมีการเรียนรู้ต่างกัน  คือ วิธีเรียนโดยใชแ้บบฝึกภาพถ่าย กับวธีิเรียนโดยใชแ้บบฝึก

การ์ตูน  และวิธีเรียนโดยไม่ใช้แบบฝึก กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปัญญาวรคุณ จ านวน 

90 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองคือ แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ แผนการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์และ

แบบทดสอบการเขียนเรียงความจากภาพ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกภาพถ่าย แบบฝึกภาพ

การ์ตูน และไมใ่ชแ้บบฝึกมีความสามารถดา้นการเขียนเชงิสร้างสรรค์แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 

ด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.1  

นักเรียนท่ีเรียนมทัีศนคติท่ีดตีอ่การใชแ้บบฝึก  

 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาจีน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศกึษา หลักสูตร

สาขาวชิาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ

การเขียนภาษาจีน จากคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาจีน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาหลักสูตร

สาขาวชิาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ

การเขียนภาษาจีน จากคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผลปรากฏว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนด้านนั้นสูง

กว่าการทดสอบก่อนเรียน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.49 คิดเป็นร้อยละ 51.63 ส าหรับการทดสอบหลังเรียน

เท่ากับ 20.01 คิดเป็นร้อยละ 67.01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรีย์มาศ  บุญฤทธ์ิรุ่งโรจน์ [8] ท่ีได้ศกึษาเร่ือง การ

พัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (The development of reading 
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comprehension drill exercises for ninth grade students)  ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกจับใจความส าคัญแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ  0.01โดย

หลังเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างมากกับ

แบบฝึกจับใจความส าคัญ  คือ ด้านภาพประกอบสอดคลอ้งกับเนื้อเร่ืองและมีสีสันสวยงาม  ด้านวธีิการเรียนท่ีมีความ

สนุกสนานและท าให้ตั้งใจเรียน และต้องการให้พัฒนาทักษะอื่น ๆ เช่น ทักษะการเขียน  ทักษะการฟังและทักษะการ

พูด และควรพัฒนาแบบฝึกวิชาอื่น ๆ ควรมีการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนโดยไม่ต้องทบทวนในสิ่งท่ีเรียนไป

แล้วทุกครั้งและเปลี่ยนแบบตัวอักษรให้มีความหลากหลาย  และอารี  บัวคุ้มภัย [9] ได้วจิัยเร่ืองการสร้างแบบฝึกเพื่อ

เสริมสร้างทักษะการใช้ถ้อยค าในงานเขียนร้อยแก้ว  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

สร้างแบบฝึกและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะการใช้ถ้อยค าในงานเขียนร้อยแก้ว และหาประสิทธิภาพแบบฝึก

เสริมทักษะการใช้ถ้อยค าในงานเขียนร้อยแก้วและเปรียบเทียบคะแนนความสามารถการใช้ถ้อยค าในงานเขียนร้อย

แก้ว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีเรียน โดยใช้แบบฝึกและไม่ใช้แบบฝึกกลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนศรีวิชัย จังหวัดนครปฐม  จ านวน  60  คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 

แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ถ้อยค าในงานเขียนร้อยแก้ว และแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิเร่ืองการใช้ถ้อยค าในงาน

เขียนร้อยแก้ว  ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกเสริมทักษะการใช้ถ้อยค าในงานเขียนร้อยแก้วมีประสิทธภิาพ  81.52/82.61  

และความสามารถการใชถ้้อยค าในงานเขียนร้อยแก้วสูงกว่านักเรียนโดยไมใ่ชแ้บบฝึกแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทาง

สถิติ ที่ระดับ . 01 วนิดา โสภาภัณฑ์ [10] ได้ท าการวิจัยเร่ือง การศกึษาความก้าวหน้าของการอ่านจับใจความในการ

เรียนซ่อมเสริมภาษาไทย  โดยสอนในและนอกชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 

ผลการวิจัยพบว่า ความก้าวหน้าในการอ่านจับใจความระหว่างนักเรียนกลุ่มท่ีทดลองสอนซ่อมเสริมในและนอกชั้น

เรียน ไมแ่ตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิต ิที่ระดับ .01  ความก้าวหน้าในการอ่านจับใจความของนักเรียนก่อนและ

หลังการทดลองสอนซ่อมเสริม  แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน ส าหรับนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลปรากฏว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มี

ระดับความพึงพอใจตอ่แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาจีน โดยมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดับมากท่ีสุด มี

ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.53 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ .72 ซึ่งสอดคล้องกับพรจันทร์ ปรุงปลื้ม [11] ท่ี

ได้ท าการศึกษาเร่ือง การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนเร่ืองมาตราตัวสะกดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เร่ืองมาตราตัวสะกด 

ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 90.37/93.61 และคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียน

ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน เร่ืองมาตราตัวสะกด กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย อยู่ในระดับพึงพอใจมาก นันท์มนัส ค าเอก [12] ได้ศกึษาผลการจัดการเรียนรู้แบบเนน้งาน

ปฏิบัติท่ีมีต่อความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 1 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จังหวัด

ราชบุรี พบวา่ ผู้เรียนมคีวามพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ เนน้งานปฏบัิติอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.42 จึง

สามารถสรุปได้ว่า การศึกษาทฤษฎี การสร้างความพึงพอใจการวางแผนในการจัดการเรียนการสอนและการสร้าง

แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เร่ือง All  Around Me กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ท่ี
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มีความเหมาะสม ส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษ เร่ือง All Around  Me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไป

ตามสมมตฐิานท่ีวางไวทุ้กประการ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรมีการศึกษารูปแบบการสร้างแบบฝึกทักษะท้ัง 4 ทักษะคือ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน

ภาษาจีน ท่ีมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการเรียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ได้อยา่งถูกตอ้ง 

 2.  ควรมีการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาจีนในระดับท่ีสูงขึ้นและเนื้อหาควรมีการปรับปรุงให้มีความ

สอดคล้องเนื้อหาและหลักสูตรของแต่ละรายวชิา เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อา่น เขยีน ให้กับนักศกึษาตอ่ไป 

 3. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนภาษาจีนระหว่างการท าแบบฝึกทักษะเป็น

รายกลุ่มกับเป็นรายบุคคล เพื่อน าผลท่ีได้มาพัฒนาแบบฝึกทักษะตอ่ไป 
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การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของค ากริยาพยางค์เดียวในภาษากฺ๋อง บ้านกกเชียง 

Kok Chiang Gong monosyllabic verb tone alternation 

บัวฉัฐ วัดแย้ม1* 

Buachut Watyam1* 
 

บทคัดย่อ 

งานวจิัยนี้เป็นการศึกษาการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกตข์องภาษากฺ๋อง บ้านกกเชยีง อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

มวีัตถุประสงค์ (1) เพื่อศกึษาปรากฏการณ์การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ในภาษากฺ๋อง บ้านกกเชียง (2) เพื่อค้นหากฎการเปลี่ยน

เสียงวรรณยุกต์ของค ากริยาพยางค์ เดียวในภาษากฺ๋ อง บ้ านกกเชียง การศึกษานี้ เป็นการวิจั ยเชิงคุณภาพ 

โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้บอกภาษาหลัก 3 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล จากการใช้ค ากริยา 200 ค า ในประโยคความเดียว

ประเภทตา่ง ๆ จากการศึกษาพบวา่การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของค ากริยาพยางค์เดียวนั้นแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 

ประกอบด้วยค ากริยาท่ีมีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ขึ้นและขึ้น-ตก ซึ่งมีการเปลี่ยนเป็นหน่วยเสียงวรรณยุกต์ต่ า กลุ่มท่ี 2 

ประกอบด้วยค ากริยาหน่วยเสียงวรรณยุกต์กลาง ซึ่งมีปรากฏการณ์อนุภาคลอยของวรรณยุกต์เสียงสูง ท าให้ค าอนุภาค

แสดงค ากริยาท่ีตามหลังเปลี่ยนจากหน่วยเสียงวรรณยุกต์ต่ าเป็นหน่วยเสียงวรรณยุกต์สูง-ตก และกลุ่มท่ี 3 ประกอบด้วย

ค ากริยาท่ีมหีน่วยเสียงวรรณยุกตส์ูง-ตก มกีารเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต ์3 เสียงในประเภทประโยคท่ีแตกตา่งกัน ได้แก่ หนว่ย

เสียงวรรณยุกต์ต่ า หน่วยเสียงวรรณยุกต์กลาง และหน่วยเสียงวรรณยุกต์สูง-ตก ผลการศึกษานี้มีส่วนท าให้การศึกษา

ภาษากฺ๋องง่ายขึน้ เป็นประโยชนต์อ่การสบืทอดภาษาของคนเชื้อชาตกิฺ๋องรุ่นหลังเพื่อชะลอการสูญของภาษากฺ๋องได้อีกทางหนึ่ง 
 

ค าส าคัญ:  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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บทน า 
ภาษากฺ๋องจัดอยู่ในตระกูลทิเบต-พม่า ในสาขาพม่า-โลโล ภาษานี้เดิมใช้พูดกันในกลุ่มชาติพันธ์ุทางภาค

ตะวันตกของประเทศไทยในอ าเภอแควใหญ่และแควน้อย จังหวัดกาญจนบุรี ก่อนท่ีจะย้ายถิ่นฐานเนื่องจากปัญหา

อุทกภัย ท่ีมีสาเหตุมาจากการสร้างเขื่อน ท าให้คนกฺ๋องกระจายกันไปตามท่ีต่าง ๆ (Bradley, 2015) กลุ่มชาติพันธ์ุนี้

เรียกตัวเองว่า “ละว้า” และ “กฺ๋อง” หรือ Gong อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาก่อนหน้านี้มีการระบุถึงคนกลุ่มนี้โดยใช้ค า

ว่า “อุก๋อง” หรือ Ugong ปัจจุบันนี้ ภาษากฺ๋องเป็นภาษาท่ีอยู่ในภาวะวิกฤต มีการใช้ภาษาอยู่ในพื้นท่ีของสองจังหวัด 

ได้แก่ อุทัยธานีและสุพรรณบุรี ซึ่งมีคนท่ีสามารถพูดได้หลงเหลืออยู่ในจ านวนน้อยมาก จากการศึกษาของมยุรี 

ถาวรพัฒน์ (2549) ในพื้นท่ีบ้านกกเชียง ต าบลห้วยขมิ้น อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีการด าเนินการ

อนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาประจ าชาติพันธ์ุของตนเองอยู่นั้น มีจ านวนคนท่ียังสามารถพูดภาษากฺ๋องได้เพียง 50 คน จาก 

500 คนเท่านั้ น  ในการวิ เคราะห์ ระดับภาวะวิกฤตของภาษากฺ๋ องตามระดับของ The Expanded Graded 

Intergenerational Disruption Scale (EGIDS) ภาษานี้อยู่ ในระดับ 8b ‘Nearly Extinct’ หรือใกล้สูญ  Simmons และ 

Finnig (2017)  ได้ให้ค าอธิบายของระดับนี้ไว้ว่า ผู้ใช้ภาษานั้นอยู่ในรุ่นผู้สูงอายุ ได้แก่ ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งมีโอกาสได้ใช้

ภาษาน้อย 

กฺ๋องเป็นภาษาท่ีมีระบบเสียงท่ีซับซ้อนและค่อยๆ เสียลักษณะส าคัญไปเนื่องจากภาษามีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วและรุนแรงจนถึงขั้นวิกฤตใกล้จะสูญ ภาษานี้ได้รับอิทธิพลจากภาษาลาวครั่งและภาษาไทยกลางที่มีส่วน

ท าให้ภาษากฺ๋องเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการยืมค าจากท้ังสองภาษามาเป็นจ านวนมาก Bradley (1988) เสนอว่า 

ภาษากฺ๋องนั้นมีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงแบบลู่เข้ากับภาษาไทยถิ่นกลาง ท าให้เสียหน่วยเสียงท่ีไม่มีในภาษาไทยไป ซึ่ง

สังเกตได้จากการใชภ้าษา เช่น การใช้ค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ และการออกเสียงท่ีมีส่วนแตกต่างกันระหว่างรุ่น

ผู้สูงอายุและรุ่นวัยกลางคน 

ระบบเสียงวรรณยุกต์เป็นสิ่งส าคัญในการจ าแนกความหมายของค าในภาษากฺ๋อง การใช้ภาษาของคนกฺ๋อง

แสดงให้เห็นถึงความไมส่ม่ าเสมอของการใช้ระดับเสียงประจ าค าที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับเสียงวรรณยุกต์เมื่อ

ปรากฏในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์อย่างไม่เป็นระบบนี้ท าให้เกิดความสับสนในการ

เรียนรู้ภาษากฺ๋อง และยากต่อการหาแบบแผนที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหลา่นี้ ในสว่นท่ีมีความซับซ้อนมากที่สุด คือ 

ค ากริยาพยางค์เดียว เพราะเสียงวรรณยุกต์จะเกิดการสลับเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับหน้าท่ี สภาพแวดล้อมของต าแหน่ง

ของค ากริยาในโครงสร้างวลี นอกจากนัน้ ค ากริยายังมคี าอนุภาค หรือ Verb Particle ท่ีมีหนา้ท่ีเฉพาะบ่งบอกประเภท

ของขอ้ความ ปรากฏคู่กับค ากริยาเสมอ ๆ ค าอนุภาคนี้มอีทิธิพลตอ่การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกตม์าก เป็นสาเหตุท่ีท าให้

ไมส่ามารถแก้ไขได้ด้วยการวเิคราะห์อยา่งผิวเผิน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาปรากฎการณก์ารเปลี่ยนเสียงวรรณยุกตข์องค ากรยิาในภาษากฺ๋อง บา้นกกเชียง 

2. เพื่อคน้หากฎการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกตข์องค ากริยาพยางคเ์ดียวในภาษากฺ๋อง บา้นกกเชียง 



 
 

Proceedings   

2362 

ทบทวนวรรณกรรม 

ระบบเสียงภาษากฺ๋อง บ้านกกเชียง 

การศึกษาและปรับปรุงระบบเสียงภาษากฺ๋อง บ้านกกเชียง ล่าสุดเป็นตามร่างรายงานของส านักงานราช

บัณฑิตยสภา (2560) หน่วยเสียงของภาษามีท้ังหมด 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/ ซึ่งท้ังหมดนี้สามารถเป็นพยัญชนะต้นได้ โดยมีพยัญชนะควบกล้ า 2 หน่วยเสียง 

ได้แก่ /l/ และ /w/ ในส่วนของพยัญชนะท้าย ผู้ศึกษาภาษากฺ๋องทุกคนเห็นพ้องกันว่า ดั้งเดิมนั้นมีเพียง 3 หน่วยเสียง

เท่านั้น ได้แก่ /k, ŋ, ʔ/ หน่วยเสียงท่ีนอกเหนือไปจากนี้เป็นหน่วยเสียงท่ีเกิดขึ้นใหม่ท่ีได้รับอิทธิพลจากภาษาลาวคร่ัง

และภาษาไทยถิ่นกลาง ซึ่งม ี4 หน่วยเสียง คือ /m, n, w, j/ หน่วยเสียงสระเดี่ยวของภาษานี้ม ี13 หน่วยเสียง ได้แก่ /i, e, 

ɛ, ø, œ, ɨ, ə, a, ʉ, u, ʊ, o, ɔ/ และมีเสียงสระประสม 3 หน่วยเสียง ได้แก่ /ia, ɨa, ua/ โดยความสั้นหรือยาวไม่ได้เป็นสิ่ง

ส าคัญในการจ าแนกความหมาย 

ภาษากฺ๋องมหีนว่ยเสียงวรรณยุกต ์4 หนว่ยเสียง ดังนี ้ 

(1) หนว่ยเสียงวรรณยุกต ์1 เสียงต่ า / -̀ / [21]  

(2) หนว่ยเสียงวรรณยุกต ์2 เสียงกลาง / - / [33]  

(3) หนว่ยเสียงวรรณยุกต ์3 เสียงขึน้-ตก / - ̌ / [241] 

หนว่ยเสียงย่อยของวรรณยุกต ์3 คือ เสยีงขึน้ [24] จะเกดิในพยางค์ท่ีมหีน่วยเสียงพยัญชนะท้าย /k/ 

หรือ /ʔ/ ซึ่งเป็นพยัญชนะกัก 

(4) หนว่ยเสียงวรรณยุกต ์4 / - ̂ /เสียงสูง-ตก [42] 

การกลมกลืนเสียง (Assimilation) 

ภาษาท่ีมีวรรณยุกต์มักจะมีปรากฏการณ์เกี่ยวกับระดับเสียงท่ีเกิดขึ้นเพราะพยางค์ท่ีมีวรรณยุกต์มาอยู่ชิด

ติดกัน พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงเสียงวรรณยุกต์ท่ีเกิดขึ้นบ่อยมากท่ีสุด คือ การกลมกลืนเสียง  (Assimilation) 

Hyman (1975) กล่าววา่ สิ่งท่ีกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าวนัน้ ส่วนใหญ่แล้ว คือ เงื่อนไขทางเสียงและเงื่อนไขทาง

ไวยากรณ์ ในกรณีเงื่อนไขทางเสียงนั้น นอกจากจะส่งผลในการลดหรือยกระดับเสียงของวรรณยุกต์ท่ีติดกันแล้ว ยัง

ส่งผลในการลดความซับซ้อน (Simplification) ของวรรณยุกตเ์ปลี่ยนระดับ เป็นต้น  

Universal of Human Language (1978) การกลมกลนืเสียงนัน้ม ี2 ประเภท ซึ่งองิตามทิศทางของการเกิดการ

กลมกลืนเสียง ได้แก่ การกลมกลืนตามเสียงท่ีตามมา (Anticipatory Assimilation) และการกลมกลืนตามเสียงท่ีมา

ก่อน (Perseverative Assimilation) Hyman (1975) ได้ยกตัวอย่างกฎการกลมกลืนเสียงท้ังสองประเภทจากภาษา Mbui 

ได้แก่ พยางค์เสียงต่ าเปลี่ยนเป็นเสียงกลาง เมื่อมีพยางค์เสียงสูงตามหลัง คือการกลมกลืนตามเสียงท่ีตามมา และ

พยางค์เสียงสูงเปลี่ยนเป็นเสียงกลาง เมื่อมีพยางค์เสียงต่ าน าหน้า คือการกลมกลืนตามเสียงท่ีมาก่อน การวิเคราะห์

หาต้นก าเนิดท่ีกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งส าคัญในการศึกษาปรากฏการณ์เหล่านี้ กล่าวคือ พยางค์ท่ี

เป็นต้นก าเนดินั้นจะมีระดับเสียงท่ีเสถียร แตกต่างกับพยางค์อื่น ๆ ท่ีเสียคุณสมบัติส่วนหนึ่งของเสียงหรือท้ังหมดของ

ตนเองไป แลว้รับเอาคุณสมบัตขิองพยางค์ต้นก าเนดิมาแทนท่ี 
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งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวจิัยท่ีจะกล่าวถึงตอ่ไปนี้สามารถเป็นตน้แบบของการศึกษาและวเิคราะห์การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกตข์อง

ค ากริยาพยางค์เดียวในภาษากฺ๋อง บ้านกกเชียง ได้เป็นอยา่งดี ซึ่งน าไปสู่การศึกษาด้วยมุมมองและแนวทางท่ีแตกต่าง

ออกไป งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง มีดังน้ี 
นิทัศกร ชีวเรืองโรจน์ (2543) ได้ศึกษาวรรณยุกต์สนธิในภาษาพม่า ถิ่นย่างกุ้ง งานวิจัยนี้มุ้งเน้นศึกษาการ

กลมกลืนเสียงและวรรณยุกต์สนธิโดยมีเงื่อนไขจากต าแหน่ง การกลมกลืนเสียงในภาษานี้มีท้ังสองทิศทาง คือ การ

กลมกลืนตามเสียงท่ีตามมา (Regressive Assimilation) เกิดขึ้นเมื่อพยางค์ท่ีมีวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับน าหน้าค าหน้า

พยางค์ซึ่งมี neutral tone พยางค์นั้นจะเกิดการเปลี่ยนระดับเสียงให้สูงขึ้น และการกลมกลืนเสียงตามเสียงท่ีมาก่อน 

(Progressive Assimilation) จะเกิดการลดระดับเสียงของวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับ โดยมีค าหน้าพยางค์เฉพาะซึ่งท าให้

พยางค์ท่ีตามหลังลดระดับเสียงลง ในขณะท่ีวรรณยุกต์สนธิโดยมีเงื่อนไขจากต าแหน่งนั้นเกิดขึ้นในตัวเลขซึ่งเกิดจาก

การประสมค า โดยค าท่ีเป็นตัวเลข เช่น สิบ รอ้ย พัน ส่งผลให้ค าน าหนา้พยางค์เกิดการเปลี่ยนระดับเสียง 

Okell (1988) ศึกษาการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของค ากริยาภาษามารู ซึ่งเป็นภาษาในตระกูลพม่า-โลโล

เช่นเดียวกับกฺ๋อง ภาษานี้มีการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์โดยมีเงื่อนไขทางหน่วยค า ซึ่งกระตุ้นให้พยางค์ท่ีน าหน้าเปลี่ยน

เสียงวรรณยุกต์ หน่วยค าท่ีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนเสียงของวรรณยุกต์ประกอบด้วย ค ากริยาชว่ย ค าแสดงอนุพากย์

กริยา และค าแสดงอนุพากย์อิสระ ซึ่งได้รับการจ ากัดความวา่ ‘raisers’ หมายถึง หน่วยค าท่ียกระดับเสียงวรรณยุกต ์

หน่วยค าเหล่านี้จะยกระดับเสียงพยางค์ท่ีน าหน้าให้สูงขึ้น โดยพยางค์เสียงต่ าจะเปลี่ยนเป็นเสียงกลาง พยางค์เสียง

กลางจะเปลี่ยนเป็นเสียงสูง อย่างไรก็ตาม พยางค์เสียงสูงนัน้จะคงเสยีงสูงไว้เชน่เดิม นอกจากนี้ พฤตกิรรมดังกลา่วยัง

เกิดขึน้ แมจ้ะไมม่ีหนว่ยค าที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ดังกล่าวข้างตน้ ซึ่ง Okell ได้อธิบายว่า หน่วยค า 

raisers ยังท าหน้าท่ีของมันแมไ้มไ่ด้ปรากฏตัว 

ภูสิต รุจจนเวท (2529) กล่าวถึงวรรณยุกต์สนธิของภาษากฺ๋อง บ้านคอกควาย อ าเภอ บ้านไร่ จังหวัด

อุทัยธานี ไว้อยา่งคร่าว ๆ ว่ามีสองรูปแบบด้วยกัน รูปแบบท่ี 1 คือ พยางค์เสียงสูงจะเปลี่ยนเป็นเสียงต่ าเมื่ออยู่ติดกับ

พยางค์เสียงสูงเช่นเดียวกัน รูปแบบท่ี 2 จะแบ่งออกได้เป็นสองรูปแบบย่อย โดยเกิดจากพยางค์ท่ีตามหลังจะท าให้

ระดับเสียงของพยางค์หน้าเปลี่ยนไป รูปแบบย่อยท่ี 1 พยางค์เสียงสูงจะเปลี่ยนไปเป็นเสียงต่ าเมื่อน าหน้าพยางค์

พยางค์เสียงสูงหรือเสียงกลาง และรูปแบบย่อยท่ี 2 พยางค์เสียงสูง-ตกจะเปลี่ยนไปเป็นเสียงต่ าเมื่อน าหน้าพยางค์

เสียงสูง 

Bradley (1992) ได้ท าการศึกษาการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ในค านามและค ากริยาของภาษากฺ๋อง บ้านกก

เชียง การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ในค านามนั้น คือ ค าท่ีเกิดจากการประสมสองพยางค์หรือมากกว่าสองพยางค์ 

พยางค์สุดท้าย ซึ่งเดิมมีเสียงวรรณยุกตต์่ า-ตก จะเปลี่ยนเป็นเสียงสูง-ตก ส่วนค ากริยานั้นจะมคีวามซับซ้อนมากกว่า 

โดยมีหน่วยค าท่ีกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ ซึ่งเป็นหน่วยค าแสดงไวยากรณ์ หน่วยค าเหล่านั้น เมื่อ

น าหน้าค ากริยา จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากระดับเสียงหนึ่งไปเป็นอีกระดับเสียงหนึ่ง ดังนี้ /55/ > [35], /33/ > 

[35], /35/ > [55], /21/ > [13] และ /21/ > [35] 
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ระเบียบวิธีการศึกษา 

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีการลงพื้นท่ีท่ีบ้านกกเชียง ต าบลห้วยขมิ้น 

อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผู้บอกภาษาหลักของภาษากฺ๋อง บา้นกกเชียง โดยมีผู้ให้

ข้อมูลหลักจ านวน 5 คน และการสัมภาษณ์แบบกลุ่มเป็นการตรวจสอบเร่ืองค าศัพท์ การออกเสียง และรูปประโยค 

เกณฑ์การคัดเลอืกผู้บอกภาษามี 3 ประการ ได้แก่  

1) ผู้บอกภาษาต้องมเีชื้อชาติกฺ๋อง ซึ่งมีโอกาสใชภ้าษาอยู่ในชีวิตประจ าวัน  

2) ผู้บอกภาษาอยูใ่นกลุ่มวัยกลางคน (Middle-age Generation) ช่วงอายุ 40-60 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มท่ียังมีการใช้

ภาษาได้ดีและสะดวกต่อการให้ข้อมูล 

3) ผู้บอกภาษาเป็นผู้มสีุขภาพแข็งแรง สามารถให้ขอ้มูลได้ตอ่เนื่อง และมีอวัยวะในการออกเสียงครบถ้วน 

ในการศึกษารูปแบบพฤตกิรรมการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกตข์องค ากรยิาพยางค์เดียวนัน้ ได้มีการเก็บขอ้มูล ซึ่ง

ใช้การฟัง (Auditory Judgement) เป็นหลัก โดยการแปลประโยคต่อประโยค จากประโยคความเดียวในประเภทต่าง ๆ 

ได้แก่ ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคค าถามมุ่งเนื้อหา (Content Question) และประโยคค าถามตอบรับ-

ปฏิเสธ (Yes-No Question) โดยอิงจากค ากริยาพยางค์เดียว จ านวน 200 ค า จากคลังศัพท์ค ากริยาท้ังหมด 300 ค า 

ซึ่งคัดกรองมาจาก Mahidol Southeast Asia wordlist ท่ีดัดแปลงมาจาก Swadesh list ค ากริยาเหล่านี้สามารถแบ่ง

ออกได้เป็น 4 กลุ่ม โดยแบ่งตามพยัญชนะท้ายได้ 3 กลุ่ม จาก 3 หน่วยเสียง ได้แก่ /k, ʔ, ŋ/ และ 1 กลุ่มจากค าที่ไม่มี

พยัญชนะท้าย 

ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลท้ังหมดนี้มาวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบรูปและระดับเสียงของค ากริยานั้น ๆ เมื่อ

ปรากฏอยูใ่นสภาพแวดล้อม ต าแหนง่ และโครงสร้างกริยาวลท่ีีแตกตา่งกัน ค้นหาและจัดกลุ่มรูปแบบและทศิทางของ

การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ในขอบเขตของกริยาวลี จากนั้นวเิคราะห์หาสาเหตุของปรากฏการณ์เหล่านั้นด้วยเงื่อนไข

ทางเสียง 

ผลการศึกษา 

ค ากริยาพยางค์เดียวของภาษากฺ๋องมักจะเกิดคู่กับค าอนุภาคแสดงค ากริยา (Verb Particle) ซึ่งบ่งชี้ถึงกาล

ปัจจุบันดว้ยเสมอ จากการศึกษาพบวา่ รูปของค ากรยิาที่เกิดขึ้นหลังค าแสดงการปฏเิสธ /ma/ [maː33] ซึ่งไมม่คี าอนุภาค

ตามหลังนัน้ สามารถใช้เป็นแนวทางบ่งชีพ้ฤตกิรรมการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ท่ีจะเกิดขึ้นในโครงสร้างกริยาวลีตา่ง ๆ 

ได้ ลักษณะการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของค ากริยาพยางค์เดียวในภาษานี้สามารถแบ่งออกได้เป็นสามกลุ่ม โดยแบ่ง

ตามหนว่ยเสียงวรรณยุกตท่ี์ปรากฏกับรูปค ากรยิาหลังค าแสดงการปฏเิสธ ซึ่งมสีามหน่วยเสียงวรรณยุกต์ ได้แก่ กลุ่ม

ท่ี 1 คือ ค ากริยาหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 3 เสียงขึ้น-ตก และเสียงขึ้น กลุ่มท่ี 2 คือ ค ากริยาหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 2 

เสียงกลาง และกลุ่มท่ี 3 คือ ค ากริยาหน่วยเสียงวรรณยุกต ์4 เสียงสูง-ตก 

1. การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์กลุ่มที่ 1 

ค ากริยาในกลุ่มท่ี 1 ปรากฏกับหน่วยเสียงวรรณยุกต์สองหน่วยเสียง ได้แก่ หน่วยเสียงวรรณยุกต ์1 เสียงต่ า 

[21] และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 3 เสียงขึ้น-ตก [241] ซึ่งเกิดในพยางค์ไม่หยุด (Non-checked Syllable) หรือ เสียงขึ้น 

[24] ซึ่งเกิดในพยางค์หยุด (Checked Syllable) เสียงวรรณยุกต์ท่ีปรากฏกับรูปหลังค าแสดงการปฏเิสธ คือ หน่วยเสียง

วรรณยุกต์ 3 ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า ค ากริยาเหล่านี้มีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 1 เมื่อมีค าอนุภาคแสดงค ากริยา 

/ʔɔ̀/ [ʔɔː21] ตามหลังเท่านั้น แต่ปรากฎหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 3 ในโครงสร้างวลีอื่น ๆ ซึ่งไม่มีค าอนุภาคตามหลัง 

ดังนัน้ ผลการศึกษาการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกตจ์ึงแสดงจากโครงสร้างกริยาวลีต่าง ๆ ดังนี้  
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โครงสร้างกริยาวลีซึ่งประกอบด้วยค ากริยาและค าอนุภาคแสดงค ากริยา จะเกิดขึ้นในประโยคประเภทบอก

เล่า ประโยคค าถามมุ่งเนื้อหา และประโยคค าถามตอบรับ-ปฏิเสธ ค ากริยาหลักในโครงสร้างนี้จะมีหน่วยเสียง

วรรณยุกต ์1 เชน่เดียวกับค าอนุภาค ดังตัวอย่างข้างลา่งนี้ 

“ปลูก” /kʰǎʔ/ 

[ŋaː33 ʔək ̚24t͡ɕʰɨŋ21 kʰaʔ 21 ʔɔː 21] 

ฉัน  ตน้ไม้  ปลูก ค าอนุภาค 

“ฉันปลูกต้นไม้” 

[ʔaː33kʰɛŋ42 kʰɨaŋ21 ʔək ̚24t͡ɕʰɨŋ21 kʰaʔ 21 ʔɔː 21  weː241]1 

อะไร  ท า ตน้ไม้  ปลูก ค าอนุภาค ค าแสดงค าถาม  

“ปลูกต้นไมท้ าไม” 

[ʔək ̚24t ͡ɕʰɨŋ21  kʰaʔ 21 ʔɔː 21  mɔː33]2 

ตน้ไม้  ปลูก ค าอนุภาค ค าแสดงค าถาม 

“ปลูกต้นไมห้รือ” 

ค ากริยาพยางค์เดียวในภาษานี้จะมีค าอนุภาคแสดงค ากริยาติดอยู่เสมอขณะท่ีใช้ภาษา โดยผู้บอกภาษา

ปฏเิสธท่ีจะพูดค ากริยาโดยไมม่คี าอนุภาค โดยให้เหตุผลวา่ จะท าให้ไมส่ื่อความหมายหรือท าให้เกิดการเข้าใจผิด จาก

ตัวอย่างด้านบนนี้แสดงให้เห็นว่า “ปลูก” หรือ /kʰǎʔ/ ท่ีมีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 3 เมื่อมีค าอนุภาคแสดงค ากริยา

ตามหลัง จะปรากฏในหน่วยเสียงวรรณยุกต ์1 เสมอ 

อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาพบว่า พยางค์หยุดและพยางค์ไม่หยุด  โดยเฉพาะค าท่ีไม่มีหน่วยเสียง

พยัญชนะท้ายของค ากริยากลุ่มนี้แสดงพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันเล็กน้อย เนื่องจากพยางค์ไม่หยุดแสดงการกลมกลืน

กันอย่างสมบูรณ์ระหว่างค ากริยาและค าอนุภาคแสดงค ากริยา ซึ่งยังคงหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 1 ไว้ ตามตัวอย่าง

ดังตอ่ไปนี ้

“ซื้อ” /wǐ/      “ดึง”/tʰǐ/ 
[wiː21 ʔaː21]3     [tʰiː21  ʔaː21] 

ซื้อ  ค าอนุภาค    ดึง ค าอนุภาค

                                                 
1

 [weː241] คือ ค าแสดงค าถามมุง่เนือ้หา 
2

 [mɔː33] คือ ค าแสดงค าถามตอบรบั-ปฏิเสธ 
3

 [ʔaː21] เป็นเสียงของค าอนุภาคแสดงค ากริยาที่มกัจะเกิดขึน้เมื่อตามหลงัเสียงสระสูงของค ากริยาข้างหน้า 
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[ŋaː241  jøŋ33  wiaː21]    [mɔː33  ŋaː241  tʰiaː21] 

ฉัน  เสื้อ ซื้อ+ค าอนุภาค   เขา ฉัน ดึง+ค าอนุภาค  

“ฉันซื้อเสื้อ”       “เขาดึงฉัน” 

ค ากริยาของกลุ่มนี้ในโครงสร้างกริยาวลีอื่น ๆ เช่น โครงสร้างกริยาวลีในประโยคปฏิเสธ กริยาเรียง และ

กริยาวลีท่ีประกอบด้วยค ากริยาหลักและค าวิเศษณ์นั้น จะปรากฏด้วยหน่วยเสียงวรรณยุกต์เดียวกัน คือ หน่วยเสียง

วรรณยุกต ์3 ถึงแมจ้ะมอีงคป์ระกอบโครงสร้างท่ีแตกต่างกันก็ตาม 

[ŋaː241 ʔək ̚24t͡ɕʰɨŋ21 maː33   taː33  kʰaʔ 24] 

ฉัน  ตน้ไม้  ค าแสดงการปฏเิสธ กรยิาช่วย1 ปลูก 

“ฉันไมไ่ด้ปลูกต้นไม้” 

ประโยคปฏิเสธด้านบนนี้มีโครงสร้างกริยาวลี ซึ่งประกอบด้วย ค าแสดงการปฏิเสธ [ma:33] กริยาช่วย [ta:33] 

และกรยิาหลัก [kʰaʔ24] 

[ŋaː241 ʔək ̚24t͡ɕʰɨŋ21 kʰaʔ 24 jiː33] 

ฉัน  ตน้ไม้  ปลูก ไป 

“ฉันไปปลูกต้นไม้” 

ประโยคนี้มีโครงสร้างกริยาเรียง ประกอบด้วยค ากริยาสองค าเรียงกัน ได้แก่ [kʰaʔ24] และ  [jiː33] บ่งบอกถึง

สถานการณ์ท่ีเกิดตอ่เนื่องกัน 

[ŋaː241 ʔək ̚24t͡ɕʰɨŋ21 kʰaʔ 24 kʰeː33] 

ฉัน  ตน้ไม้  ปลูก แล้ว 

“ฉันปลูกต้นไมแ้ลว้” 

ตัวอยา่งด้านบนมโีครงสร้างวลท่ีีประกอบด้วยกริยาหลัก [kʰaʔ24] และค าวิเศษณ ์[kʰeː33] “แลว้” ซึ่งเป็นการณ์

ลักษณะบอกเวลา บง่ชีถ้ึงสถานการณ์ในอดีต 

โครงสร้างวลีท้ังหมดนี้เกิดขึน้ได้ในประโยคประเภทบอกเล่าและค าถามท้ังสองชนดิเชน่เดียวกันกับโครงสร้าง

ก่อนหน้านี้ ซึ่งมีค าอนุภาคแสดงค ากริยาตามหลัง จะเห็นได้ว่าค ากริยาค าเดียวกัน  คือ [kʰaʔ24] “ปลูก” นั้น เมื่อไม่ได้

อยู่ชดิตดิกันกับค าอนุภาค [ʔɔː21] แล้ว ก็จะไม่มหีนว่ยเสียงวรรณยุกต์ 1 หากแต่มหีนว่ยเสียงวรรณยุกต ์3 ดังตัวอย่าง

ข้างต้น ดังนั้น จึงพิจารณาได้ว่า ค าอนุภาคแสดงค ากริยา [ʔɔː21] นั้น เป็นจุดก าเนิดท่ีกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

เสียงวรรณยุกต์ของค ากริยาพยางค์เดียวของกลุ่มนี้ โดยส่งผลให้ค ากริยาท่ีน าหน้านั้นลดระดับลงจากหน่วยเสียง

วรรณยุกต ์3 คือ เสียงขึน้-ตก [241] หรือเสียงขึน้ [24] เป็นหน่วยเสียงวรรณยุกต ์1 คือเสียงต่ า [21] เชน่เดียวกัน 

 

                                                 
1

 [taː33] คือ ค ากริยาช่วยที่บ่งบอกถงึอดีต 
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2. การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์กลุ่มที่ 2 

ค ากริยาพยางค์เดียวในกลุ่มนี้ คือ ค ากริยาท่ีมีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 2 หรือ เสียงกลาง [33] ซึ่งเกิดกับ

พยางค์ไมห่ยุด ได้แก่ ค าที่มหีน่วยเสียงพยัญชนะท้าย /ŋ/ และค าท่ีไมม่ีพยัญชนะท้ายเท่านั้น เสียงวรรณยุกต์ท่ีปรากฏ

กับรูปหลังค าแสดงการปฏเิสธคือ หน่วยเสียงวรรณยุกต ์2 

การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของกลุ่มท่ี 2 นี้มีความแตกต่างจากกลุ่มแรก กล่าวคือ การเปลี่ยนเสียงไม่ได้

ส่งผลกระทบต่อค ากริยา หากแต่ส่งผลให้ค าอนุภาคแสดงค ากริยา /ʔɔ̀/ เกิดการเปลี่ยนระดับเสียงแทน จากเดิมท่ี

ปรากฏกับหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 1 [ʔɔː21] เปลี่ยนเป็นหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 4 [ʔɔː42] คือเสียงสูง-ตก เมื่อตามหลัง

ค ากริยาพยางค์เดียวท่ีมีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 2 โดยท่ีค ากริยานั้น ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในโครงสร้างวลีท่ี

ประกอบด้วยค ากริยาหลัก และค าอนุภาค ซึ่งพบในประโยคบอกเล่า ประโยคค าถามมุ่งเนื้อหาและประโยคค าถาม

ตอบรับ-ปฏเิสธ ดังตัวอย่างตอ่ไปน้ี 

“จับ” /suŋ/ 

[ŋaː241 pʰuː33kʰaː42 kaː33baŋ42 suŋ33 ŋɔː42]1 

ฉัน  ปู  ก าลัง  จับ ค าอนุภาค 

“ฉันก าลังจับปู” 

[nɔŋ33 ʔaː33kʰɛŋ42 kʰɨaŋ21 pʰuː33kʰaː42 suŋ33 ŋɔː42  weː241] 

เธอ  อะไร  ท า ปู  จับ ค าอนุภาค ค าแสดง

ค าถาม 

“เธอจับปูท าไม” 

[pʰuː33kʰaː42 suŋ33 ŋɔː42  mɔː33] 

ปู   จับ ค าอนุภาค ค าแสดงค าถาม 

“จับปูหรือ” 

ปรากฏการณ์ด้านเสียงวรรณยุกตน์ี้สอดคล้องกับอนุภาคลอย (Floating Segment) ในทฤษฎสีัทวทิยาอัตภาค 

(Autosegmental Phonology) ตามแนวคิดของ Goldsmith (1990) อนุภาคลอยหมายถึง หน่วยแยกส่วน (Segment) ท่ีไม่

มคีวามเกี่ยวข้องใด ๆ กับหนว่ยเสียงสระ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดความเป็นอัตภาคของเสียงวรรณยุกต์ กล่าวคอื เสียง

วรรณยุกตม์ปีฏสิัมพันธ์ดว้ยกันในช้ันส่วนอิสระ (Tier) ของเสียงวรรณยุกตเ์อง 

ภาษากฺ๋องมีอนุภาคลอยของวรรณยุกต์เสียงสูง (Floating High Tone) โดยอนุภาคลอยนี้ศึกษาด้วยการ

วิเคราะห์ตามรูปแบบเสียงวรรณยุกต์ (Tone Pattern) จะแสดงผลลัพธ์จากปรากฏการณ์นี้แตกต่างกันออกไป โดย

รูปแบบเสียงวรรณยุกตท่ี์มีความซับซ้อนท่ีสุดคือรูปแบบเสียงวรรณยุกตท่ี์เร่ิมต้นดว้ยเสียงกลาง เช่น MM เสียงกลาง-

เสียงกลาง ML เสียงกลาง-เสียงต่ า และ MH เสียงกลาง-เสียงสูง เป็นต้น 

ในส่วนของลักษณะการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกตใ์นค ากริยาพยางค์เดียวกลุ่มท่ี 2 ของภาษากฺ๋องน้ี อนุภาคลอย

ของวรรณยุกต์เสียงสูงเกิดขึน้กับรูปแบบเสียงวรรณยุกต์ ML หรือ เสียงกลางและเสียงต่ า เมื่อรูปแบบเสียงวรรณยุกต์

                                                 
1

 [ŋɔː42] เป็นเสียงของค าอนภุาคแสดงค ากริยาซึง่มีผลมาการกลมกลืนเสียงระหว่างหน่วยเสียงพยัญขนะท้าย /ŋ/ ของค ากริยา

ข้างหน้า และค าอนุภาคแสดงค ากริยา 
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นี้มีอนุภาคลอยของวรรณยุกต์เสียงสูงน าหน้า ค านั้น ๆ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับเสียงวรรณยุกต์ โดยการ

เปลี่ยนแปลงนัน้จะแตกต่างกันออกไปโดยขึน้อยูก่ับโครงสร้างภายในของค า เชน่ ค าพยางค์เดียว เป็นต้น 

ในกรณีของภาษากฺ๋อง ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างพยางค์ 2 พยางค์ คือ พยางค์เสียงกลางหรือพยางค์

หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 2 และพยางค์เสียงต่ าหรือพยางค์หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 1 เมื่อพยางค์ของสองหน่วยเสียง

วรรณยุกต์นี้มาอยู่ชิดกันตามล าดับ อนุภาคลอยของวรรณยุกต์เสียงสูงจะย้ายเข้ามาแทรกอยู่ระหว่างกลางพยางค์

เหล่านั้น ได้แก่ ค ากริยาเสียงกลางและค าอนุภาคแสดงค ากริยาเสียงต่ า ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ท่ีเรียกว่า Floating H 

Metathesis โดยอนุภาคลอยนั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสียงวรรณยุกต์ในพยางค์ท่ีสอง ท าให้ค าอนุภาคแสดง

ค ากริยาเปลี่ยนจากระดับเสียงต่ าเป็นเสียงสูง-ตก หรือหนว่ยเสียงวรรณยุกต์ 4 [42] แสดงให้เห็นตามตัวอยา่งแผนภูมิ

ตอ่ไปนี ้

suŋ ŋɔ 

 

H M L 

 

ในส่วนของโครงสร้างกริยาวลีอื่น ๆ นั้น ค ากริยาพยางค์เดียวในกลุ่มนี้คงระดับเสียงเดิมไว้ในทุก

สภาพแวดลอ้ม และไมเ่กิดการเปลี่ยนแปลงเสียงวรรณยุกตใ์นพยางค์ใด ๆ ดังตัวอยา่งต่อไปนี้ 

[ŋaː241 pʰuː33kʰaː42 maː33   taː33  suŋ33] 

ฉัน  ปู  ค าแสดงการปฏเิสธ กรยิาช่วย จับ 

“ฉันไมไ่ดจ้ับปู” 

ประโยคปฏิเสธด้านบนนี้มีโครงสร้างกริยาวลี ซึ่งประกอบด้วย ค าแสดงการปฏิเสธ [ma:33] กริยาช่วย 

[ta:33] และกรยิาหลัก [suŋ33] 

[ŋaː241 pʰuː33kʰaː42 suŋ33 deː33] 

ฉัน  ปู  จับ ไว้ 

“ฉันจับปูไว้” 

โครงสร้างกริยาเรียงนี้ ประกอบด้วยค ากริยาสองค าเรียงกัน ได้แก่ [suŋ33] และ [deː33] “ไว้” บ่งบอกถึง

สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน และยังไมเ่สร็จสิ้น 

[ŋaː241 pʰuː33kʰaː42 suŋ33 kʰeː33] 

ฉัน  ปู  จับ แลว้ 

“ฉันจับปูแลว้” 

ตัวอยา่งข้างตน้นีม้โีครงสร้างวลท่ีีประกอบด้วยกริยาหลัก [suŋ33] และค าวิเศษณ ์[kʰeː33] “แลว้” ซึ่งเป็นการณ์

ลักษณะบอกเวลา บง่ชีถ้ึงสถานการณ์ในอดีต 

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกตใ์นกลุ่มนี้ยังมปีรากฏการณ์การกลมกลนืเสียงท่ีเกิดขึน้ตอ่เนื่องจาก

อนุภาคลอยท่ีมักเกดิขึน้ในประโยคค าถามท้ัง 2 ชนิด 

“วิ่ง” /sɔŋ/ 

[sɔŋ33 ŋɔː42] 
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วิ่ง  ค าอนุภาค 

[nɔŋ21  ʔaː33kʰɛŋ42  kʰɨaŋ21  sɔŋ342   weː241] 

เธอ  อะไร  ท า วิ่ง+ค าอนุภาค ค าแสดงค าถาม 

“เธอว่ิงท าไม” 

ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการกลมกลืนเสียงของค ากริยาท่ีมีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 2 และค าอนุภาค

แสดงค ากริยาที่มีเสียงวรรณยุกต์ 4 ในบางคร้ัง ผู้บอกภาษาออกเสียงสองค านี้ติดต่อกันจนฟังเหมือนเป็นค าค าเดียว 

ค าอนุภาคนั้นกลมกลืนเข้าไปกับค ากริยาจนแทบไม่ได้ยนิหน่วยเสียงสระ /ɔ/ เหลือไว้แค่เสียงวรรณยุกต์ท่ีกลมกลืนกับ

เสียงวรรณยุกตข์องค ากรยิาไปแลว้ ซึ่งฟังคล้ายหนว่ยเสียงวรรณยุกต ์3 

ปรากฏการณ์ข้างต้นนี้ คือ การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ท่ีเกิดในค ากริยาพยางค์เดียวกลุ่มท่ี 2 ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิดทฤษฎีอนุภาคลอยของวรรณยุกตเ์สียงสูงในสัทวทิยาอัตภาคเป็นหลัก 

3. การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์กลุ่มที่ 3 

ค ากริยาพยางค์เดียวในกลุ่มนี้มรูีปค าปรากฏหลังค าแสดงการปฏเิสธท่ีเกิดกับหนว่ยเสียงวรรณยุกต์ 4 เสียง

สูง-ตก [42] ซึ่งมีเพียงพยางค์ไม่หยุดเท่านั้น และมีจ านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับค ากริยาสองกลุ่มแรก ท้ังนี้ ยังมี

รูปแบบการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกตท่ี์ซับซ้อนมากกว่ากลุ่มอื่นอีกด้วย เนื่องจากในโครงสร้างกริยาวลีท่ีแตกต่างกันนั้น 

มกีารปรากฏร่วมกับหน่วยเสียงวรรณยุกต์สามหน่วยเสียงด้วยกัน ได้แก่ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 1 เสียงต่ า [21] หน่วย

เสียงวรรณยุกต ์2 เสียงกลาง [33] และหนว่ยเสียงวรรณยุกต ์4 เสียงสูง-ตก [42] 

ค ากริยาในกลุ่มท่ี 3 นี้จะปรากฏหนว่ยเสียงวรรณยุกต์ 1 เมื่อน าหน้าค าอนุภาคแสดงค ากรยิาซึ่งมหีนว่ยเสียง

วรรณยุกต์ 1 ในประโยคประเภทบอกเล่า ค าถามมุ่งเนื้อหาและค าถามตอบรับ-ปฏิเสธ ซึ่งเป็นพฤติกรรมเดียวกันท่ี

เกิดขึ้นกับค ากรยิาในกลุ่มท่ี 1 เมื่ออยูใ่นโครงสร้างกริยาวลีลักษณะนี้ 

“คน (กริยา)” /ɡø̂ŋ/ 

[ŋaː241 kʰuː33ʔɔʔ24 pʰuː33 kaː33baŋ42 ɡøŋ21 ŋɔː21] 

ฉัน  แกง  หมอ้ ก าลัง  คน ค าอนุภาค 

“ฉันก าลังคนหม้อแกง” 

[ʔaː33kʰɛŋ42 kʰɨaŋ21 kʰuː33ʔɔʔ24 pʰuː33 ɡøŋ21 ŋɔː21  weː241] 

อะไร  ท า แกง  หมอ้ คน ค าอนุภาค ค าแสดง

ค าถาม 

“คนหมอ้แกงท าไม” 

[kʰuː33ʔɔʔ24 pʰuː33 ɡøŋ21 ŋɔː21  mɔː33] 

แกง  หมอ้ คน ค าอนุภาค ค าแสดงค าถาม 

“คนหมอ้แกงหรือ” 

หากค ากริยาค าเดยีวกันนี้ปรากฏในประโยคปฏเิสธ จะปรากฏกบัหนว่ยเสียงวรรณยุกต ์4 ตามหลังค า

แสดงการปฏเิสธ ดังตัวอยา่งข้างล่างนี ้

[ŋaː241 kʰuː33ʔɔʔ24 pʰuː33 maː33   taː33  ɡøŋ42] 
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ฉัน  แกง  หมอ้ ค าแสดงการปฏเิสธ กรยิาช่วย คน 

“ฉันไมไ่ด้คนหมอ้แกง” 

หน่วยเสียงวรรณยุกต์สุดท้ายท่ีค ากริยาในกลุ่มนี้ปรากฏร่วมด้วย คือ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 2 เช่นเดียวกับ

ค ากริยาในกลุ่มท่ี 2 ซึ่งปรากฏในโครงสร้างกริยาวลีท่ีหลากหลายท่ีสุด ตัวอย่างเช่น โครงสร้างกริยาเรียง และ

โครงสร้างท่ีประกอบด้วยค ากรยิาหลักและค าวิเศษณ์ ดังตัวอย่างตอ่ไปน้ี 

[mɔː33 kʰuː33ʔɔʔ24 pʰuː33 ɡøŋ33 jiː33] 

เขา  แกง  หมอ้ คน ไป 

“เขาไปคนหมอ้แกง” 

[ŋaː241 kʰuː33ʔɔʔ24 pʰuː33 ɡøŋ33 kʰeː33] 

ฉัน  แกง  หมอ้ คน แลว้ 

“ฉันคนหมอ้แกงแลว้” 

จากผลการศึกษา การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ในกลุ่มนี้สามารถระบุรูปแบบและบริบทของการเปลี่ยนเสียง

วรรณยุกต์ในโครงสร้างกริยาวลีท่ีแตกต่างกันได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของสอง

กลุ่มแรกแล้ว รูปท่ีปรากฏหลังค าแสดงการปฏิเสธควรจะปรากฏในโครงสร้างกริยาอื่น ๆ ด้วย ในกรณีของกลุ่มนี้ 

เสียงสูง-ตกของค ากริยาที่ปรากฏในประโยคปฏิเสธ ไมป่รากฏกับโครงสร้างอื่น นอกจากนี้ ค ากริยาของกลุ่มท่ี 3 ยังมี

พฤตกิรรมท่ีทับซ้อนท้ังกลุม่ท่ี 1 ท่ีมีการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ไปเป็นระดับเสียงเดียวกับค าอนุภาคแสดงค ากรยิา และ

กลุ่มท่ี 2 ท่ีมีอนุภาคลอยของวรรณยุกต์เสียงสูงหน้าค าหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 2 หากพิจารณาจากเงื่อนไขทางเสียง

แลว้ มีความเป็นไปได้น้อยท่ีจะเกดิขึน้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมไมเ่อื้อหรือกระตุน้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหลา่นี ้ดังนั้น 

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเสียงวรรณยุกตใ์นกริยากลุ่มท่ี 3 นี้ จึงยังไม่สามารถระบุได้ 

วิจารณ์และสรุปผล 
จากผลการศึกษาการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของค ากริยาพยางค์เดียวในภาษากฺ๋อง บ้านกกเชียง สามารถ

สรุปผลได้ดังนี้ 

1. ภาษากฺ๋องมีการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ จากการกลมกลืนเสียงตามเสียงท่ีตามมา (Anticipatory 

Assimilation หรือ Regressive Assimilation) และปรากฏการณ์อนุภาคลอยของวรรณยุกต์เสียงสูง (Floating High 

Tone) โดยค าอนุภาคแสดงค ากริยา /ʔɔ̀/ มผีลตอ่การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ในค ากรยิาพยางค์เดียว

ในภาษานีเ้ป็นอยา่งมาก 

2. การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของภาษากฺ๋องสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม โดยอิงจากรูปและระดับเสียงท่ี

ปรากฏในโครงสร้างวลีในประโยคปฏเิสธ ซึ่งปรากฏได้โดยไมม่คี าอนุภาคแสดงค ากริยาตามหลัง และสามารถชี้ให้เห็น

ถึงทิศทางและพฤติกรรมการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกตใ์นโครงสร้างกริยาวลีต่าง ๆ ได้อยา่งแม่นย า 

2.1 ค ากริยาพยางค์เดียวกลุ่มท่ี 1 ได้แก่ ค ากริยาท่ีมีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 3 จะปรากฏด้วยหน่วยเสียง

วรรณยุกต ์1 เมื่อมีค าอนุภาคแสดงค ากรยิาตามหลัง 

2.2 ค ากริยาพยางค์เดียวกลุ่มท่ี 2 ได้แก่ ค ากริยาท่ีมีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 2 จะไม่เกิดการเปลี่ยนเสียง

ของวรรณยุกต์ แต่ค าอนุภาคแสดงค ากริยาจะเปลี่ยนจากหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 1 เป็นหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 4 

เนื่องจากปรากฏการณอ์นุภาคลอยของวรรณยุกตเ์สียงสูง หรอื Floating H Metathesis 
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2.3 ค ากริยาพยางค์เดียวกลุ่มท่ี 3 ได้แก่ ค ากรยิาท่ีมีหนว่ยเสียงวรรณยุกต ์4 ซึ่งคงหนว่ยเสียงวรรณยุกต์

เดิมในประโยคปฏิเสธ มีการปรากฏร่วมกับเสียงวรรณยุกต์อีก 2 หนว่ยเสียง ดังนี้ ปรากฏด้วยหนว่ยเสียงวรรณยุกต์ 1 

เมื่อมีค าอนุภาคแสดงค ากรยิาตามหลัง และปรากฏด้วยหน่วยเสียงวรรณยุกต ์2 ในโครงสร้างกริยาวลีท่ีเป็นกริยาเรียง

หรือกรยิาท่ีมีค าขยาย 

ตารางแสดงรูปแบบการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ 

 
หนว่ยเสียงวรรณยุกต์ 

หนว่ยเสียงวรรณยุกต์ 

หลังเกิดการเปลี่ยนแปลง 
บริบทท่ีเกิดการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ 

2.1 

ค ากริยา 

หนว่ยเสียง

วรรณยุกต ์3 

เสียงขึ้น-ตก 

[241] 

หนว่ยเสียงวรรณยุกต ์1 น าหนา้ค าอนุภาค /ʔɔ̀/ 

คงเดิม ไมม่คี าอนุภาค /ʔɔ̀/ ตามหลัง 

เสียงขึน้ 

[24] 

หนว่ยเสียงวรรณยุกต ์1 น าหนา้ค าอนุภาค /ʔɔ̀/ 

คงเดิม ไมม่คี าอนุภาค /ʔɔ̀/ ตามหลัง 

2.2 

ค ากริยา 

หนว่ยเสียงวรรณยุกต ์2  

เสียงกลาง [33] 

คงเดิม - 

ค าอนุภาคแสดงค ากริยา 

หนว่ยเสียงวรรณยุกต ์1 [21] 
หนว่ยเสียงวรรณยุกต ์4 

เมื่อตามหลังค ากริยา 

ท่ีมีหน่วยเสียงวรรณยุกต ์2 

2.3 

ค ากริยา 

หนว่ยเสียงวรรณยุกต ์4  

เสียงสูง-ตก [42] 

หนว่ยเสียงวรรณยุกต ์1 น าหนา้ค าอนุภาคแสดงค ากริยา /ʔɔ̀/ 

หนว่ยเสียงวรรณยุกต ์2 
ในโครงสร้างกรยิาวลท่ีีเป็นกริยาเรียง 

หรือกรยิาท่ีมีค าขยาย 

คงเดิม ตามหลังค าแสดงการปฏเิสธ /ma/ 
 

ข้อเสนอแนะ 

กลุ่มชาติพันธ์ุกฺ๋องมีปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงของภาษาอย่างมากและเสี่ยงตอ่การสูญหาย ผลการศึกษานี้

ก็จะเป็นประโยชนต์่อการน าไปอนุรักษ์ ฟื้นฟูภาษาให้คงอยู ่และสามารถถ่ายทอดไปสู่เยาวชนได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม 

การวิจัยนี้ครอบคลุมเพียงขอบเขตของกริยาวลี ซึ่งเป็นส่วนท่ีซับซ้อนท่ีสุดเท่านั้น แต่ภาษากฺ๋องก็มีปรากฏการณ์

ทางด้านเสียงในส่วนอื่น ๆ ท่ีสมควรได้รับการศึกษาและวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน การขยายขอบเขตการศึกษาให้

ครอบคลุมมากกวา่เดิมก็จะเป็นประโยชนม์ากยิ่งขึ้น เชน่ การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ในขอบเขตของค าศัพท์ประเภทอื่น 

นอกจากนี้ ควรมกีารศึกษาภาษาศาสตร์เชิงสังคมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการปนภาษา (Code-mixing) และการสลับภาษา 

(Code-switching) กับภาษาท่ีอยูร่อบข้าง เช่น ลาวคร่ังและไทยกลาง 
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การแปรศัพท์ภาษายองจังหวัดล าพูนตามตัวแปรอายุ 

Lexical variation of Yong language spoken in Lamphun province by age group 

ปิยาภรณ์ ไชยพันธุ์1* 

Piyaporn Chaipun1* 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแปรรูปศัพท์และรูปแบบการใช้ศัพท์ภาษายองในอ าเภอป่าซางและ

อ าเภอเวยีงหนองล่อง จังหวัดล าพูน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใชห้นว่ยอรรถจ านวน 30 หนว่ยอรรถในการสัมภาษณ์ผู้บอก

ภาษา 3 ระดับอายุ คือ ระดับอายุท่ี 1 อายุตัง้แต ่55 – 65 ปีขึน้ไป ระดับอายุท่ี 2 อายุตัง้แต ่35 – 45 ปี และระดับอายุ

ท่ี 3 ตั้งแต่อายุ 18 – 25 ปี ผลการศึกษาพบว่า 1) การแปรด้านรูปศัพท์ภาษายอง มีการละพยางค์ การยืมศัพท์จาก

ภาษาไทยถิ่นอื่น และการสร้างศัพท์ใหม่ 2) การแปรด้านการใช้ศัพท์ มี 15 รูปแบบ พบใน 3 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ 1. 

ศัพท์ท่ีผู้บอกภาษาทั้งสามระดับอายุใช้เหมือนกัน 2. ศัพท์ท่ีผู้บอกภาษาสองระดับอายุใช้เหมือนกัน และ 3. ศัพท์ท่ี  ผู้

บอกภาษาสามระดับอายุใช้แตกต่างกัน โดยผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 มีการใช้ศัพท์ภาษายองมากท่ีสุดผู้บอก

ภาษาระดับอายุท่ี 3 ใช้ศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่นมากท่ีสุด และผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 ใช้ศัพท์ภาษายองร่วมกับศัพท์

ภาษาไทยถิ่นอื่นมากท่ีสุด นอกจากนี้ยังพบว่าผู้บอกภาษาท้ังสามระดับอายุในอ าเภอป่าซางมีการธ ารงภาษายองไว้

มากกวา่อ าเภอเวยีงหนองล่อง  
 

ค าส าคัญ: 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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บทน า 
จังหวัดล าพูนประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีหลากหลายอาศัยอยู่รวมกัน เช่น ไทยวน มอญ ไทลื้อ ไทยอง 

ฯลฯ โดยมีชาวไทยองเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุกลุม่ใหญ่ท่ีสุด ซึ่งมจี านวนประชากรประมาณร้อยละ 70-80 ของประชากรท้ัง

จังหวัด คนไทยองหรือคนยอง เป็นช่ือท่ีใชเ้รียกกลุ่มคนเชื้อสายไทลื้อกลุ่มหน่ึงท่ีตัง้บ้านเรือนอยู่ท่ีเมอืงยอง ปัจจุบันเป็น

อ าเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงตุง (Keng Tung) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐฉาน (Shan State) ประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมาร์ (Republic of the Union of Myanmar)  

ในปี พ.ศ. 2348 พระเจ้ากาวิละ กษัตริย์แห่งเมืองเชียงใหม่ ได้กวาดต้อนชาวไทลื้อเมืองยองเข้ามาอยู่ใน

จังหวัดล าพูน ซึ่งสาเหตุท่ีต้องกวาดต้อนผู้คนมาจากเมืองยอง เนื่องจากเมืองยองเป็นเมืองชายขอบท่ีอยู่ระหว่างศูนย์

อ านาจใหญ่ เช่น พม่า จีน เชียงรุ่ง เชยีงตุง เชยีงแสน เชียงใหม ่และหลวงพระบาง ประกอบกับในช่วงเวลานั้นพระเจ้า

กาวิละตอ้งการจะฟื้นฟูเมอืงเชยีงใหมแ่ละเมอืงล าพูนขึ้นมาอกีครัง้ หลังจากท่ีบ้านเมืองได้รับความเสียหายจากการท า

สงครามกับพมา่จึงได้ด าเนินนโยบายท าสงครามรวบรวมและกวาดตอ้นผู้คนจากเมืองยองเพื่อน ามาตัง้ถิ่นฐานในเมอืง

ล าพูน ท าให้ผู้คนจากเมืองยองเป็นประชากรส่วนใหญ่ของเมอืงล าพูน (แสวง มาละแซม, 2544: น. 32) เมื่อกลุ่มไทลื้อ

เมอืงยองได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองล าพูน – เชยีงใหม ่รวมถึงกระจายตัวไปอยูใ่นหัวเมอืงตา่ง ๆ ในลา้นนา และ

ได้เรียกตนเองว่าคนยอง ไมเ่รียกตนเองว่า คนลือ้ เพื่อต้องการแสดงถงึท่ีมาของบ้านเมอืงเดิมของตน 

กลุ่มชาติพันธ์ุไทยองเป็นกลุ่มชนท่ีมีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง มีภาษาหลักท่ีใช้สื่อสารกันภายใน

กลุ่มชาติพันธ์ุคือ ภาษายอง ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับภาษาถิ่นล้านนา อีกทัง้การใชภ้าษายองยังเป็นเอกลักษณ์ของชาว

ไทยองมาตัง้แตอ่ดตีถึงปัจจุบันจึงท าให้ยังคงด ารงความเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุยองไว้ได้  

งานวิจัยท่ีศึกษาภาษายองท่ีผ่านมา พบวา่มผีู้ศึกษาเร่ืองระบบเสียงเป็นส่วนมาก และยังมีงานวจิัยบางส่วนท่ี

ศึกษาเร่ืองค าศัพท์ อาทิ งานวิจัยของจรรยาลักษณ์ คันธะวงศ์ (2553) ศึกษาวิเคราะห์การใช้ค าศัพท์ภาษายองของ

บุคคลสามระดับอายุในอ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน งานวิจัยของศิริรัตน์ มูลตุ้ย (2553) ศึกษาวิเคราะห์การแปรของ

ภาษายองด้านค าศัพท์และการใช้ค าศัพท์ของคนสามระดับอายุในต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม ่

และงานวจิัยของธีรารัตน์ จับใจนาย (2555) ท่ีศึกษาการปนภาษาค าเมืองในภาษายอง บ้านป่าบงหลวง ต าบลจันจว้า

ใต ้อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชยีงราย: กรณีศึกษาค าศัพท์ เป็นต้น 

ในบทความนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาการแปรศัพท์ในภาษายองท่ีอ าเภอป่าซางและอ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัด

ล าพูน เนื่องจากอ าเภอป่าซางเป็นอ าเภอท่ีมีประชากรไทยองอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมากท่ีสุดในจังหวัดล าพูน ส่วน

อ าเภอเวียงหนองล่องเป็นอ าเภอท่ีมีประชากรไทยองอาศัยอยู่หนาแน่นน้อยท่ีสุด ดังนั้นท้ัง 2 อ าเภอนี้จึงเป็นพื้นท่ีการ

วจิัยท่ีน่าสนใจในการศึกษาการแปรศัพท์ในภาษายอง เนื่องด้วยความหนาแนน่ของประชากรไทยองมีความแตกตา่งกัน 

จึงท าให้ผู้วจิัยสนใจจะศกึษาเปรียบเทียบวา่ในพืน้ท่ีใดมีการแปรศัพท์มากกวา่กัน  

ในการศึกษาคร้ังนี้ผู้วจิัยใชต้ัวแปรด้านอายุของผู้พูดภาษาเป็นเกณฑ์ในการศึกษา ซึ่งตัวแปรด้านอายุเป็นตัว

แปรทางสังคมท่ีส าคัญตัวแปรหนึ่ง เนื่องจากการใช้ภาษาของผู้พูดต่างวัยกันสามารถเป็นใช้เป็นเคร่ืองมือบ่งชี้ความ

เปลี่ยนแปลงของภาษาได้ (Labov, 1972c อ้างถึงใน อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2550: น. 39) อีกท้ังเป็นการศึกษา

เปรียบเทียบการแปรศัพท์ของผู้พูดภาษายองอ าเภอป่าซางและอ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูนจาก 3 กลุ่มอายุ 

ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยกลางคน และกลุ่มวัยสูงอายุ ซึ่งจะท าให้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค าศัพท์ภาษายองใน

อนาคตได้ และผลการศึกษายังช่วยปลูกจิตส านึกให้ผู้พูดภาษายองรู้สึกภูมิใจในภาษาถิ่นของตน ซึ่งจะน าไปสู่ความ

พยายามในอนุรักษภ์าษาให้คงอยูต่อ่ไป 
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วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาลักษณะการแปรรูปศัพท์ในภาษายองของผู้บอกภาษาสามระดับอายุในอ าเภอป่าซางและอ าเภอ

เวยีงหนองล่อง จังหวัดล าพูน 

2. เพื่อศึกษารูปแบบการแปรการใช้ศัพท์ในภาษายองของผู้บอกภาษาสามระดับอายุในอ าเภอป่าซางและ

อ าเภอเวยีงหนองล่อง จังหวัดล าพูน 

3. เพื่อเปรียบเทียบการใช้ศัพท์ในภาษายองของผู้บอกภาษาสามระดับอายุในอ าเภอป่าซางและอ าเภอเวยีง-

หนองล่อง จังหวัดล าพูน 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการด าเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ การคัดเลือกผู้บอกภาษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย 

การเก็บขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูลและการน าเสนอผลการวเิคราะห์ ดังนี้รายละเอยีดต่อไปนี้ 

1. การคัดเลือกผู้บอกภาษา ผู้วิจัยได้คัดเลอืกผู้บอกภาษาที่พูดภาษายองในอ าเภอป่าซางและอ าเภอเวยีง-

หนองล่อง จังหวัดล าพูน โดยแบ่งผู้บอกภาษาออกเป็น 3 ระดับอายุ ได้แก่ ระดับอายุท่ี 1 อายุ 55 - 65 ปีขึ้นไป 

จ านวน 3 คน ระดับอายุท่ี 2 อายุ 35 – 45 ปี จ านวน 3 คน และระดับอายุท่ี 3 อายุ 18 – 25 ปี จ านวน 3 คน รวม

จ านวนผู้บอกภาษาในการวจิัยคร้ังน้ีท้ังสิน้ 18 คน คุณสมบัตขิองผู้บอกภาษาในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ต้องเกิดและเตบิโต

ในท้องถิ่นนั้น ๆ และไม่เคยย้ายไปอยู่ต่างถิ่นนานเกิน 1 ปี ต้องพูดภาษายองเป็นภาษาแม่และต้องใช้ภาษายองใน

ชวีิตประจ าวัน ต้องมีสุขภาพดีท้ังทางร่างกายและจิตใจ และมีอวัยวะในการออกเสียงท่ีสมบูรณ์ สามารถออกเสียงได้

ชัดเจน อีกท้ังผู้บอกภาษาจะต้องเต็มใจให้ความร่วมมอืในการศึกษาเป็นอยา่งดี 

2. เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ รายการค าศัพท์ (word list) ส าหรับเก็บข้อมูลการแปรศัพท์ในภาษา

ยอง จังหวัดล าพูน โดยผู้วิจัยได้คัดเลอืกค าศัพท์ท่ีชาวยองในจังหวัดล าพูนยังคงใชพู้ดกันอยู่ในชีวิตประจ าวันรวมท้ังสิ้น 

30 หนว่ยอรรถ โดยใชเ้กณฑ์ในการคัดเลือกค าศัพท์คอื ตอ้งเป็นศัพท์ท่ีใชเ้ฉพาะในภาษายองเท่านัน้ ซึ่งใชไ้มเ่หมอืนกับ

ภาษาไทยถิ่นเหนือและภาษาไทยถิ่นกลาง รายการค าศัพท์จ านวน 30 หน่วยอรรถท่ีใช้ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้มาจาก

การสังเกตการใช้ศัพท์ภาษายองในครอบครัวของผู้วิจัยและคนในหมู่บ้านซึ่งเป็นชาวยองโดยก าเนิดและอาศัยอยู่ใน

จังหวัดล าพูน จ านวน 25 หน่วยอรรถ และได้คัดเลอืกจากภาคผนวกในงานวจิัยของจรรยาลักษณ์ คันธะวงศ์ (2553) 

จ านวน 5 หน่วยอรรถ ได้แก่ จั๊กจี้ โคลน มุม ถังน้ า และหั่น ซึ่งศัพท์ท้ังหมดนี้เป็นศัพท์ท่ียังคงใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน 

อีกท้ังได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของค าศัพท์จากพจนานุกรมภาษาไตยอง – ไทยและไทย - ไตยอง ฉบับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (2553) นอกจากนี้ยังได้สอบถามกับผู้บอกภาษาท่ีพูดภาษายองและภาษาไทยถิ่นเหนือ

เพื่อให้ได้รายการศัพท์ท่ีภาษายองและภาษาไทยถิ่นเหนอืใชต้า่งกัน 

ค านาม 

1. กรรไกร 2. กะละมังซกัผ้า 3. กิ้งกอื 4. ขั้ว (พริก) 

5. คางคก 6. ค้างคาว 7. โคลน 8. ตะแกรงป้ิงปลา 

9. ถังน้ า 10. บวบงู 11. ผักกาดขนาดเล็ก 12. ผักเชียงดา 

13. ผักเลียบ 14. ฟูก/ท่ีนอน 15. มะละกอ 16. มุม 
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รายการหน่วยอรรถที่จะใชใ้นงานวิจัยน้ีมดีังนี้ 

3. การเก็บข้อมูล ส าหรับการศึกษาในคร้ังนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้บอกภาษาด้วยตนเอง โดยใช้ภาษา

ยองในการสื่อสารกับผู้บอกภาษา ซึ่งในระหว่างการเก็บข้อมูลได้มีการใช้รูปภาพหรือสิ่งของจริงหรือการแสดงกริยา

ท่าทางประกอบการเก็บข้อมูลในคร้ังนี้เพื่อให้ได้ค าที่ใช้เรียกหน่วยอรรถตรงตามต้องการ เมื่อผู้บอกภาษาบอกค าที่ใช้

แทนหน่วยอรรถนั้น ผู้วจิัยจะออกเสียงค านัน้ตามผู้บอกภาษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในขั้นแรก แล้วจึงจดบันทึก

ค านั้นด้วยสัทอักษรไทยและสัทอักษรสากล (IPA) รวมท้ังจดบันทึกค าอธิบายความเพิ่มเติมจากผู้บอกภาษาและได้มี

การใช้เครื่องบันทึกเสียงบันทึกเสียงผู้บอกภาษาเพ่ือน าตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลในภายหลัง 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการวิเคราะห์ ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการศึกษา  

การแปรศัพท์ในภาษายองของผู้ภาษาสามระดับอายุตามตัวแปรอายุในคร้ังน้ีมขีั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ศัพท์ พิจารณาตามเกณฑ์การพิจารณาศัพท์ ได้แก่ 1) เกณฑ์พิจารณาแยกเป็น   

คนละศพัท์ และเกณฑ์พจิารณาศัพท์เดียวกัน และ 2) เกณฑ์การพิจารณารูปแปรของศัพท์เดียวกัน  

ขั้นตอนท่ี 2 น าผลการวิเคราะห์ศัพท์ในขั้นตอนท่ี 1 มาวิเคราะห์ลักษณะการแปรรูปศัพท์ในภาษายองของ    

ผู้บอกภาษาทัง้สามระดับอายุเชน่ การเพิ่ม/ละพยางค์ การใช้ค าภาษาถิ่นอื่น การสร้างค าใหม ่เป็นต้น 

ขั้นตอนท่ี 3 ศึกษาลักษณะของรูปแบบการใช้ศัพท์ในภาษายองของผู้บอกภาษาสามระดับอายุว่ามีกี่รูปแบบ 

เชน่ ผู้บอกภาษาใชศ้ัพท์ภาษายองท้ังสามระดับอายุ, ผู้บอกภาษายองใชศ้ัพท์ภาษายองร่วมกับภาษาไทยถิ่นอื่น เป็นต้น 

ขั้นตอนท่ี 4 ศึกษาเปรียบเทียบการแปรการใช้ศัพท์ในภาษายองของผู้บอกภาษาท้ังสามระดับอายุใน 2 

อ าเภอ โดยศึกษาดังนี้ 1) ค าศัพท์ท่ีผู้บอกภาษายองท้ังสามระดับอายุใช้ศัพท์เหมือนกัน 2) ค าศัพท์ท่ีผู้บอกภาษายอง

ท้ังสองระดับอายุใช้ศัพท์เหมอืนกัน และ 3) ค าศัพท์ท่ีผู้บอกภาษายองท้ังสามระดับอายุใช้ศัพท์ต่างกัน 

ขั้นตอนท่ี 5 น าผลการศึกษาในขัน้ตอนท่ี 2 และ 3 มาหาค่าความถี่ร้อยละของการแปรศัพท์ในภาษายองของ

ผู้บอกภาษาทั้งสามระดับอายุใน 2 อ าเภอเพื่อจัดท าแผนภูมเิปรียบเทียบการแปรศัพท์ในภาษายองของผู้บอกภาษาแต่

ละระดับอายุ 
  

ผลการศึกษา 

1. ลักษณะการแปรรูปศัพท์ในภาษายอง 

จากการศึกษาการแปรรูปศัพท์ภาษายองในอ าเภอป่าซางและอ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน ผู้วิจัย

พบว่า ภาษายองของท้ัง 2 อ าเภอมีลักษณะการแปรรูปศัพท์ 3 ลักษณะ ได้แก่ การละพยางค์ การยืมศัพท์จาก

ภาษาไทยถิ่นอื่น และการสร้างศัพท์ใหม่ ดังมรีายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 

1.1 การละพยางค์ เป็นการแปรรูปศัพท์ภาษายองโดยการละพยางค์บางพยางค์ของภาษายองไป แต่ยัง

แสดงความหมายหลักคงเดิม ดังเช่นตัวอยา่งต่อไปนี้ 

ค ากริยา 

17. กลับ (ปลายา่ง) 18. ขยัน 19. จั๊กจี ้ 20. ปลอบ 

21. มวน 22. ยางแบน 23. รีบร้อน/รีบเร่ง 24. วิ่ง 

25 วดิน้ า 26. หก (น้ าหก) 27. หั่น (เนื้อสัตว์) 28. เหนื่อย 

ค าวเิศษณ ์

29. ทู่ 30. สาย (เชน่ มาสาย)   
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หน่วยอรรถ ศัพท์ภาษายอง ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 

1. ‘ถังน้ า’ /nam6poː5/ 

น้ าโป่ 
 

/nam6poː5/ 

น้ าโป่ 

 

/nam6poː5/ 

น้ าโป่ 

 

/nam6poː5/ 

น้ าโป่ 

/poː5/ 

โป ่

2. ‘มะละกอ’ /b ̩koːj5siː1paw2/ 

บะโก่ยสีเปา 
 

/b ̩koːj5siː1paw2/ 

บะโก่ยสีเปา 

/b ̩koːj5siː1paw2/ 

บะโก่ยสีเปา 

/b̩koːj5paw2/ 

บะโก่ยเปา 

/b ̩koːj5siː1paw2/บะ

โก่ยสีเปา 

 

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีการแปรรูปศัพท์โดยวิธีการละพยางค์ของศัพท์ดังนี้  ตัวอย่างท่ี 1 ศัพท์    

น้ าโป่ /nam6poː5/ แปรศัพท์เป็น โป่ /poː5/ ซึ่งเป็นการละพยางค์ น้ า /nam6/ ในพยางค์แรกของผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 3 

ตัวอยา่งท่ี 2 ศัพท์ บะโก่ยสเีปา /b̩koːj5siː1paw2/ แปรรูปศัพท์เป็น บะโก่ยเปา /b̩koːj5paw2/ ซึ่งเป็นการละพยางค์ สี /siː1/ ใน

พยางค์ท่ี 3 ของผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 2  

1.2 การยืมศัพท์จากภาษาไทยถิ่นอื่น เป็นการแปรรูปศัพท์โดยวิธีการยืมศัพท์จากภาษาไทยถิ่นเหนือ   

(ค าเมอืง) และภาษาไทยมาตรฐาน โดยการยมืศัพท์น้ีมท้ัีงการยมืรูปศัพท์มาทัง้หมดและมกีารเพิ่มพยางค์ในภาษายอง

ให้เข้ากับค ายมืนัน้ ดังตัวอย่างเชน่  

หน่วยอรรถ ศัพท์ภาษายอง ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 

3. ‘คางคก’ /kop1ka1tuː3/ 

ก๊บกะตู ่

/kop1ka1tuː3/ 

ก๊บกะตู ่

/kop1ka1tuː3/ 

ก๊บกะตู ่

/kop1ka1tuː3/ 

ก๊บกะตู ่

/xaːŋ1xok4/ 

คางคก 

4. ‘บวบง’ู /b ̩ʔɛːp3/ 

บะแอบ 

/b ̩ʔɛːp3/ 

บะแอบ 

/b̩nɔːj2pa1/ 

บะนอยปา๋ 

/b ̩ʔɛːp/3 

บะแอบ 

/b̩nɔːj2/ 

บะนอย 

/boːp3/ 

โบบ 

/b ̩ʔɛːp3/ 

บะแอบ 

/b̩nɔːj2/ 

บะนอย 

/b̩boːp3/ 

บะโบบ 

จากตัวอย่างเป็นการแปรรูปศัพท์โดยวิธีการยืมศัพท์จากภาษาไทยถิ่นอื่น ในท่ีนี้คือ ภาษาไทยถิ่นเหนือ     

(ค าเมอืง) และภาษาไทยมาตรฐานเข้ามาใช้ในภาษายอง ซึ่งจะพบวา่ ตัวอยา่งท่ี 3 ศัพท์ ก๊บกะตู่ /kop1ka1tuː3/ มกีารแปร

รูปศัพท์เป็น คางคก /xaːŋ1xok4/ ซึ่งเป็นศัพท์ท่ียืมมาจากภาษาไทยมาตรฐานคือ ‘คางคก’ /khaːŋ2khok4/ ใน ผู้บอก

ภาษาระดับอายุท่ี 3 และตัวอยา่งท่ี 4 ศัพท์ บะแอบ /b̩ʔɛːp3/ มกีารแปรรูปศัพท์เป็น บะนอย /b̩nɔːj2/            บะนอยป๋า 

/b̩nɔːj2pa1/ ซึ่งป็นศัพท์ท่ียมืมาจากภาษาไทยถิ่นเหนอื และ โบบ /boːp3/ ซึ่งเป็นศัพท์ท่ียืมมาจากภาษาไทยมาตรฐานหรือ

อาจยมืจากภาษาไทยถิ่นเหนอืคอื บวบ /buap3/ ในผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 และ 3 

นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปศัพท์โดยวิธีการเพิ่มพยางค์ในภาษายองให้เข้ากับศัพท์ท่ียืมมาจากภาษาไทย

มาตรฐานอีกด้วย กล่าวคือ ศัพท์ บะแอบ /b̩ʔɛːp3/ มีการแปรรูปศัพท์เป็น บะโบบ /b̩boːp3/ เกิดจากการเพิ่มพยางค์ บะ 



 
 

Proceedings   

2378 

/b̩/ ซึ่งเป็นพยางค์ในภาษายองหน้าศัพท์ท่ียมืมาจากภาษาไทยมาตรฐานคือ โบบ /boːp3/ โดยการแปรรูปศัพท์ลักษณะนี้

พบในผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 3 

การแปรรูปศัพท์โดยวิธีการยืมศัพท์จากภาษาไทยถิ่นอื่นเข้ามาใช้ในภาษายองนั้นเป็นการยืมมาท้ังรูปศัพท์ 

จากนั้นจึงปรับเสียงของศัพท์ในภาษาไทยถิ่นอื่นให้เข้ากับลักษณะเสียงของภาษายอง เช่น เสียงสระอัว /ua/ ใน

ภาษาไทยมาตรฐานจะกลายเป็นเสียงสระโอ /oː/ ในภาษายอง เป็นต้น 

1.3 การสร้างศัพท์ใหม่ เป็นการแปรรูปศัพท์ท่ีเกิดจากการสร้างศัพท์ขึ้นมาใหม่ซึ่งอาจเป็นค าในภาษา

ยองหรือภาษาถิ่นอื่นเพื่อต้องการสื่อสารด้วยศัพท์ท่ีเข้าใจง่ายและสะดวกในการสื่อสาร หรือการสร้างศัพท์ใหม่เกิด

จากการท่ีผู้บอกภาษาไม่รู้จักหน่วยอรรถนั้น ๆ จึงได้สร้างศัพท์ใหม่ขึ้นมาโดยสังเกตจากลักษณะเด่นของหน่วยอรรถ

หรือกิริยาทา่ทางท่ีกระท าหนว่ยอรรถนั้น ยกตัวอยา่งเช่น 

หน่วยอรรถ ศัพท์ภาษายอง ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 

5. ‘วิดน้ า’ /kɔːn5/ 

ก้อน 

/kɔːn5/  

ก้อน 

/kɔːn5/  

ก้อน 

/tak1ʔɔːk3/ 

ตั๊กออก 

6. ‘ทู’่ /puk1/ 

ปุ๊ก 
 

/puk1/ 

ปุ๊ก 

/puk1/ 

ปุ๊ก 

/puk1/ 

ปุ๊ก 

/b̩lɛːm1/ 

บะแหลม 

จากตัวอยา่งข้างตน้เป็นตัวอยา่งการแปรรูปศัพท์โดยวิธีการสร้างศัพท์ใหม ่ซึ่งจะพบวา่ศัพท์ใหมท่ี่สร้างขึน้มา

นั้น เกิดจากการน าลักษณะเด่นของหน่วยอรรถนั้นหรือกิริยาท่าทางท่ีแสดงออกในขณะท ากิจกรรมนั้น ๆ เช่น         

ในตัวอย่างท่ี 5 ศัพท์ ก้อน /kɔːn5/ มกีารแปรรูปศัพท์เป็น ตั๊กออก /tak1ʔɔːk3/ ‘ตักออก’ ซึ่งเป็นการสร้างศัพท์ขึน้มาใหม่
ท่ีเกิดจากกิริยาท่าทางของผู้ท ากริยานั้น กล่าวคือ เป็นกริยาของการน าภาชนะมาตักน้ าออกจากสถานท่ีท่ีมีน้ าขัง ซึ่ง

การแปรรูปศัพท์ลักษณะนี้พบในผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 3 และในตัวอย่างท่ี 6 ศัพท์ ปุ๊ก /puk1/ มีการแปรรูปศัพท์เป็น 

บะแหลม /b̩lɛːm2/ ‘ไม่แหลม’ ในผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 3 ซึ่งก็เป็นการสร้างศัพท์ท่ีเกิดขึ้นมาจากการบอกถึงลักษณะ

เด่นของสิ่งของชนดิหนึ่งท่ีเคยมีลักษณะแหลม แตเ่มื่อผ่านการการใชง้านจึงขาดความแหลมไป 

 จากการศกึษาลักษณะการแปรรูปศัพท์ภาษายองในอ าเภอป่าซางและอ าเภอเวียงหนองล่องพบวา่ มีลักษณะ

การแปรรูปศัพท์ 3 ลักษณะ ได้แก่ การละพยางค์ การยืมศัพท์จากภาษาไทยถิ่นอื่น และการสร้างศัพท์ใหม ่         

โดยลักษณะการแปรรูปศัพท์ท่ีพบมากท่ีสุดคือ การยืมศัพท์จากภาษาไทยถิ่นอื่น รองลงมาคือ การละพยางค์       

และการสร้างศัพท์ใหม่ ตามล าดับ  
 

2. รูปแบบการแปรการใช้ศัพท์ในภาษายองของผู้บอกภาษาสามระดับอายุในอ าเภอป่าซางและ

อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน 

จากการศึกษารูปแบบการแปรการใช้ศัพท์ในภาษายองของผู้บอกภาษาสามระดับอายุในอ าเภอป่าซางและ

อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน พบว่า การใช้ศัพท์ภาษายองของผู้บอกภาษาสามระดับอายุท้ัง 2 อ าเภอ พบ 15 

รูปแบบ ใน 3 ลักษณะใหญ่ ๆ ได้แก่ 

1. ศัพท์ท่ีผู้บอกภาษาทัง้สามระดับอายุใช้เหมอืนกัน พบ 3 รูปแบบ 

2. ศพัท์ท่ีผู้บอกภาษาสองระดับอายุใช้เหมอืนกัน พบ 9 รูปแบบ 

3. ศัพท์ท่ีผู้บอกภาษาทัง้สามระดับอายุใช้แตกต่างกัน พบ 3 รูปแบบ 
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2.1 ศัพท์ที่ผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายุใช้เหมอืนกัน หมายถงึ การท่ีผู้บอกภาษาทัง้สามระดับอายุใช้

ศัพท์เดียวกันท้ังหมด ซึ่งพบ 3 รูปแบบ ดังนี้ 

รูปแบบที่ 1 ผู้บอกภาษาท้ังสามระดับอายุใช้ศัพท์ภาษายอง โดยในอ าเภอป่าซางมีผู้บอกภาษาใช้ศัพท์   

ภาษายองจ านวน 12 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 40 และในอ าเภอเวียงหนองล่องมีผู้บอกภาษาใช้ศัพท์ภาษายอง

จ านวน 7 หนว่ยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 23.34 ดังตัวอยา่งต่อไปนี้ 

หน่วยอรรถ ศัพท์ภาษายอง ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 แหลง่ข้อมูล 

‘ตะแกรงปิ้งปลา’ /xɛːw3/  

แข่ว 

/xɛːw3/  

แข่ว 

/xɛːw3/  

แข่ว 

/xɛːw3/  

แข่ว 

อ.ป่าซางและ 

อ.เวยีงหนองล่อง 

‘ขยัน’ /xak4/ 

คัก 

/xak4/ 

คัก 

/xak4/ 

คัก 

/xak4/ 

คัก 

อ.ป่าซางและ 

อ.เวยีงหนองล่อง 

รูปแบบที่ 2 ผู้บอกภาษาท้ังสามระดับอายุใช้ศัพท์ภาษายองร่วมกับศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น (ภาษาไทยถิ่น

เหนือและภาษาไทยมาตรฐาน) หรือศัพท์ท่ีสร้างขึ้นใหม่ โดยในอ าเภอเวียงหนองล่องพบว่า มีผู้บอกภาษาใช้ศัพท์ใน

รูปแบบนี้จ านวน 5 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 16.67 แตไ่มพ่บในผู้บอกภาษาอ าเภอป่าซาง ดังตัวอยา่งต่อไปนี้ 

หน่วยอรรถ ศัพท์ภาษายอง ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 แหลง่ข้อมูล 

‘เหนื่อย’ /mɔːj2/ 

มอย 

/mɔːj2/ 

มอย 

/ʔit1/ 

อิ๊ด 

/mɔːj2/ 

มอย 

/ʔit1/ 

อิ๊ด 

/mɔːj2/ 

มอย 

/ʔit1/ 

อิ๊ด 

อ.เวยีงหนอง

ล่อง 

‘สาย’ 

(เช่น มาสาย) 

/laː5/ 

หลา้ 

/laː5/ 

หลา้ 

/xʷaːj1/ 

ขวาย 

/laː5/ 

หลา้ 

/xʷaːj1/ 

ขวาย 

/laː5/ 

หลา้ 

/xʷaːj1/ 

ขวาย 

อ.เวยีงหนอง

ล่อง 

รูปแบบที่ 3 ผู้บอกภาษาท้ังสามระดับอายุใชศ้ัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น ซึ่งพบเฉพาะผู้บอกภาษาท่ีอาศัยอยู่ใน

อ าเภอเวยีงหนองล่อง จ านวน 2 หนว่ยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 6.67 ดังตัวอยา่งต่อไปน้ี 

หน่วยอรรถ ศัพท์ภาษายอง ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 แหลง่ข้อมูล 

‘หั่น’ /fak4/ 

ฟัก 

/kok1/ 

กก 

/sɔːj2/ 

ซอย 

/kok1/ 

กก 

/sɔːj2/ 

ซอย 

/kok1/ 

กก 

/sɔːj2/ 

ซอย 

อ.เวยีงหนอง

ล่อง 

‘กะละมังซักผ้า’ /tha1laj1/ 

ถะไหล 
/thaŋ1peː1/ 

ถังเป 

/ka1la4maŋ2/ 

กะละมัง 

/thaŋ1peː1/ 

ถังเป 

/ka1la4maŋ2/ 

กะละมัง 

/thaŋ1peː1/ 

ถังเป 

/kaː1laː4maŋ2/ 

กาลามัง 

อ.เวยีงหนอง

ล่อง 

2.2 ศัพท์ที่ผู้บอกภาษาสองระดับอายุใช้เหมือนกัน หมายถึง ศัพท์ท่ีผู้บอกภาษาสองระดับอายุใช้

ตรงกัน ซึ่งอาจจะเป็นศัพท์ภาษายอง ศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น หรือศัพท์ท่ีสร้างขึน้มาใหม ่ส่วนผู้บอกภาษาอีกระดับอายุ
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ใชศ้ัพท์ท่ีต่างออกไป โดยรูปแบบศัพท์ท่ีผู้บอกภาษาสองระดับอายุใชเ้หมอืนกันในอ าเภอป่าซางและเวยีงหนองล่องม ี9 

รูปแบบ ดังนี้ 

รูปแบบที่ 1 ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 และ 2 ใช้ศัพท์ภาษายอง ส่วนผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 3 ใช้ศัพท์

ภาษายองร่วมกับศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่นหรือศัพท์ท่ีสร้างขึ้นมาใหม่ ซึ่งรูปแบบนี้พบเฉพาะผู้บอกภาษาในอ าเภอป่าซาง

เท่านัน้ มีจ านวน 8 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 26.67 ดังตัวอยา่งต่อไปนี้ 

หน่วยอรรถ ศัพท์ภาษายอง ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 แหลง่ข้อมูล 

‘ค้างคาว’ /ʔiː3bɯŋ3/ 

อบ่ึิง 

/ʔiː3jɛn2/ 

อแิย็น 

/ʔiː3bɯŋ3/ 

อบ่ึิง 

/bɯŋ3/ 

บ่ึง 

/ʔiː3bɯŋ3/ 

อบ่ึิง 

/ʔiː3jɛn2/ 

อแิย็น 

/ʔiː3bɯŋ3/ 

อบ่ึิง 

/ʔiː3jɛn2/ 

อแิย็น 

/xaːŋ6xaːw2/ 

ค้างคาว 

อ.ป่าซาง 

‘รีบร้อน/รีบเร่ง’ /kaŋ6/ 

กัง 

/faːw6/ 

ฟา้ว 

/kaŋ6/ 

กัง 

/faːw6/ 

ฟา้ว 

/kaŋ6/ 

กงั 

/faːw6/ 

ฟา้ว 

/faːw6/ 

ฟา้ว 

/faŋ6/ 

ฟัง 

อ.ป่าซาง 

รูปแบบที่ 2 ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 และ 2 ใชศ้ัพท์ภาษายอง ส่วนผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 3 ใชศ้ัพท์

ภาษาไทยถิ่นอื่น (ภาษาไทยถิ่นกลาง) ซึ่งรูปแบบนี้พบเฉพาะผู้บอกภาษาในอ าเภอเวียงหนองล่องเท่านั้น มีจ านวน 1 

หนว่ยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 3.33 ดังตัวอยา่งต่อไปนี้ 

หน่วยอรรถ ศัพท์ภาษายอง ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 แหลง่ข้อมูล 

‘ยางแบน’ /jaːŋ2noːm2/ 

ยางโนม 

/jaːŋ2tɛp1/ 

ยางแต๊บ 

/jaːŋ2noːm2/ 

ยางโนม 
 

/jaːŋ2tɛp1/ 

ยางแต๊บ 

/jaːŋ2pɛːp3/  

ยางแปบ 

/jaːŋ2bɛn2/ 

ยางแบน 

อ.เวยีงหนอง

ล่อง 

รูปแบบที่ 3 ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 และ 3 ใช้ศัพท์ภาษายอง ส่วนผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 ใชศ้ัพท์

ภาษายองร่วมกับศัพท์ภาษาไทยถิ่นอ่ืน (ภาษาไทยถิ่นเหนือ) ซึ่งรูปแบบนี้พบเฉพาะผู้บอกภาษาในอ าเภอป่าซางเท่านั้น 

มจี านวน 1 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 3.33 ดังตัวอยา่งต่อไปนี้ 

หน่วยอรรถ ศัพท์ภาษายอง ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 แหลง่ข้อมูล 

‘หก’ 

(เช่น น้ าหก) 

/xɔm3/ 

ค่อม 

/xɔm3/ 

ค่อม 

/xɔm3/ 

ค่อม 

/fa6/ 

ฟะ 

/xɔm3/ 

ค่อม 
อ.ป่าซาง 

รูปแบบที่ 4 ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 และ 2 ใช้ศัพท์ภาษายองร่วมกับศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น ส่วน            

ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 3 ใช้ศัพท์ภาษายองเท่านั้น โดยในอ าเภอป่าซางมีผู้บอกภาษาใช้ศัพท์รูปแบบนี้จ านวน 2 

หนว่ยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 6.67 และในอ าเภอเวยีงหนองล่องมีจ านวน 1 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 3.33 ดังตัวอยา่ง

ตอ่ไปนี ้
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หน่วยอรรถ ศัพท์ภาษายอง ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 แหลง่ข้อมูล 

‘วิ่ง’ /ʔɛn3/ 

แอน่ 

/ʔɛn3/ 

แอน่ 

/lɛn4/ 

แลน 

/ʔɛn3/ 

แอน่ 

/loːn4/ 

โลน 

/ʔɛn3/ 

แอน่ 

 

อ.ป่าซาง 

‘รีบร้อน/รีบเร่ง’ /kaŋ6/ 

กัง 

/faːw6/ 

ฟา้ว 

/faːw6/ 

ฟา้ว 

/faŋ6/ 

ฟัง 

/faːw6/ 

ฟา้ว 

/hiːp2/ 

ฮีบ 

/faːw6/ 

ฟา้ว 
 

อ.เวยีงหนอง

ล่อง 

รูปแบบที่ 5 ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 และ 2 ใช้ศัพท์ภาษายองร่วมกับศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น ส่วน            

ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 3 ใช้เฉพาะศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น ซึ่งพบเฉพาะอ าเภอเวียงหนองล่อง จ านวน 5 หน่วยอรรถ 

คิดเป็นร้อยละ 16.67 ดังตัวอย่างตอ่ไปน้ี 

หน่วยอรรถ ศัพท์ภาษายอง ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 แหลง่ข้อมูล 

‘ที่นอน/ฟูก’ /phaː5sɤː3/ 

ผ้าเส่อ 

/phaː5sɤː3/ 

ผ้าเส่อ 

/sa1liː2/ 

สะล ี

/phaː5sɤː3/ 

ผ้าเส่อ 

/sa1liː2/ 

สะล ี

/sa1liː2/ 

สะล ี

อ.เวยีงหนอง

ล่อง 

‘กลับ’ 

(เช่น ปลาย่าง) 

/fɯːn6/ 

ฟื้น 
 

/fɯːn6/ 

ฟื้น 

/piːn3/ 

ปี่น 

/fɯːn6/ 

ฟื้น 

/piːn3/ 

ปี่น 

/piːn3/ 

ปี่น 

อ.เวยีงหนอง

ล่อง 

รูปแบบที่  6 ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 และ 3 ใช้ศัพท์ภาษายองร่วมกับศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น ส่วน            

ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 ใชเ้ฉพาะศัพท์ภาษายอง ซึ่งพบเฉพาะอ าเภอเวียงหนองล่อง จ านวน 3 หน่วยอรรถ คิดเป็น

ร้อยละ 10 ดังตัวอยา่งต่อไปนี้ 

หน่วยอรรถ ศัพท์ภาษายอง ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 แหลง่ข้อมูล 

‘โคลน’ /xiː5loʔ1/ 

ขีโ้ละ 

/xiː5loʔ1/ 

ขีโ้ละ 

/xiː5pɤʔ1/ 

ขี้เป๊อะ 

/xiː5loʔ1/ 

ขีโ้ละ 

/xiː5loʔ1/ 

ขีโ้ละ 

/xiː5pɤʔ1/ 

ขี้เป๊อะ 

อ.เวยีงหนอง

ล่อง 

‘ผักเชียงดา’ /phak1moːn6/ 

ผักโมน่ 
 

/phak1moːn6/ 

ผักโมน่ 

/phak1ceːŋ1daː2/ 

ผักเจงดา 

/phak1moːn6/ 

ผักโมน่ 

/phak1moːn6/ 

ผักโมน่ 

/phak1seːŋ2daː2/ 

ผักเซงดา 

อ.เวยีงหนอง

ล่อง 

รูปแบบที่ 7 ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 ใช้ศัพท์ภาษายองเท่านั้น ส่วนผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 และ 3 ใช้

ศัพท์ภาษายองร่วมกับศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่นหรือศัพท์ท่ีสร้างขึ้นมาใหม่ ซึ่งพบในอ าเภอป่าซางจ านวน 5 หน่วยอรรถ 

คิดเป็นร้อยละ 16.67 และในอ าเภอเวยีงหนองล่อง จ านวน 1 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 3.33 ดังตัวอยา่งต่อไปนี้ 
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หน่วยอรรถ ศัพท์ภาษายอง ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 แหลง่ข้อมูล 

‘ทู’่ /puk1/ 

ปุ๊ก 
 

/puk1/ 

ปุ๊ก 

/puk1/ 

ปุ๊ก 

/mum6/ 

มุ่ม 

/puk1/ 

ปุ๊ก 

/b ̩lɛːm1/ 

บะแหลม 

อ.ป่าซาง 

‘หก’ 

(เช่น น้ าหก) 

/xɔm3/ 

ค่อม 

/xɔm3/ 

ค่อม 

/xɔm3/ 

ค่อม 

/xwa2/ 

ควะ 

/xɔm3/ 

ค่อม 

/xwaw4/ 

คว่ า 

อ.เวยีงหนอง

ล่อง 

รูปแบบที่ 8 ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 ใช้ศัพท์ภาษายองร่วมกับศัพท์ภาษาไทยถิ่นอ่ืน ส่วนผู้บอกภาษาระดับ

อายุท่ี 2 และ 3 ใช้ศัพท์ภาษายองเท่านั้น ซึ่งพบเฉพาะในอ าเภอป่าซาง โดยมีผู้บอกภาษาใช้ศัพท์รูปแบบนี้จ านวน 1 

หนว่ยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 3.33 ดังตัวอย่างตอ่ไปน้ี 

หน่วยอรรถ ศัพท์ภาษายอง ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 แหลง่ข้อมูล 

‘ปลอบ’ /toʔ1/ 

โตะ๊ 

/toʔ1/ 

โตะ๊ 

/juʔ1/ 

จุ๊ 

/toʔ1/ 

โตะ๊ 

/toʔ1/ 

โตะ๊ 

อ.ป่าซาง 

รูปแบบที่ 9 ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 ใชศ้ัพท์ภาษายองร่วมกับศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น ส่วนผู้บอกภาษาระดับ

อายุท่ี 2 และ 3 ใช้ศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น โดยในอ าเภอป่าซางและอ าเภอเวยีงหนองล่องมผีู้บอกภาษาใชศ้ัพท์รูปแบบนี้

จ านวน 1 หน่วยอรรถเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 3.33 ดังตัวอยา่งต่อไปนี้ 

หน่วยอรรถ ศัพท์ภาษายอง ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 แหลง่ข้อมูล 

‘หั่น’ /fak4/ 

ฟัก 

/fak4/ 

ฟัก 

/kok1/ 

กก 

/kok1/ 

กก 

/kok1/ 

กก 

อ.ป่าซาง 

‘มวน’ 

(เช่น บหุรี่) 

/ham2/ 

ฮ า 
/ham2/ 

ฮ า 

/kik1/ 

กิก 

/moːn6/ 

โม่น 

/moːn6/ 

โม่น 

อ.เวยีงหนอง

ล่อง 

2.3 ศัพท์ที่ผู้บอกภาษาทั้งสามระดับอายุใช้แตกต่างกัน หมายถึง ศัพท์ท่ีผู้บอกภาษาสามระดับอายุใช้

ศัพท์ภาษายองต่างกัน เช่น ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 ใช้ศัพท์ภาษายอง ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 ใช้ศัพท์ภาษายอง

ร่วมกับศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น และผู้บอกภาษาระดับท่ี 3 ใช้ศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น เป็นต้น ซึ่งการแปรการใช้ศัพท์

ลักษณะนีพ้บเฉพาะในอ าเภอเวยีงหนองล่อง และพบ 3 รูปแบบ ดังนี้ 

รูปแบบที่ 1 ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 ใช้ศัพท์ภาษายองเท่านั้น ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 ใชศ้ัพท์ภาษายอง

ร่วมกับศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น และผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 3 ใช้เฉพาะศัพท์ภาษาไทยถิ่นอ่ืน โดยมีผู้บอกภาษาใช้ศัพท์

รูปแบบนี้จ านวน 1 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 3.33 ดังตัวอยา่งต่อไปนี้ 
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หน่วยอรรถ ศัพท์ภาษายอง ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 แหลง่ข้อมูล 

‘ค้างคาว’ /ʔiː3bɯŋ3/ 

อบ่ึิง 

/ʔiː3jɛn2/ 

อแิย็น 

/ʔiː3bɯŋ3/ 

อบ่ึิง 

/ʔiː3jɛn2/ 

อแิย็น 

/ʔiː3bɯŋ3/ 

อบ่ึิง 

/ʔiː3jɛn2/ 

อแิย็น 

/xaːŋ6xaːw2/ 

ค้างคาว 

/xaːŋ6xaːw2/ 

ค้างคาว 

อ.เวยีงหนอง

ล่อง 

 รูปแบบที่ 2 ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 ใชศ้ัพท์ภาษายองร่วมกับศัพท์ภาษายองร่วมกับศัพท์ภาษาไทยถิ่นอ่ืน 

ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 ใชศ้ัพท์ภาษายอง และผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 3 ใชเ้ฉพาะศัพท์ภาษาไทยถิ่นอ่ืน โดยมี     ผู้

บอกภาษาใชศ้ัพท์รูปแบบนี้จ านวน 2 หนว่ยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 6.67 ดังตัวอยา่งต่อไปนี้ 

หน่วยอรรถ ศัพท์ภาษายอง ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 แหลง่ข้อมูล 

‘กิ้งกอื’ /mɛːŋ2tɔːj3xuː4/ 

แมงต่อยคู่ 

/mɛːŋ2khiː5xuː4/~ 

แมงขี่คู ่

/mɛːŋ2ca1xuː4/ 

แมงจะคู ่

/mɛːŋ2khiː5xuː4/ 

แมงขี่คู ่

/khiː5xuː4/ 

ขี่คู ่

/mɛːŋ2sɛːn1tiːn1/ 

แมงแสนตีน๋ 

/mɛːŋ2khiː5xuː4/~ 

แมงขี่คู ่

/mɛːŋ2ca1xuː4/ 

แมงจะคู ่
 

/mɛːŋ2sɛːn1tiːn1/ 

แมงแสนตีน๋ 

อ.เวยีงหนอง

ล่อง 

‘จ๊ักจ้ี’ /xet1/ 

เค็ด 

/xet1/ 

เค็ด 

/deːm2/ 

เดม 

/xet1/ 

เค็ด 
/deːm2/ 

เดม 

อ.เวยีงหนอง

ล่อง 

 รูปแบบที่ 3 ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 ใช้ศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 ใชศ้ัพท์ภาษายอง

ร่วมกับศัพท์ภาษายองร่วมกับศัพท์ภาษาไทยถิ่นอ่ืน และผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 3 ใชเ้ฉพาะศัพท์ภาษายอง โดยมี      

ผู้บอกภาษาใชศ้ัพท์รูปแบบนี้จ านวน 1 หน่วยอรรถ คิดเป็นร้อยละ 3.33 ดังตัวอยา่งต่อไปนี้ 

หน่วยอรรถ ศัพท์ภาษายอง ระดับอายุที่ 1 ระดับอายุที่ 2 ระดับอายุที่ 3 แหลง่ข้อมูล 

‘ปลอบ’ /toʔ1/ 

โตะ๊ 

/juʔ1/ 

จุ๊ 

/toʔ1/ 

โตะ๊ 

/juʔ1/ 

จุ๊ 

/ʔoː3/ 

โอ ๋

/toʔ1/ 

โตะ๊ 

อ.เวยีงหนอง

ล่อง 
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3. การเปรียบเทียบการใช้ศัพท์รูปแบบการแปรในภาษายองของผู้บอกภาษาสามระดับอายุในอ าเภอ

ป่าซางและอ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน 

จากการศกึษาการใชศ้ัพท์ในภาษายองของผู้บอกภาษาสามระดับอายุในอ าเภอป่าซางและอ าเภอเวยีงหนอง-

ล่องในข้อ 2 ข้างต้นพบวา่ ผู้บอกภาษาทั้งสามระดับอายุของ 2 อ าเภอมีการใชศ้ัพท์รูปแบบตา่ง ๆ จ านวน 15 รูปแบบ 

ซึ่งสามารถแสดงได้ดังตารางและแผนภูมเิปรียบเทียบท่ี 1 ดังต่อไปนี้  
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของรูปแบบการใช้ศัพท์ของผู้บอกภาษาท้ังสามระดับอายุในอ าเภอป่าซางและ

อ าเภอเวยีงหนองล่อง จังหวัดล าพูน 

อ าเภอ 

 

รูปแบบการใช้ศัพท์ 

อ าเภอปา่ซาง อ าเภอเวียงหนองล่อง 

จ านวน

หน่วยอรรถ 
ร้อยละ 

จ านวน 

หน่วยอรรถ 
ร้อยละ 

1. 3 ระดับอายุใชศ้ัพท์ภาษายอง 12 40 7 23.34 

2. 3 ระดับอายุใช้ศัพท์ภาษายองร่วมกับศัพท์

ภาษาไทยถิ่นอื่น 
0 0 5 16.67 

3. 3 ระดับอายุใชศ้ัพท์ภาษาไทยถิ่นอ่ืน 0 0 2 6.67 

4. ระดับอายุท่ี1และ2ใชศ้ัพท์ภาษายอง  

ระดับอายุท่ี 3 ใช้ศัพท์ภาษายองร่วมกับศัพท์

ภาษาไทยถิ่นอื่น 

8 26.67 0 0 

5. ระดับอายุท่ี1และ2ใชศ้ัพท์ภาษายอง  

ระดับอายุท่ี 3 ใชศ้ัพท์ภาษาไทยถิ่นอ่ืน 
0 0 1 3.33 

6. ระดับอายุท่ี1และ3ใชศ้ัพท์ภาษายอง  

ระดับอายุท่ี 2 ใช้ศัพท์ภาษายองร่วมกับศัพท์

ภาษาไทยถิ่นอื่น 

1 3.33 0 0 

7. ระดับอายุท่ี1และ2ใช้ศัพท์ภาษายองร่วมกับ

ศัพท์ภาษาไทยถิ่นอ่ืน  

ระดับอายุท่ี 3 ใชศ้ัพท์ภาษายอง 

2 6.67 1 3.33 

8. ระดับอายุท่ี1และ2ใช้ศัพท์ภาษายองร่วมกับ

ศัพท์ภาษาไทยถิ่นอ่ืน  

ระดับอายุท่ี 3 ใชศ้ัพท์ภาษาไทยถิ่นอ่ืน 

0 0 5 16.67 

9. ระดับอายุท่ี1และ3ใช้ศัพท์ภาษายองร่วมกับ

ศัพท์ภาษาไทยถิ่นอ่ืน  

ระดับอายุท่ี 2 ใชศ้ัพท์ภาษายอง 

0 0 3 10 

10. ระดับอายุท่ี1 ใชศ้ัพท์ภาษายอง  

ระดับอายุท่ี 2และ3 ใช้ศัพท์ภาษายองร่วมกับ

ศัพท์ภาษาไทยถิ่นอ่ืน 

5 16.67 1 3.33 
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อ าเภอ 

 

รูปแบบการใช้ศัพท์ 

อ าเภอปา่ซาง อ าเภอเวียงหนองล่อง 

จ านวน

หน่วยอรรถ 
ร้อยละ 

จ านวน 

หน่วยอรรถ 
ร้อยละ 

     

11. ระดับอายุท่ี1 ใช้ศัพท์ภาษายองร่วมกับศัพท์

ภาษาไทยถิ่นอื่น  

ระดับอายุท่ี 2และ3 ใชศ้ัพท์ภาษายอง 

1 3.33 0 0 

12. ระดับอายุท่ี1 ใช้ศัพท์ภาษายองร่วมกับศัพท์

ภาษาไทยถิ่นอื่น  

ระดับอายุท่ี 2และ3 ใชศ้ัพท์ภาษาไทยถิ่นอ่ืน 

1 3.33 1 3.33 

13. ระดับอายุท่ี1 ใชศ้ัพท์ภาษายอง 

ระดับอายุท่ี2 ใช้ศัพท์ภาษายองร่วมกับศัพท์

ภาษาไทยถิ่นอื่น  

ระดับอายุท่ี 3 ใชศ้ัพท์ภาษาไทยถิ่นอ่ืน 

0 0 1 3.33 

14. ระดับอายุท่ี1 ใช้ศัพท์ภาษายองร่วมกับศัพท์

ภาษาไทยถิ่นอื่น 

ระดับอายุท่ี2 ใชศ้ัพท์ภาษายอง  

ระดับอายุท่ี 3 ใชศ้ัพท์ภาษาไทยถิ่นอ่ืน 

0 0 2 6.67 

15. ระดับอายุท่ี1 ใชศ้ัพท์ภาษาไทยถิ่นอ่ืน 

ระดับอายุท่ี2 ใช้ศัพท์ภาษายองร่วมกับศัพท์

ภาษาไทยถิ่นอื่น  

ระดับอายุท่ี 3 ใชศ้ัพท์ภาษายอง 

0 0 1 3.33 

รวม 30 100 30 100 
 

 
แผนภูมทิี่ 1 แสดงรูปแบบการแปรการใช้ศัพท์ของผู้บอกภาษาสามระดับอายุในอ าเภอป่าซางและอ าเภอ 

เวยีงหนองล่อง จังหวัดล าพูน 
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 จากตารางท่ี 1และแผนภูมิท่ี 1 จะเห็นว่า ผู้บอกภาษาในอ าเภอป่าซางมีการใช้ศัพท์รูปแบบท่ี 1 คือ ผู้บอก

ภาษาทัง้สามระดับอายุใช้เฉพาะศัพท์ภาษายองมากกว่าอ าเภอเวยีงหนองล่องซึ่งคิดเป็นร้อยละ 16.66  

 เมื่อพิจารณาอัตราการใช้ในแต่ละระดับอายุของแต่ละอ าเภอพบว่า ผู้บอกภาษาในอ าเภอป่าซางยังมีการใช้

ศัพท์ภาษายองมากท่ีสุดท้ังสามระดับอายุ และมีการใช้ศัพท์จากภาษาไทยถิ่นอื่นหรือศัพท์ท่ีสร้างขึ้นใหม่น้อยท่ีสุด 

ส่วนผู้บอกภาษาในอ าเภอเวยีงหนองล่องมกีารใช้ศัพท์ภาษายองร่วมกับศัพท์ภาษาไทยถิ่นอ่ืนหรือศัพท์ท่ีสร้างใหมม่าก

ท่ีสุดท้ังสามระดับอายุ ดังตาราง และแผนภูมท่ีิ 2 ต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนหน่วยอรรถและร้อยละการใช้ศัพท์ของผู้บอกภาษาท้ังสามระดับอายุในอ าเภอป่าซางและ

อ าเภอเวยีงหนองล่อง 

อ าเภอ ระดับอาย ุ

การใช้ศัพท์ 

อายุ 55-65 ปขีึ้นไป อายุ 35-45 ป ี อายุ 18-25 ป ี

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ป่าซาง 

การใช้ศัพท์ภาษายอง 26 86.67 21 70 17 56.67 

การใช้ศัพท์ภาษายอง

ร่วมกับศัพท์ภาษาไทย

ถิ่นอ่ืนหรือศัพท์

สร้างใหม ่

4 13.33 8 26.67 12 40 

การใช้ศัพท์ภาษาไทย

ถิ่นอ่ืนหรือศัพท์

สร้างใหม ่

0 0 1 3.33 1 3.33 

รวม 30 100 30 100 30 100 

เวยีงหนอง

ล่อง 

การใช้ศัพท์ภาษายอง 10 33.33 13 43.33 9 30 

การใช้ศัพท์ภาษายอง

ร่วมกับศัพท์ภาษาไทย

ถิ่นอ่ืนหรือศัพท์

สร้างใหม ่

17 56.67 14 46.67 10 33.33 

การใช้ศัพท์ภาษาไทย

ถิ่นอ่ืนหรือศัพท์

สร้างใหม ่

3 10 3 10 11 36.67 

รวม 30 100 30 100 30 100 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบการใช้ศัพท์ของผู้บอกภาษาท้ังสามระดับอายุในอ าเภอป่าซางและอ าเภอเวียง

หนองล่อง 
 

 จากแผนภูมิท่ี 2 ข้างต้น เป็นแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการใช้ศัพท์ของผู้บอกภาษายองในอ าเภอป่าซาง

และอ าเภอเวียงหนองล่องโดยแยกตามระดับอายุ จะเห็นได้ว่า ผู้บอกภาษาท้ังสามระดับอายุในอ าเภอป่าซางมีการใช้

ศัพท์ภาษายองมากที่สุด รองลงมาคือ การใชศ้ัพท์ภาษายองร่วมกับศัพท์ภาษาไทยถิ่นอ่ืน และการใชศ้ัพท์ภาษาไทยถิ่น

อื่น ตามล าดับ ส่วนผู้บอกภาษาในอ าเภอเวียงหนองล่องท้ังสามระดับอายุมีการใช้ศัพท์ภาษายองร่วมกับศัพท์

ภาษาไทยถิ่นอื่นมากท่ีสุด รองลงมาเป็นการใช้ศัพท์ภาษายองและการใช้ศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่น ตามล าดับ ยกเว้น  

ระดับอายุท่ี 3 ในอ าเภอเวยีงหนองล่องท่ีมีการใชศ้ัพท์ภาษาไทยถิ่นอ่ืนมากกวา่การใชศ้ัพท์ในรูปแบบอื่น ๆ  
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

ผลการศึกษาการแปรรูปศัพท์ภาษายองในอ าเภอป่าซางและอ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน พบว่า ภาษา

ยองท่ีพูดใน 2 อ าเภอมีลักษณะการแปรรูปศัพท์อยู่ 3 ลักษณะ ได้แก่ การละพยางค์ การยืมศัพท์จาก  ภาษาไทยถิ่นอ่ืน 

และการสร้างศัพท์ใหม่ โดยลักษณะการแปรรูปศัพท์ท่ีพบมากท่ีสุดคือ การยืมศัพท์จาก       ภาษาไทยถิ่นอื่น ได้แก่ 

ภาษาไทยถิ่นเหนอืและภาษาไทยถิ่นกลาง รองลงมาคือ การละพยางค์ และการสร้างศัพท์ใหม ่ตามล าดับ  

ผลการศึกษารูปแบบการแปรการใช้ศัพท์พบว่า ผู้บอกภาษามีการใช้ศัพท์แตกต่างกันในแต่ละระดับอายุ   

โดยลักษณะการแปรการใช้ศัพท์ท้ังหมด 3 ลักษณะ รวม 15 รูปแบบ ใน 3 ลักษณะ ได้แก่ ศัพท์ท่ีผู้บอกภาษาท้ัง   

สามระดับอายุใช้เหมือนกัน พบ 3 รูปแบบ ศัพท์ท่ีผู้บอกภาษาสองระดับอายุใช้เหมือนกัน พบ 9 รูปแบบ และศัพท์ท่ี  

ผู้บอกภาษาสามระดับอายุใชแ้ตกตา่งกัน พบ 3 รูปแบบ ซึ่งการใชศ้ัพท์ลักษณะท่ี 3 พบเฉพาะในอ าเภอเวยีงหนองล่อง

เท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 ท้ัง 2 อ าเภอ มีการใช้ศัพท์ภาษายองมากท่ีสุด รองลงมาคือ    

ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 และ 3 และผู้บอกภาษาท้ังสามระดับอายุในอ าเภอป่าซางมีการใช้ศัพท์ภาษายองมากกว่า

อ าเภอเวยีงหนองล่อง 
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ผลการศึกษาในคร้ังนี้แสดงให้เห็นว่า การใช้ศัพท์ของผู้บอกภาษามีความสัมพันธ์กับตัวแปรด้านอายุของ     ผู้

บอกภาษา กล่าวคือ ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 จะใชศ้ัพท์ภาษายองมากกว่าผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 และ 3 เนื่องจากมี

ความคุ้นเคยกับศัพท์และการออกเสียงมากกว่า ในขณะท่ีผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 3 จะใช้ศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่นหรือศัพท์

ท่ีสร้างใหม่มากกว่า เนื่องจากมีโอกาสติดต่อกับคนภายนอกมากกว่า เช่น ในโรงเรียน ในท่ีท างาน  เป็นต้น ท าให้ต้องใช้

ศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่นหรือศัพท์ท่ีสร้างใหม่เพื่อความสะดวกในระหวา่งการสื่อสาร และน ามาสู่  การใช้ศัพท์นัน้แทนท่ีศัพท์

ภาษายอง หรืออาจจะเกิดการไมรู้่ศัพท์ภาษายองดั้งเดิมแล้วจึงไมรู้่จะเรียกแทนของสิ่งนั้นหรือกริยานัน้อยา่งไร จึงได้สร้าง

ศัพท์ใหม่ขึ้นมาโดยใช้ลักษณะเด่นหรือกิริยาท่าทางของสิ่งของหรือการกระท านั้นแทน  ซึ่งการใช้ศัพท์ในลักษณะนี้อาจ

ก่อให้เกิดการสูญศัพท์ภาษายองในอนาคต เนื่องจากผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 3 หรือกลุ่มวัยรุ่นไม่ได้มีการใช้ศัพท์ภาษา

ยองอีกต่อไป ผลการศึกษายังพบอีกว่า ผู้บอกภาษามีการใช้ศัพท์ภาษายองร่วมกับศัพท์ภาษาไทยถิ่นอื่นหรือศัพท์ท่ี

สร้างใหม่ และพบมากท่ีสุดในผู้บอกภาษาท้ังสามระดับอายุของอ าเภอเวียงหนองล่อง การใช้ศัพท์ภาษายองร่วมกับศัพท์

ภาษาไทยถิ่นอื่นหรือศัพท์ท่ีสร้างใหมน่ัน้ พบแมก้ระท่ังผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 หรือกลุ่มวัยสูงอายุ ซึ่งท าให้เห็นวา่ ศัพท์

ภาษาไทยถิ่นอื่นเร่ิมเข้ามามีอิทธิพลต่อการใชศ้ัพท์ตั้งแต่ผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 และเร่ิมมีมากขึ้นในผู้บอกภาษาระดับ

อายุท่ี 2 และมากที่สุดในผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 3 แสดงให้ว่าในอนาคตศัพท์ภาษายองอาจจะถูกกลืนหายไปและถูก

แทนท่ีด้วยศัพท์ท่ียืมมาจากภาษาไทยถิ่นอ่ืนหรือศัพท์ท่ี ผู้บอกภาษาสร้างขึ้นมาใหม่ หากผู้บอกภาษาเลิกใช้ศัพท์ภาษา

ยองไปและอาจจะน าไปสู่การสูญศัพท์ภาษายองไปในท่ีสุด  

นอกจากนี้ผลการศกึษายังพบวา่ ผู้บอกภาษาในอ าเภอป่าซางมีการใช้ศัพท์ภาษายองมากกวา่ผู้บอกภาษาใน

อ าเภอเวียงหนองล่อง ถึงแม้ว่าเดิมท้ัง 2 อ าเภอจะเคยเป็นพื้นท่ีเดียวกันมาก่อน แต่อ าเภอป่าซางมีการรักษาศัพท์

ภาษายองไว้ได้มากกว่าอ าเภอเวียงหนองล่อง เนื่องจากในอ าเภอป่าซางมีประชากรชาวไทยยองอาศัยอยู่อย่าง

หนาแน่นมากกว่าอ าเภอเวียงหนองล่อง นอกจากนี้พื้นท่ีอ าเภอเวียงหนองล่องทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกเป็น

เขตติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งประชากรส่วนใหญ่สื่อสารกันด้วยภาษาไทยถิ่นเหนือ จึงท าให้มีการยืมศัพท์จาก

ภาษาไทยถิ่นเหนือมากกว่าอ าเภอป่าซาง แต่ท้ังนี้การยืมศัพท์ภาษาไทยถิ่นเหนือมาใช้ในภาษายองนั้น เป็นการยืม

เฉพาะรูปศัพท์เท่านัน้ ส่วนการออกเสียงจะถูกปรับให้เข้ากับเสียงพยัญชนะและสระในระบบเสียงภาษายอง 

ผลการวิจัยคร้ังนี้มีความสอดคล้องกับแนวคิดเร่ืองการเปลี่ยนแปลงของภาษาท่ี Labov (1972) ได้เสนอไว้ว่า 

เราสามารถมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของภาษาได้จากการแปรของภาษาในคนท่ีต่างรุ่นอายุกัน ภาษาของผู้พูดท่ีมี

อายุมากที่สุดสามารถเปรียบได้กับภาษาของอดีต ภาษาของผู้พูดรุ่นกลาง ก็ถือได้วา่เป็นภาษาปัจจุบัน และภาษาของ

คนรุ่นอายุน้อยถือได้ว่าเป็นภาษาของอนาคต ความแตกต่างกันของภาษาเช่นนี้เปรียบเสมือนความแตกต่ างของ

กาลเวลาจริง และยังสอดคล้องงานวิจัยท่ีผ่านมาท่ีศึกษาโดยใช้ตัวแปรด้านอายุเป็นเกณฑ์ อาทิ งานวิจัยของสุวัฒนา 

เลี่ยมประวัติ (2556).ท่ีศึกษาเร่ืองการแปรการใช้ศัพท์ในภาษาไทด าของคนสามระดับอายุ งานวจิัยของจรรยาลักษณ์ 

คันธะวงศ์ (2553).ศึกษาวิเคราะห์การใช้ค าศัพท์ภาษายองของบุคคลสามระดับอายุในอ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

และงานวิจัยของศิริรัตน์ มูลตุ้ย (2553).ท่ีได้ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์การแปรของภาษายองด้านค าศัพท์และการใช้

ค าศัพท์ของคนสามระดับอายุในต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ และผลการวจิัยนี้สามารถท านาย

ได้ว่า ในอนาคตศัพท์ภาษายองบางศัพท์อาจจะสูญหายไป เนื่องจากผู้บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 และ 3 ไม่ใช้ศัพท์นั้น

แลว้ โดยจะใชศ้ัพท์จากภาษาไทยถิ่นอื่นแต่ออกเสียงด้วยส าเนยีงของภาษายองเท่านัน้ 

ในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาการแปรศัพท์ภาษายองในทุกจังหวัดท่ีมีประชากรไทยยองอาศัยอยู่

เพื่อให้เห็นภาพรวมของการแปรรูปศัพท์และการใชศ้ัพท์ภาษายองในประเทศไทย ซึ่งจะท าให้แนวโนม้การเปลี่ยนแปลง

ของภาษาและการคงอยู่ของภาษายองในประเทศอีกดว้ย 
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ชื่อละครโทรทัศน์เวียดนามในมิติภาษา 

A language study of Vietnamese TV drama titles 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการตั้งชื่อละครโทรทัศน์เวียดนามในช่วงระยะเวลา 2014 -2016 

จ านวน 344 เร่ือง โดยค้นคว้ารายช่ือละครจากเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้องกับละครโทรทัศน์เวียดนาม ส่วนในบทความคร้ังนี้จะ

ยกตัวอยา่งท่ีโดดเด่นพอให้เห็นภาพเท่านัน้ 

 ผลการศึกษาพบว่ารายชื่อละครโทรทัศน์เวียดนาม สามารถแบ่งได้ 3 กลวิธีหลัก ๆ คือ 1. กลวิธีทางด้านค า  

ซึ่งสามารถแยกยอ่ยได้ 4 ชนดิ คือ การใชค้ าสร้างภาพ, การใช้ค าทับศัพท์, การใช้ค าตรงกันข้าม และการเล่นค า 2. กลวิธี

ทางด้านการเรียบเรียง ซึ่งสามารถแยกย่อยได้ 4 ชนิด คือ การเปรียบเทียบ, การตั้งค าถาม, การแสดงเหตุผลหรือขัดแย้ง

ท่ีไม่สอดคล้อง และการสร้างสารส่วนหน้าแล้วเสริมความขยายด้วยส่วนหลัง 3.กลวิธีอื่น ๆ ซึ่งสามารถแยกย่อยได้ 3 

ชนิด คือ การตั้งชื่อตามตัวละครหลัก, เนื้อหา และฉาก เป็นต้น และพบว่าในชื่อละครโทรทัศน์เวยีดนาม เร่ืองหนึ่ง ๆ อาจ

ใชก้ลวธีิในการตัง้ชื่อมากกวา่หนึ่งแบบก็ได้ 

ค าส าคัญ:  ชื่อละครเวยีดนาม, กลวธีิทางด้านค า, 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 

                                                 
1 สาขาวิชาภาษาศาสตร์  สถาบนัวิจัยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จงัหวัด นครปฐม  73170 
1 Linguistics. Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University. Nakhon Pathom Province 73170 

* Corresponding author e-mail: curoba_conan@hotmail.com 
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บทน า 
การตั้งชื่อ เป็นวัฒนธรรมการใช้ภาษาของมนุษย์อย่างหนึ่ง เนื่องจากชื่อเป็นเคร่ืองสื่อความคิด แสดง

ลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้น ๆ ท าให้คนเรียกขานกันได้อย่างถูกต้อง และสื่อความหมายได้ตรงกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับ

สาร ชื่อจึงเป็นสัญลักษณ์ท่ีถูกก าหนดขึ้นโดยผู้ใชภ้าษาหรือคนในสังคม ซึ่งจะเกิดขึ้นตามข้อตกลงของสังคม ดังท่ี ศันสนีย ์

วรีะศลิป์ชัย1 กล่าวถึงความส าคัญของชื่อไว้วา่ “ชื่อ ไมว่่าชื่อบุคคล บ้านเรือน สถานท่ี วัตถุสิ่งของ ล้วนมคีุณค่าในการบ่ง

บอกและจ าแนกเอกลักษณ์ของคนนัน้หรือสิ่งนัน้ให้แตกตา่งจากสิ่งอื่น เป็นหลักฐานท่ีเล่าและยืนยันถึงประวัตคิวามเป็นมา

และยังเป็นเคร่ืองมอืง่าย ๆ ท่ีช่วยจดจารึกและสบืทอดความเป็นมาเหล่านั้นยังยุคสมัยต่อไปเป็นอยา่งดี”    

ชื่อละครเป็นสารชนิดหนึ่งท่ีผู้ส่งสาร (ผู้ผลิตละคร) ต้องการสื่อถึงผู้ชมละคร เพื่อท่ีจะชักจูงใจผู้ชมให้หันมา

สนใจและเกิดความรู้สึกต่าง ๆ เกี่ยวกับชื่อละครซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ดังท่ี    ธีรารัตน์ บุญกองแสน2 

กล่าวไว้สรุปได้ว่า ชื่อละครเป็นสารชนดิหนึ่งท่ีผู้ส่งสารส่งให้ผู้รับสาร ท้ังเพื่อบอกกล่าวถึงข่าวสารเกี่ยวกับละคร เพื่อ

ชักจูงใจผู้ชมไปพร้อมกัน ชื่อละครมีหนา้ท่ีสื่อสารถึงแนวคิด (Concept) ของละครเร่ืองนั้น และเนื่องจากตัวภาพยนตร์

และละครถือว่าเป็นสินค้าของธุรกิจภาพยนตร์และละครซึ่งมีการแข่งขัน มีการแสวงหาก าไร ชื่อละครจึงถูกใชเ้ป็นสาร

โฆษณาเพื่อกระบวนการทางธุรกิจ การตั้งชื่อละครจึงมีกลวธีิการสร้างท่ีมลีักษณะเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ไม่วา่จะ

เป็นการเรียงประโยคหรือการเลอืกสรรหาค า ในการตั้งชื่อเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ อีกทั้งยังมีพัฒนาการในเร่ืองการ

ใช้ภาษาท่ีปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมอีกด้วย แล้วยังสามารถสะท้อนภาพสังคม ดังในงานของมณฑา ชัยหิรัญ

วัฒนา3 กล่าวไว้ว่า “ภาษานั้นสามารถสื่อความหมาย และท าหนา้ท่ีเป็นเครื่องสะท้อนภาพสังคมของชุมชนในท้องถิ่น

นั้น ๆ ท้ังเร่ืองสภาพความเป็นอยู่ตลอดจน ประเพณีวัฒนธรรมของชาวบ้านท่ีเป็นเจ้าของวัฒนธรรมนั้นได้” และ

จุดประสงค์หลักของการใชภ้าษาในการตั้งชื่อละครเวียดนามอีกอยา่งท่ีมีความส าคัญอย่างมากในลักษณะท่ีมีส่วนใน

การตัดสินใจของผู้รับสารว่าจะติดตามสารหรือไม่ มีละครเวียดนามบางเร่ืองเนื้อหาไม่น่าสนใจ แต่ตั้งชื่อได้น่าสนใจดี

คนก็อยากชม แตล่ะครเวยีดนามบางเร่ืองตัง้ชื่อไมน่่าสนใจแต่สาระดี บางคนอาจไม่อยากชมเพราะชื่อไม่นา่สนใจ ส่วน

เหตุผลท่ีท าให้ผู้วิจัยได้สนใจชื่อละครเวียดนามนัน้เป็นเพราะละครเป็นสิ่งท่ีสะท้อนสังคมได้ดี และละครยังเป็นสิ่งท่ีชาว

เวยีดนามทุกเพศและทุกวัยเข้าถึงได้ และยังเป็นช่องทางในการส่งเสรมิและเผยแพร่วัฒนธรรมและวถิีชวีติของประเทศ

นัน้ ๆ อกีด้วย 
 

วัตถุประสงค์ในการวจิัย 

เพื่อศึกษากลวิธีการต้ังช่ือละครโทรทัศน์เวยีดนามในช่วงปี ค.ศ. 2014-2016 
 

วิธีการศึกษา 
 ผู้วิจัยศึกษาชื่อละครเวยีดนาม โดยมีขัน้ตอนและวิธีการเก็บขอ้มูล ดังต่อไปนี้ 

                                                 
1 ศันสนีย์ วรีะศิลป์ชัย. ชื่อบ้านนามเมอืง. 2538. หน้าค าน า. 
2 ธีรารัตน์ บุญกองแสน. การศึกษาการตั้งชื่อภาษาไทยของภาพยนตรอ์เมรกิัน. 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 จากสถานีท่ีเป็นฟรีทีวีท่ีผู้ชมสามารถ

เข้าถึงได้ทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งมีจ านวน 5 ช่อง คือ HTV, VTV, SCTV, THVL, TodayTV ในช่วงระยะ 3 ปี ตัง้แต่ ค.ศ. 2014 

- 2016 ซึ่งละครในชว่งเวลานี้ต้องมชีื่อ เนื้อเร่ืองยอ่ และปคี.ศ.ระบุไว้ครบถ้วน 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

1. พจนานุกรมภาษาเวยีดนามจ านวน 3 เล่ม (เวยีดนาม-ไทย, เวยีดนาม-อังกฤษ, อังกฤษ-เวยีดนาม) 

2. ตารางถ่ายถอดเสียง พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ในภาษาเวียดนามตอนเหนือ (ฮานอย)ของ  Đoàn Thiện 

Thuật1  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. คัดแยกช่ือละครเวยีดนามท่ีอยูใ่นช่วง ค.ศ. 2014-2016 และตอ้งมีเนื้อเร่ืองยอ่ ก ากับ 

2. ศกึษาความหมายของช่ือจากพจนานุกรมและสอบถามจากเจ้าของภาษา2 

3. ศกึษาชนดิของกลวิธีท่ีใชใ้นการต้ังช่ือละครเวยีดนาม 

ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้แบ่งขอ้มูลเป็นหัวข้อหลัก ๆ ดังนี้ 

1. กลวิธีทางด้านค า ซึ่งสามารถแยกย่อยได้ 4 ชนิดคือ การใช้ค าสร้างภาพ, การใช้ค าทับศัพท์, การใช้ค า

ตรงกันข้าม และการเล่นค า  

2. กลวิธีทางด้านการเรียบเรียง ซึ่งสามารถแยกย่อยได้ 4 ชนิดคือ การเปรียบเทียบ, การตั้งค าถาม, การ

แสดงเหตุผลหรือขัดแย้งท่ีไม่สอดคล้อง และการสร้างสารส่วนหน้าแลว้เสริมความขยายด้วยสว่นหลัง 

3. กลวธีิอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถแยกยอ่ยได้ 3 ชนดิคือ  ตัง้ตามชื่อตัวละครหลัก, ตัง้ตามเนื้อหาของละคร, ตัง้ตามฉาก 

1. กลวิธทีางด้านค า 

กลวิธีทางด้านค า คือการตัง้ชื่อละครให้มคีวามโดดเด่นในเร่ืองของการใชค้ า ชื่อละครบางเร่ืองเมื่อสังเกตจาก

ค าก็จะทราบถึงแนวคิดได้ทันที บางเร่ืองใช้วิธีการดึงความสนใจด้วยการใช้ค าแปลก ๆ หรือ การซ้ าค าหลาย ๆ คร้ัง 

บางเร่ืองก็ใช้ค าธรรมดาแต่เมื่อพิจารณาจากค าแวดล้อมก็ช่วยส่งให้มีความหมายท่ีน่าสนใจมากขึ้น ผู้วิจัยจ าแนก

กลวิธีทางด้านค า ได้ดังนี้ 

1.1 การใช้ค าสร้างภาพ 

ลักษณะของการใช้ค าแบบสร้างภาพนั้นเป็นลักษณะพิเศษท่ีพบมากในภาษาพาดหัวข่าว ซึ่งจะเน้นเร่ือง

อารมณ์ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นจากตัวภาษา ส่งผลให้ผู้รับสารสามารถจินตนาการภาพและรับรู้อารมณ์ของสารนั้นได้ชัดเจน 

และยังท าให้เข้าใจความหมายได้ลึกซึ้งอีกด้วย จากการวิเคราะห์ชื่อละครเวียดนามท่ีเน้นเร่ืองการใช้ค า    สร้างภาพน้ัน 

พบว่าส่วนใหญ่เป็นค าขยาย หรือไม่ก็เป็นค ากริยา ท้ังนี้เพื่อเน้นย้ าจุดเด่นในเนื้อหาสาระของละครโดยต้องการเน้นท่ี

ความหมายและความรู้สกึของผู้รับสาร ซึ่งผู้วิจัยจ าแนกการสร้างสารให้มีผลตอ่การรับรู้ของผู้รับสารดังนี้ 

 

1.1.1 สร้างภาพเกี่ยวกับความช่ัวร้าย 

                                                 
1 Đoàn Thiện Thuật. Ngữ âm tiếng Việt. 2004. หน้า 9-10 
2 เจ้าของภาษาที่ตรวจสอบข้อมลู Miss.Ngo Thi Anh Dao  
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จากการวเิคราะห์ข้อมูล ปรากฏว่า การสร้างภาพเกี่ยวกับความช่ัวร้ายน้ันมักจะใชค้ าที่เป็นสัญลักษณ์

ท่ีเป็นปฏิปักษ์กับคุณธรรมโดยสิ้นเชิง เปรียบความชั่วร้ายของคนกับตัวแทนฝ่ายอธรรม ได้แก่ค าว่า  ยมทูต มัจจุราช 

และอสูร มีปรากฏในช่ือละคร ดังนี้ 

1) NỮ THẦN CHẾT XINH ĐẸP  /nɯ5 thən2 cet3 siɲ1 dɛp6/  “หญิงงามยมทูต” 

2) DIÊM VƯƠNG XỬ ÁN  /ziem1 vɯɤŋ1 sɯ4 an3/  “มัจจุราชตัดสนิคดี” 

3) ÁC THÚ VÔ HÌNH   /ak3 thu3 vo1 hiɲ2/   “อสูรไร้เงา” 

ยมทูต มัจจุราช และอสูร เป็นตัวแทนความชั่วร้าย เนื่องจากผู้รับสารมีภาพของความเป็นฝ่ายอธรรม

เหล่านี้อยู่ในใจอยู่แล้ว ค าเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ท่ีถูกตั้งขึ้นอันเนื่องมาจากเหตุผลทางความเชื่อ และมนุษย์ก็พยายาม

สร้าง “ตัว” ความชั่วร้ายซึ่งเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้ โดยการถ่ายทอดต่อ ๆ กันมา เช่น เมื่อพูดถึง อสูร เรา

มักจะมีภาพของ อมนุษย์พวกหนึ่ง ถือกันว่ามีรูปร่างใหญ่โตน่ากลัว มีเขี้ยวงอก ใจด าอ ามหิต ชอบกินมนุษย์ กินสัตว ์

โดยมากมีฤทธ์ิเหาะได้จ าแลงตัวได้ เป็นต้น  

 

1.2 การใช้ค าทับศัพท์ 

กลวิธีการตั้งชื่อละครเวียดนาม โดยใช้ค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษนี้พบไม่มาก มีชื่อละครอยู่จ านวนหนึ่งท่ี

เมื่อใชค้ าภาษาอังกฤษมาตั้งเป็นช่ือแล้วจะชว่ยเพิ่มความนา่สนใจให้กับละครเร่ืองนัน้ จากข้อมูลปรากฏชื่อละครท่ีโดด

เด่นในเร่ืองของการใชค้ าทับศัพท์ภาษาอังกฤษจ านวนหน่ึง เชน่  

4) HOT GIRL LÀM VỢ /hot girl lam2 vɤ6/  “ฮอต เกร์ิล สาวร้อนเป็นเมยี” 

5) BIỆT THỰ PENSEE  /biet6 thɯ6 pensee/  “คฤหาสน์แฟนซี” 

6) MẬT DANH ROCKER /mət6 zaɲ1 rocker/  “มอืปราบ ร็อคเกอร์” 

7) STYLE CÔNG SỞ  /style koŋ1 ʂɤ4/   “สไตล์ออฟฟิศ” 

8) Lời Nguyền Domino  /lɤy2 ŋwien2 domino/    “ค าสาปโดมโิน” 

นอกจากการใช้ค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษแล้ว การใช้ชื่อเฉพาะท่ีปรากฏในละครแต่เป็นชื่อภาษาอังกฤษก็

ปรากฏเช่นกัน คือ   9) CKC – THỢ SĂN BIỆT KÍCH /ckc - thɤ6 ʂan1 biet6 kik3/“ซีเคซี – นักล่าคอมมานโด” 

 

1.3 การใช้ค าตรงข้าม 

การใช้ค าตรงข้ามเป็นกลวธีิการตั้งชื่อละครเวียดนามอย่างหนึ่งท่ีสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้รับสาร

ได้ เนื่องจากเป็นการตั้งใจสร้างความขัดแย้งขึ้นในใจของผู้รับสาร ความขัดแย้งนี้จะเป็นเคร่ืองกระตุ้นให้เกิดการคาด

เดาเนื้อหาของสาร และความอยากรู้ จึงถือได้ว่าเป็นกลวธีิอย่างหนึ่งท่ีใชใ้นการโฆษณาให้ช่ือละครกลายเป็นช่ือท่ีตดิหู

ผู้รับสาร จากข้อมูลปรากฏชื่อละครเวียดนามท่ีโดดเด่นในเร่ืองของการใช้ค าตรงข้าม โดยมีค าขยายท าให้เกิด

ความหมายขัดแยง้กัน เช่น 
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10) THIẾU GIA NHÀ NGHÈO /thiew3 ja1 ɲa2 ŋɛw2/ “คุณชายบ้านจน”   THIẾU GIA  “คุณชาย” ตามพจนานุกรม

(เวียต-ไทย) 20101 ระบุไว้ว่า “น. เป็นค าท่ีใช้เรียกหม่อมราชวงศ์ท่ีเป็นชาย” ส่วน NHÀ NGHÈO “บ้านจน”  ค าว่า 

“จน”  ตามพจนานุกรม(เวียต-ไทย) 2010 ระบุไว้ว่า “ว. ยากจน, ขัดสน, ข้นแค้น, ความจน หรือยากจนเพราะ

เงินเดือนน้อยและลูกเยอะ” ซึ่งคุณสมบัติของคุณชายควรจะพอมีฐานะ ดังนั้นจึงเป็นการสร้างความขัดแย้งให้เห็นได้

ชัดในเร่ืองของบุคคลและสถานภาพทางสังคม 

1.4 การเล่นค า 

การเล่นค า คือลักษณะของการใช้ค าเดิมซ้ าในต าแหนง่อื่น ๆ หรือเป็นการย้ าเน้นเพื่อเพิ่มความหนักแน่น

ด้านความหมาย ได้แก่  

11) NGHIÊNG NGHIÊNG DÒNG NƯỚC /ŋieŋ1 ŋieŋ1 zɔŋ2 nɯɤk3/ “สายน้ าเอยีง ๆ”  

12) TẾT TẾT TẾT    /tet3 tet3 tet3/   “เฮง เฮง เฮง” 

จะเห็นได้ว่าการเล่นค าในลักษณะนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเสียงแต่อย่างใด แต่อาจเน้นท่ีความสละสลวยของ

ชื่อละครให้ต่างจากธรรมดา 

2. กลวิธีทางด้านการเรียบเรียง 

การเรียบเรียง เป็นกลวิธีหนึ่งท่ีท าให้ชื่อละครดูน่าสนใจขึ้น ละครบางเร่ืองใช้วิธีการเรียบเรียงธรรมดาแต่

เลอืกใช้ถอ้ยค าที่นา่สนใจ การเรียบเรียงสารให้ผิดแปลกไปจากธรรมดาซึ่งจัดเป็นกลวธีิในการโฆษณาวธีิหน่ึง 

ผู้วิจัยจ าแนกกลวิธีทางด้านการเรียบเรียงชื่อละครเวยีดนามไวด้ังนี้ 

2.1 การเปรียบเทียบ 

การเปรียบเทียบเป็นวิธีการทางภาษาท่ีก่อให้เกิดภาพท่ีชัดเจน บางคร้ังเราพบว่าการใช้ความเปรียบสื่อ

ความได้ดีกว่าการกล่าวแบบตรงไปตรงมา นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงความสามารถทางภาษาให้เป็นท่ีประจักษ์อีก

ด้วยช่ือละครเวยีดนามท่ีใชว้ธีิการเรียบเรียงโดยอาศัยการเปรียบเทียบนัน้ม ีลักษณะดังน้ี 

2.1.1 การเปรียบเทียบแบบอุปมา 

การเปรียบเทียบแบบอุปมาเป็นการเปรียบเหมือน มักใช้ค าแสดงการเปรียบเทียบว่าเหมือน ดุจ ดั่ง ราว 

เท่า เฉก เชน่ เป็นตน้ จากข้อมูลปรากฏชื่อละครเวยีดนามท่ีใช้กลวธีิการตัง้ชื่อโดยใชก้ารเปรียบเทียบแบบอุปมาดังนี้ 

13) ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ /dɤy2 xoŋ1 ɲɯ1 la2 mɤ1/ “ชวีติไม่เป็นดั่งความฝัน” 

14) ĐỜI NHƯ Ý   /dɤy2 ɲɯ1 y3/   “ชวีติดั่งความฝัน” 

15) NHƯ KHÚC TÌNH CA  /ɲɯ1 xuk3 tiɲ2 ka1/  “ดั่งเพลงรัก” 
 

เร่ืองแรก ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ (ชีวิตไม่เป็นดั่งในฝัน) การท่ีผู้ตั้งชื่อเอาชีวิตมาเปรียบว่าไม่

เหมอืนกับความฝันเพราะต้องการสื่อความหมายวา่ ชีวติท่ีกล่าวถึงนี้ ไม่ได้โรยดว้ยกลีบกุหลาบหรือสุขสมหวัง แตเ่ป็น

ชวีติท่ียากล าบากในเร่ืองเงินทอง หรือความรักที่ไมส่มหวัง การเปรียบตรง ๆ กับสิ่งใกล้ตัวเชน่นีท้ าให้ผู้รับสารเห็นภาพ 

ของชีวิตได้อยา่งชัดเจน และเข้าใจง่ายกวา่การอธิบายดว้ยภาษาธรรมดา ๆ ว่าชีวิตนี้ไม่ได้สุขสมหวังเสมอไป ซึ่งตรงกัน

ข้ามกับเร่ืองท่ีสอง ĐỜI NHƯ Ý (ชวีาดั่งความฝัน) ซึ่ง ชวีติในเร่ืองนี้อาจจะประสบผลส าเร็จทางด้านการงาน ครอบครัว 

หรือความรักมคีวามสุข สมหวัง ซึ่งเหมอืนความฝัน ส่วน NHƯ KHÚC TÌNH CA เป็นการเปรียบชวีิตของตนเองในวัยรุ่น

ท่ีมีความสุขในความรักกับช่วงท านองเพลงแห่งความรักนั้นเอง 

2.1.2 การเปรียบเทียบแบบอุปลักษณ์ 

                                                 
1 Tu dien Việt – Thái. 2010. หน้า 1064, 761 
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การเปรียบเทียบแบบอุปลักษณ์สังเกตได้จากการใชค้ าแสดงการเปรียบว่า เป็น และ คือแตบ่างคร้ัง

ก็เปรียบเลยโดยไม่ใชค้ าแสดงก็ได้ 

จากข้อมูลปรากฏชื่อละครเวยีดนามท่ีใชก้ลวิธีการเรียบเรียงสารโดยการเปรียบเทียบแบบอุปลักษณด์ังนี้ 

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/ “ผู้หญงิคือเลข 1” 

 

เร่ืองแรก KHI ĐÀN ÔNG LÀ SỐ 0  หากแปลตรงตามช่ือเวียดนามจะได้ว่า “เมื่อผู้ชายคือเลข 0” ซึ่งเลขศูนย์

ถ้าไม่เกิดร่วมกับเลขอื่น ๆ อยู่ตัวเดียวก็คือไม่มคี่า ซึ่งหมายความวา่ผู้ชายคนนัน้อาจไม่ส าคัญ ไม่มปีระโยชน ์หรือ  ไร้

ค่านัน้เอง และเป็นการยกย่องให้เกียรติผู้หญิง โดยวธีิการข่มเพศชายผ่านการใช้ภาษา เพราะที่ผ่านมาเวียดนามได้รับ

อทิธิพลของลัทธิขงจื๊อ ซึ่งผู้ชายเป็นใหญ่ ส่วนผู้หญงิแทบจะไมม่บีทบาทใด ๆ ท้ังด้านครอบครัวและด้านสังคม 

ส่วนเร่ืองท่ีสอง  PHỤ NỮ LÀ SỐ 1 หากแปลตรงตามชื่อเวียดนามจะได้ว่า “ผู้หญิงคือเลข 1” ซึ่งเลขหนึ่งใน

ท่ีนีห้มายถงึล าดับดับท่ีหน่ึง ซึ่งไมว่า่เม่ือไร ผู้หญงิก็ส าคัญเป็นท่ีหน่ึงเสมอ 

นอกจากนี้ยังพบวา่มีรายช่ือละครเวียดนามท่ีมีความหมายเปรียบเทียบแตไ่มแ่สดงค าเปรียบเทียบ ซึ่งพบการ

เปรียบเทียบกับสัตว์ 

18)  MẸ HỔ DẠY CON DÂU  /mɛ6 ho4 zay6 kɔn1 zəw1/  “แมเ่สอืสอนลูกสะใภ”้  

 

ค าว่า MẸ HỔ แปลว่า แม่เสือ ค าว่า “เสือ” ท่ีปรากฏในชื่อละครท่ีกล่าวมานี้ มีความหมายว่า มีความดุร้าย 

วอ่งไว อกีทัง้มพีละก าลังมาก สัตว์น้อยใหญ่ตา่งก็กลัวเกรงเป็นอยา่งมาก และรักลูกของตนมาก เมื่อเราน ามาใชก้ับคน 

เราจึงเปรียบสัตว์นักล่าชนิดน้ีกับแม่ผัวท่ีมีความดุ หรือมปัีญหากับลูกสะใภท่ี้จะเขา้มาแย่งลูกของตนเองไปน่ันเอง 

19) TRẠI CÁ SẤU   /ʈay6 ka3 ʂəw3/  “ฟาร์มจระเข้” 

 

 ค าว่า  CÁ SẤU แปลวา่ จระเข้  ซึ่งในคตขิองคนเวยีดนามเปรียบเทียบผู้หญงิท่ีไม่สวย ขีเ้หร่ กับจระเขน้ั่นเอง 
 

2.1.3 การเปรียบเทียบแบบนามนัย 

ราชบัณฑิตยสถาน กล่าวเกี่ยวกับนามนัยว่า “นามนัย (Metonymy) คือภาพพจน์ท่ีใช้ค าหรือวลีซึ่ง

บ่งลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแสดงความหมายแทนสิ่งนั้นท้ังหมด เช่น “เวที” (the stage) หมายถึง

การแสดงละคร “มงกุฎ” (the crown) หมายถงึกษัตริย์ เป็นต้น 
 

ชื่อละครเวยีดนามท่ีใชว้ธีิการเปรียบเทียบแบบนามนัย ได้แก่ 

20) CHỊ EM NHÀ ĐÔNG CÁC /ci6 ɛm1 ŋa2 doŋ1 kak3/  พี่นอ้งบ้าน  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 ประการท่ีสอง บา้น คือความอบอุน่ และประการท่ีสาม บ้าน คือสิ่งกอ่สร้าง เป็นต้น 
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3.1.4 การเปรียบเทียบโดยใชส้ัญลักษณ์ 

ราชบัณฑิตยสถานให้นยิามสัญลักษณ์ (Symbol) โดยกล่าวรวมไปถึงสัญลักษณ์นิยม(Symbolism) ไว้ว่า 

“สิ่งมชีวีิตหรือไมม่ชีีวติซึ่งเป็นตัวแทน หรือสิ่งแทนของอกีสิ่งหนึ่ง เชน่ ตราชู คือสัญลักษณ์ของความยุตธิรรม, ลูกโลกและ

คทา คือการปกครองแบบราชาธิปไตย, นกเขา คือสันติภาพ แพะ คือตัณหาราคะ, สิงโต คือก าลังและความกล้าหาญ, 

สุนัขบุลดอก คือการยดึติดอย่างเหนียวแน่น, ดอกกุหลาบ คือความงาม, ดอกลิลี คือความบริสุทธ์ิ, ดาวและแถบยาว คือ

สหรัฐอเมริกา, ไม้กางเขน คือคริสต์ศาสนา, สวัสดิกะ คือเยอรมนียุคนาซีและระบบฟัสซิสต์, หมวกสามสีของชาวมอน

เตเนโกรท่ีประกอบด้วยสีทอง สีแดง และสีด า คือสัญลักษณ์ของความรุ่งเรือง เลอืดและการไวทุ้กข์”1 

การเปรียบเทียบโดยใชส้ัญลักษณ์ท่ีพบในช่ือละครเวยีดนามนัน้ ส่วนใหญ่มักจะเป็นการเปรียบแบบเป็นสากล 

สัญลักษณ์หน่ึงท่ีใชม้ากคือการกล่าวถึงส ีเพื่อแทนความหมายตา่ง ๆ กันไป 

จากข้อมูลพบชื่อละครเวยีดนามท่ีใชส้ีเป็นสัญลักษณ์จ านวนหนึ่ง ดังนี้ 

23) HOA CÚC TRẮNG  /hwa1 kuk3 ʈaŋ3/  “ดอกเบญจมาศสีขาว” 

 

TRẮNG  (สีขาว) เป็นสีแห่งความบริสุทธ์ิสะอาด เมื่อพูดถึงสีขาวเรามักนึกถึงความหมายในเชิงบวกความดี

งาม หรือคุณธรรม หากผู้รับสารน าความหมายเชิงสัญลักษณ์ของสีขาวมาตีความร่วมกับค าว่า HOA (ดอกไม้) ก็จะ

เกิดภาพเชื่อมโยงเกี่ยวกับผู้หญงิท่ีเป็นคนจิตใจดี บริสุทธ์ิสะอาด หรือหญิงพรหมจารี 

24) HUYỀN THOẠI TÍM  /hwien2 thway6 tim3/  ต านานสมีว่ง 

 

TÍM (สีม่วง) ในคติของคนเวียดนามสีม่วงเป็นสีท่ีแสดงถึงความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดีระหว่างสามีกับ

ภรรยา ซึ่งน ามารวมความกับว่า HUYỀN THOẠI (ต านาน) ก็จะตคีวามได้ว่า เป็นเร่ืองราวความรัก ความซื่อสัตย์ ความ

จงรักภักดรีะหว่างสามกีับภรรยานั่นเอง 

2.2 การตั้งค าถาม 

การเรียบเรียงโดยใช้วิธีการตั้งค าถามนี้ เป็นศิลปะในการใช้ภาษาอย่างหนึ่งซึ่งไม่ได้คาดหวังให้ผู้รับสาร

ตอบค าถามนั้น แต่เป็นวิธีการชักจูงใจและเร้าความรู้สึกในการคาดเดาค าตอบของผู้รับสาร อันจะท าให้ผู้รับสาร

พยายามค้นหาค าตอบด้วยตนเองจากการติดตามสารน้ัน ๆ  

จากข้อมูลปรากฏชื่อละครเวยีดนามท่ีเรียบเรียงโดยใชว้ธีิการต้ังค าถาม ดังนี้ 

25) LẤY CHỒNG SỚM LÀM GÌ ?  /ləy3 coŋ2 ʂɤm3 lam2 ɣi2/ “มสีามีเร็วท าไม?” 

26) BA ƠI MẸ CÓ VỀ KHÔNG   /ba1 ɤy1 mɛ6 kɔ3 ve2 xoŋ1/ “พอ่จ๋า...แม่จะกลับมาไหม” 
 

การเรียบเรียงชื่อละครด้วยการตัง้ค าถามแบบไมต่้องการค าตอบนี้ มีผลท าให้ผู้รับสารอยากทราบค าตอบว่า

สิ่งท่ีตนคาดเดาไวน้ั้นถูกหรือไม่ หรือผู้รับสารบางคนอาจไม่มกีารคาดเดาค าตอบแต่ต้องการจะติดตามสารนั้นเพื่อหา

ค าตอบเลยก็ได้ วิธีน้ีเป็นการกระตุ้นอารมณข์องผู้รับสาร และสร้างความอยากรู้อยากเห็นต่อสารน้ัน 

                                                 
1 ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมอังกฤษ- ไทย. 2545. หน้า 423. 
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2.3 การแสดงเหตุผลหรือข้อแม้ที่ไม่สอดคล้องกัน 

บางครัง้ข้อความหรือชื่อโฆษณา หากใชภ้าษาที่สอดคล้องเป็นเหตุเป็นผลกัน เหมาะสมหรือถูกต้อง ก็อาจ

ธรรมดาเกินกว่าท่ีจะชักจูงให้คนท่ีได้ยินได้ฟังหันมาสนใจในสารนั้น ๆ เรียกว่าไม่เป็นท่ีสะดุดตาสะดุดใจของผู้รับสาร 

ดังนั้น การแสดงข้อความท่ีใช้เหตุผลแบบไม่สอดคล้องกันรวมถึงการตั้งข้อแม้โดยไม่เกี่ยวข้องกันเลย จึงเป็นวิธีท่ีจะ

กระตุน้ให้ผู้รับสารอยากตดิตามและสนใจในตัวสารมากขึ้นได้วิธีหน่ึง 

จากข้อมูลปรากฏชื่อละครท่ีใชว้ธีิการเรียบเรียงสารเพื่อแสดงเหตุผลหรือข้อแมท่ี้ไม่สอดคล้องกัน เช่น 

27) NGƯỜI CÂM BIẾT HÁT  /ŋɯɤy2 kəm1 biet3 hat3/ “เสียงเพลงของคนใบ”้  

 

ลักษณะการเรียบเรียงชื่อละครให้เป็นประโยคเหตุผลแต่ตั้งใจให้เหตุและผลไม่สอดคล้องกันแบบนี้ย่อมสร้าง

ความน่าสนใจให้กับสารได้ ด้วยความท่ีขัดกับหลักความเป็นจริงท าให้ผู้รับสารรู้สึกสะดุดในตัวสารมากกว่าการเรียบ

เรียงให้เหตผุลนัน้สอดคล้องกัน 

เมื่อพจิารณาจากชื่อละคร NGƯỜI CÂM (คนใบ้) หมายถึง คนท่ีพูดไม่ได้หรือพูดไม่ออกเนื่องจากสมองพิการ

ท าให้ประสาทควบคุมการพูดเสียไป พูดไม่ได้ หรือ อวัยวะท่ีใช้พูดเสียหายก็พูดไม่ได้  ส่วน BIẾT HÁT (การร้องเพลง) 

หมายถงึ การท าให้เกิดเสียงดนตรีจากเสียงและเสริมด้วยถ้อยค าทัง้ระบบเสียงสูงต่ าและจังหวะท าให้เกิดความไพเราะ

สร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้ฟัง ดังนัน้การท่ี “คนใบ้” จะ “ร้องเพลง” จึงเป็นอาการท่ีขัดแย้งตามสภาพร่างกายตาม

ธรรมชาต ิ
 

2.4 การสร้างสารส่วนหน้าแล้วเสริมความขยายด้วยส่วนหลัง 

ชื่อละครจ านวนหนึ่งท่ีนิยมเรียบเรียงสารให้ยาวโดยการสร้างสารส่วนหน้าไว้เป็นส่วนหลัก แล้วเสริม

ความขยายด้วยส่วนหลัง วิธีการเช่นนี้จะท าให้ชื่อละครมีความยาวขึ้นโดยปริยาย เพราะฉะนั้นการจะท าให้ผู้รับสาร

สามารถจดจ าชื่อละครท่ีมีความยาวเป็นพิเศษได้น้ัน มักใชว้ธีิการสร้างเสียงสัมผัสให้กับสารส่วนหน้าและส่วนหลัง  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถจ าแนกวิธีการเรียบเรียงสารโดยการสร้างสารส่วนหน้าแล้วเสริมความ

ขยายด้วยสว่นหลัง ดังนี้ 

28) CƯỜI ĐỂ NGẪM: CHUYỆN NHÀ VÀ   CHUYỆN PHỐ    

/kɯɤy2 de4 ŋəm5: cwien6 ɲa2 va2 cwien6 fo3/  “ยิ้มเพื่อคดิ ตอน ไฟในอย่าน าออก ไฟนอกอยา่น าเขา้” 

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. กลวิธีอ่ืน ๆ 

3.1 การตั้งชื่อตามตัวละครหลัก 

ในการตั้งชื่อละครท่ีเป็นจุดขายหรือความเด่นผู้แสดงน านั้นผู้ตั้งชื่อก็จะน าข้อมูลท่ีน่าสนใจของตัวแสดง

น ามาเสนอในรูปแบบของช่ือละคร เชน่ 

31)  PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG /fət6 hwaŋ2 ʈən2 ɲən1 toŋ1/ สมเด็จพระ เจิน เยนิ ตอง 
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 TRẦN NHÂN TÔNG (เจิน เยนิ ตอง) คือ พระมหากษัตริย์องค์ท่ี 3 ของราชวงศเ์วยีดนาม เป็นพระมหากษัตริย์

อัจฉริยะท่ีมีส่วนในการพัฒนาประเทศเวียดนามอยา่งยั่งยนืในช่วงปลายศตวรรษท่ี 13 รวมท้ังการป้องกันเอกราชและ

การขยายอาณาเขต นอกจากนี้ท่านยังเป็นบิดาผู้ก่อตั้งวัดทรุ๊งลามพุทธซึ่งเป็นการท าสมาธิทางพุทธศาสนาท่ีน า

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของเวยีดนามในยุคกลาง 

32) THẦU CHÍN Ở XIÊM  /thəw2 cin3 ɤ4 siem1/  โฮจิมินห์แห่งสยาม 
 

 THẦU CHÍN (โฮจิมินห์) คือ นักปฏิวัติชาวเวียดนาม ซึ่งในภายหลังได้กลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีและ

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม (เวยีดนามเหนอื) หลังจากสิน้สุดของสงครามเวยีดนาม ไซ่ง่อน 

เมอืงหลวงเก่าของเวยีดนามใต ้ได้ถูกเปลี่ยนช่ือมาเป็นนครโฮจิมนิห ์เพื่อเป็นเกียรตแิก่โฮจิมนิห์ 

3.2 การตั้งชื่อตามเนื้อหาของละคร 

จุดขายอกีอย่างหนึ่งก็คือเนื้อหา หรือเนื้อเร่ือง ผู้ชมสามารถทราบขอ้มูลเกี่ยวกับเนื้อหาโดยดูจากชื่อละคร

ได้ เชน่ ชื่อท่ีสื่อความหมายถึงละครท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก เชน่ 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 หรือชื่อท่ีสื่อความหมายถึงความลึกลับน่ากลัวและฆาตกรรม เช่น 36) BẢN 

NĂNG NGUY HIỂM   /ban4 naŋ1 ŋwi1 hiem4/   สัญชาตญาณอันตราย  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 หมายถึงสถานท่ี เวลา ซึ่งเป็นบรรยากาศโดยรวมของเร่ือง เป็นการให้ข้อมูลแก่

ผู้ชมว่า เร่ืองราวนั้นเกิดขึ้นท่ีใด เมื่อไร ชื่อละครท่ีเอาฉากหรือสิ่งของส าคัญของเร่ืองมาเป็นชื่อ ละครนั้นย่อม

หมายความว่าฉากและสิ่งของส าคัญนั้นสามารถน ามาเป็นจุดขายได้ เช่น 

39) Anh Hùng Làng Nà Mạ /aɲ1 huŋ2 laŋ2 na2 ma6/  วรีบุรุษหมูบ้่านนามา 

 

Làng Nà Mạ (หมูบ้่านนามา) เป็นช่ือหมูบ้่านสถานท่ีเกิดของ Kim Đồng (คิมดง) เป็นผู้น าของทีมกู้ภัยเยาวชน

ในตอนเช้าของวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1943 คิมดงได้รับมอบหมายให้ดูแลการประชุมลับของคณะกรรมการกลาง

พรรค ศัตรูค้นพบและส่งกองก าลังใหญ่เพื่อจับภาพผู้น าพรรค เผชญิหนา้กับสถานการณ์ท่ีเป็นอันตรายคิมดงพยายาม

ลวงศัตรูลดก าลังและอาวุธลงบนด้านข้างและส่งสัญญาณให้สหายหลบหนีอยา่งปลอดภัย คิมดองเสียสละตัวเองเมื่อ

อายุได้ 14 ปี และกลายเป็นบุคคลตัวอยา่งส าหรับคนรุ่นใหม่ 

40) ĐƯỜNG LÊN ĐIỆN BIÊN /dɯɤŋ2 len1 dien6 bien1/ มุง่สู่ เดี่ยน เบียน 

 

 ĐIỆN BIÊN (เดี่ยน เบียน) เป็นจังหวัดท่ีอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม ติดกับแขวงพงสาลีของ

ลาวทางทิศตะวันตก และติดกับมณฑลยูนนานทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เดี่ยนเบียนในภาษาเวียดนามแปลว่า "เขต

แดนม่ันคง" ที่นี้เคยมยีุทธการท่ีเดียนเบียนฟูระหว่างเวยีดนามกับฝรั่งเศส โดยชัยชนะเป็นของเวยีดนาม 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยค้นพบเร่ืองกลวิธีการตั้งชื่อละครนั้น ผู้วิจัยพบว่า กลวิธีทางด้านค า และกลวิธีทางด้านการ 

เรียบเรียงนัน้มคีวามส าคัญมากพอ ๆ กัน ส าหรับการต้ังชื่อละคร เนื่องจากกลวิธีเหล่านี้ล้วนเป็นศลิปะในการน าเสนอ

สารท่ีต้องอาศัยรูปแบบหลากหลาย เพื่อให้ผู้รับสารสนใจในสารนั้นให้ได้ ละครบางเร่ืองตั้งชื่อให้มีความโดดเด่นด้วย

การใช้กลวิธีทุกด้าน แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะไม่จ าเป็นต้องใชทุ้กวิธีในชื่อละครทุกเร่ือง หรือเพียงเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง

เท่านั้น เนื่องจากละครบางคร้ังก็ต้องอาศัยตัวเอก สถานท่ี ฉาก เหตุการณ์อื่น ๆ ในเร่ืองมาเป็นแนวในการตั้งชื่อเพื่อ

เรียกความสนใจจากผู้รับสารอยู่แล้ว โดยท่ีไม่ได้ให้ความส าคัญกับการใช้ภาษาในการตั้งชื่อเท่าไรนัก  ดังนั้นถึงแม้ว่า

การใชภ้าษาในการตั้งชื่อลักษณะนี้จะได้รับข้อยกเว้นจากหลักไวยากรณ์และกฎเกณฑ์ทางด้านภาษาซึ่งสอดคล้องกับ

งานของชุติมา บุญอยู่ ซึ่งวิเคราะห์โครงสร้างภาษาและกลวิธีการตั้งชื่อภาพยนตร์ไทยในช่วง 2 ทศวรรษ ในภาษา

เวียดนามมีโครงสร้างทางภาษาไวยากรณ์ แตกต่างกับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจเป็นผลดีต่อธุรกิจละครก็

ตาม แตผู่้รับสารก็ควรค านึงไว้เสมอวา่ภาษาลักษณะนี้ใช้ได้เฉพาะในบางวงการท่ีตอ้งการน าเสนอการสร้างสรรค์ของ

ภาษาเท่านั้น หากจะน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน หรือน ามาเป็นแบบอย่างเพื่อเรียนรู้ถึงพัฒนาการทางด้านภาษาก็ควร

ตระหนักเป็นอยา่งยิ่งวา่เหมาะสมกับกาลเทศะมากนอ้ยเพยีงใด  
 

เอกสารอ้างอิง 
ชนกพร อังศุวิริยะ. (2557). การวเิคราะห์โครงสร้างค าเรียกชื่ออาหารภาษาไทยท้องถิ่นภาคใตข้องกลุม่ชาติพันธ์ุใน      
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การคุ้มครองส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในตุงไทล้ือ  

The protection of geographical indications in Tai Lue Flag 

กฤษฎา ใจแก้วทิ1* วิทูรย์ ตลุดก า1 และวีระยุทธ์ หอมช่ืน1 

Krisada Jaikaewti1*, Withoon Taloodkum1 and Weerayut Homchaen1 
 

บทคัดย่อ 

 ตุงไทลื้อ เป็นรูปแบบของผ้าทอไทลื้ออยา่งหนึ่งอันเป็นภูมปัิญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและสืบ

ทอดกันมาอย่างยาวนานของกลุ่มชาติพันธ์ุไทลื้อ อันเป็นชาติพันธ์ุหนึ่งของประเทศไทย ท่ีมีลักษณะเฉพาะและความโดด

เด่นในการทอตุง ท้ังยังมีลวดลายท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะอันสะท้อนถึงวิถีชีวิตและความเชื่อ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมี 

การอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนไปสู่ชาวไทลื้อรุ่นต่อไป  จึงจ าเป็นท่ีต้องพิจารณาถึงมาตรการทาง

กฎหมายในการให้ความคุ้มครองตุงไทลื้อ ให้เป็นสิทธิของชุมชนหรือกลุ่มชาติพันธ์ุไทลื้อ โดยจะต้องมีการบูรณาการ 

จากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของผู้ท่ีทอตุงไทลื้อในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน การส่งเสริมให้มี

การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใชล้วดลายท่ีปรากฏบนตุงมาประยุกต์ใช ้รวมถึงการให้ความรู้ด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การให้ความคุ้มครองต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ  

พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า พ.ศ. 2534 รวมไปถึง

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนาธรรม พ.ศ. 2559 ท่ีมีผลบังคับใช้เมื่อไม่นานมานี้ เป็นต้น 

ท้ังนี้ เพื่อให้ตุงไทลื้อได้รับการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม และถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้สูงอายุลงไปสู่ลูกหลานไทลื้อ อัน

จะช่วยป้องกันมิให้มรดกทางภูมิปัญญาสูญหายไปตามกาลเวลา อีกท้ังยังสามารถน าเอาภูมิปัญญาดังกล่าวมาต่อยอด

และประยุกตใ์นการประกอบอาชพีได้อยา่งยั่งยนืสืบไป 
 

ค าส าคัญ : กฎหมาย, คุ้มครอง, สิ่งบ่งช้ีทางภูมศิาสตร์, 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 
 

บทน า 

 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งท่ีอยูใ่นทวปีเอเชยี ที่มขีนบธรรมเนยีมประเพณี และวถิีชวีิตท่ีเป็นเอกลักษณ์ ทั้ง

ยังได้มีการผสมผสานขนบธรรมเนียมของกลุ่มชาติพันธ์ุต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน โดยในประเทศไทยนั้นมี

กลุ่มชาติพันธ์ุต่าง ๆ อาศัยอยูเ่ป็นจ านวนมาก กระจายอยู่ตามภูมิภาคตา่งๆของไทย หนึ่งในนั้นคือ ไทลื้อ ซึ่งเป็นกลุ่ม

ชาติพันธ์ุหนึ่งของชาติพันธ์ุไท เชื่อกันว่าภูมิล าเนาดั้งเดิมของไทลื้อนั้นอยู่ในเขตมณฑลยูนนาน ทางตอนใต้ของ

สาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบัน โดยพื้นท่ีนั้นเรียกว่าเขตสิบสองปันนา ต่อมาได้มีการอพยพย้ายถิ่นฐานลงมายัง

บริเวณภาคเหนอืของประเทศไทย กระจายอยูต่ามเขตต่าง ๆ ในจังหวัดของประเทศไทย เช่น จังหวัดเชียงราย จังหวัด

นา่น จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน และจังหวัดเชยีงใหม่ โดยท่ีเมื่อกลุ่มชนดังกล่าวนั้นแม้มี

การอพยพย้ายถิ่นฐานมาแต่ก็ยังคงยึดถือชนบธรรมเนียมและชีวิตของชาวไทลื้อไว้เช่นเดิม ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของ

ภาษา การแตง่กาย วิถีชีวิต การประกอบพิธีกรรมตา่ง ๆ เป็นต้น โดยหนึ่งในสิ่งท่ีชาวไทลื้อยังคงยดึถือและสบืทอดกัน

มาเป็นเวลาชา้นาน ก็คือ การตานตุง หรือ การถวายตุง โดยท่ีชาวไทลื้อมีความเชื่อวา่ ตุง เป็นเคร่ืองบูชาอยา่งหนึ่งอัน

เป็นสัญลักษณ์ของความดีงาม ความเป็นสิริมงคล โดยชาวไทลื้อเชื่อวา่ ตุง เป็นสื่อในการน าทางแก่ผู้ท่ีล่วงลับไปแล้ว

ให้ขึ้นสูส่วรรค์ หรือท่ีมักพูดกันโดยท่ัวไปวา่ เกะปลายตุงขึน้สวรรค์ ท าให้ผู้น้ันหลุดพ้นจากวัฏสงสารหรือการเวียนวา่ย

ตายเกิด รวมไปถึงถวายเพื่อเป็นปัจจัยส่งกุศลให้แก่ตนเองในชาติหน้า ซึ่งการตานตุงนั้นจะกระท าในช่วงสงกรานต ์

โดยชาวไทลื้อจะน าตุงไปบูชาแก่พระประธานท่ีอยู่ในอุโบสถ แล้วน าขึ้นไปแขวนไว้บนเพดานภายในอุโบสถของวัด 

ส าหรับลวดลายของตุงไทลื้อนัน้ จะปรากฏในสองลักษณะส าคัญคือ รูปลวดลายตามปีนักกษัตริย์ หรือในลักษณะของ

รูปแบบปราสาทตา่ง ๆ แต่ท่ีเด่นชัดคือ ลวดลายตามปีนักษัตรของไทย โดยท่ีจะน าเอาชา้งมาแทนปีนักษัตรปีกุน ทั้งตุง

ไทลื้อนั้นยังใช้ผ้าฝ้ายมาทอเป็นตุง โดยมีกรรมวิธีในการป่ันฝ้ายเพื่อเอามาท าเป็นผ้าฝ้ายทอตุงต่อไป ต่างจากตุงของ

แหลง่อื่นท่ีใชก้ระดาษวา่ว หรอืผ้าดิบมาใชใ้นการท าตุง  
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จากการศึกษาข้อมูลพบว่า ชาวไทลื้อบ้านท่าฟ้า อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 

หมู่บ้าน ได้แก่หมู่บ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ 2 บ้านท่าฟ้าใต้ หมู่ 6 บ้านหล่าย หมู่ 7 บ้านฟ้าใหม่ และหมู่ 11 บ้านฟ้าสีทอง 

ต าบลสระ อ าเภอเชยีงม่วน จังหวัดพะเยา เป็นหมูบ้่านท่ียังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทลื้อแตอ่ดตีเป็นอยา่ง

ดีโดยเฉพาะการทอผ้าลายไทลื้อแบบดั้งเดิม สิ่งทอท่ีขึน้ชื่อมากของผ้าทอไทลื้อบ้านท่าฟา้ คือ “ตุง” โดยมอีัตลักษณ์ท่ี

โดดเด่น คือ ลวดลายน้ าไหล ลายของช้าง นก หงส์ คนเรือ เป็นต้น สีท่ีน ามาทอเป็นตุงในอดีตคือสีขาวและสีครีม ท้ัง

ยังเป็นแหล่งส่งออกที่ส าคัญของตุงไทลื้อไปยังชุมชนไทลื้ออื่นๆ เนื่องจากว่า ผู้ท่ีมีความรู้ความช านาญในการทอตุงไท

ลื้อเหลือจ านวนไม่มาก ท้ังการทอตุงไทลื้อต้องมีการสั่งจองล่วงหน้าโดยใช้ระยะเวลาพอสมควรเนื่องจากว่าใช้วิธีใน

การทอ เช่นเดียวกับการทอผ้า ซึ่งปัญหาหนึ่งท่ีส าคัญต่อการอนุรักษ์การทอตุงไทลื้อก็คือ การขาดผู้ท่ีจะมาสืบทอด

วธีิการทอตุงไทลื้อในชุมชน เนื่องจากคนไทลื้อรุ่นใหม ่ไมเ่ห็นความส าคัญกับภูมปัิญญาดังกล่าว และมองว่าการทอตุง

ไทลื้อ ไมใ่ช่อาชพีท่ีจะสามารถน ามาด ารงชีพได้เพราะราคาต่อผืนท่ีมรีาคาต่ า ไมคุ่้มต่อการท่ีจะตอ้งมานั่งทอต่อผืนซึ่ง

ใช้เวลานานหลายวัน ท้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการทอก็ยังคงเป็นแบบโบราณท่ีมีใช้อยู่ตามบ้านของชาวไทลื้ออยู่แล้ว 

แม้ว่าจะมีค าสั่งซื้อจากท่ีอื่น ๆ มาจ านวนพอสมควรก็ตาม เช่นนี้จึงมีเพียงแค่กลุ่มผู้สูงอายุจ านวนหนึ่งเท่านั้นท่ียังคง

สบืทอดภูมปัิญญาในการทอตุงไทลื้อ และมคีวามเสี่ยงสูงท่ีภูมปัิญญานีจ้ะสูญหายและไม่ได้รับการสบืทอดแก่คนไทลื้อ

รุ่นตอ่ไป และเป็นความเสียหายต่อมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยอกีอย่างหนึ่งด้วย 

 ดังนั้น เพื่อเป็นการศึกษาวิเคราะห์แนวทางและมาตรการท่ีเหมาะสมส าหรับการคุ้มครองภูมิปัญญาในตุง 

ไทลื้อ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงจัดท าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจ าปี 2558 ภายใต้ชื่อ

โครงการวิจัย “การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในตุงของไทลื้อ” โดยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ  

ท่ีเกี่ยวข้องและบูรณาการวิจัยการให้บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กล่าวคือ (1) ด้านการวิจัย มุ่ง

ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองภูมิปัญญาในตุงไทลื้อ (2) ด้านการบูรณาการกับการ

บริการวิชาการ โดยการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ทางวิชาการแก่ชุมชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เข้ามารวมกลุ่มใน

ลักษณะวิสาหกิจชุมชนและ หรือการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ ระบบบริหารจัดการ 

ความรู้ด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวสิาหกิจชุมชน แหล่งทุนและการบริหารค่าตอบแทน การสร้าง

เครื่องหมายการค้าของกลุ่ม เป็นต้น (3) ด้านการบูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเป็นการคุ้มครองภูมิ

ปัญญาเกี่ยวกับตุงไทลื้อให้คงอยู่ สืบสานวิธีการทอผ้าและตุง โดยการถ่ายทอดความรู้จากผู้สูงอายุสู่เยาวชนเพื่อการ

รักษามรดกทางวัฒนธรรมท่ีย่ังยนื 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา  

1. เพื่อศึกษารูปแบบ ลวดลาย เร่ืองราย และการผลิตตุงไทลื้อท่ีมีอยูใ่นประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษารูปแบบการให้ความคุ้มครองผลิตภัณฑ์ของชาตพิันธ์ุท่ีมีการใชอ้ยา่งแพร่หลายในหมู่ชาตพิันธ์ุน้ัน ๆ 

3. เพื่อวิเคราะห์หารูปแบบท่ีเหมาะสมกับการคุ้มครองตุงของไทลื้อ ในฐานะเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของ

กลุ่มชาติพันธ์ุ 

4. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทย ซึ่งมุ่งเน้นสิทธิของชุมชน 

ให้รวมไปถึงสิทธิของชาติพันธ์ุใด ๆ ดว้ย 
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
 ปัจจุบันนโยบายต่างๆของประเทศไทย เร่ิมให้ความส าคัญกับการให้สิทธิแก่ชุมชนในการบริหารจัดการพื้นท่ี 

ทรัพยากร รวมไปถึงบรรดาภูมิปัญญาต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในท้องท่ีหรือชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถท่ีจะ

แสวงหาประโยชน ์บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง มากกว่าท่ีจะให้รอความชว่ยเหลือจากทางภาครัฐแต่อยา่ง

เดียว ทั้งแนวคิดดังกล่าวข้างตนนั้น ยังเป็นการน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยมองตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ไปจนกระท่ังถึงระดับท่ีสูงขึ้นไปกว่านั้นท้ัง ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึง

ระดับประเทศอีกด้วย เพื่อท่ีจะเป็นฐานรากในการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มี

ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมและประชาคมโลก และสามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีได้

อยา่งถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปตามสภาวการณ์ของพื้นท่ีเหล่านั้นอย่างแท้จริง อันจะก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนา 

ท้ังในส่วนของภูมิปัญญาท้องถิ่นน้ัน ถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างนึ่ง ท่ีได้มีการสืบทอดและใช้ประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์ แต่ยังไม่มีกฎหมายใดท่ีจะมุ่งเน้นในการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งในรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่งแก่การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอันเป็นภูมิปัญญา

ท้องถิ่น โดยในมาตรา 86(2) บัญญัติว่า “รัฐต้องด าเนินการการส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการคิดค้น เพื่อให้เกิดความรู้

ใหม ่รักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย รวมท้ังให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา” นอกจากนี้ยัง

ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (ปี 2555 ถึง 2559) และนโยบายของรัฐบาลท่ีได้ให้

ความส าคัญกับทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาและการผลิต เพื่อให้

สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้และโครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีสมดุลอยา่งยั่งยืน 

 แต่อย่างไรก็ตามการให้สิทธิต่างๆแก่ชุมชนนั้น สิ่งหนึ่งท่ียังเป็นปัญหาส าคัญก็คือ การปกป้องคุ้มครองภูมิ

ปัญญาของชุมชน โดยเฉพาะที่เป็นบรรดากลุ่มชาติพันธ์ุต่าง ๆ ซึ่งประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นประเทศหนึ่งท่ีมีชาติพันธ์ุท่ี

หลากหลาย ท้ังแต่ละชาติพันธ์ุยังมีขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวิตท่ีแตกต่างกันไป แต่เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป

ตามยุคสมัย ส่งผลท าให้ภูมิปัญญาค่อยๆถูกกลืนไปกับกระแสสังคมและเลือนหายไปในท่ีสุด ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมี

ระบบและกลไกในการปกป้องและคุ้มครองภูมปัิญญาเหล่านั้นให้สามารถท่ีจะคงคุณค่าและสบืตอ่ไปยังลูกหลายของกลุ่ม

ชาติพันธ์ุนั้น ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีหน่วยงาน

ท้ังภาครัฐและเอกชน กลุ่มมวลชนต่าง ๆ จ้องเข้ามาร่วมมือกันด าเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะเป็นเจ้าของภูมปัิญญา โดยใชห้ลักการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน ์

(Access and Benefit Sharing) อันจะน าไปสู่การอนุรักษ์ ตระหนักและพัฒนาภูมิปัญญาอยา่งยั่งยนืตอ่ไป 
 

วิธีวิทยาการวิจัย  
1. ลงพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูล ความเป็นมาของไทลื้อในแตล่ะท้องท่ี ความเชื่อ ลวดลาย และการใชง้านของตุงไทลื้อ 

2. ศึกษาข้อมูลกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กฎหมายทรัพย์สินทาง

ปัญญาอื่น ๆ รวมไปถึงกฎหมายใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ท้ังของไทยและใน

ตา่งประเทศ และวเิคราะห์ถงึรูปแบบของการให้ความคุม้ครองตุงไทลื้อดั้งเดิม 

3. ศึกษาข้อมูลกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้มีการส่งเสริม

วสิาหกิจผ้าทอไทลื้อแนวประยุกต์สมัยใหม่ท่ีตอบโจทย์ความตอ้งการของตลาดและเกิดวสิาหกิจผ้าทอไทลื้อท่ีเข้มแข็ง

และยั่งยืน 

4. วเิคราะห์ถงึรูปแบบท่ีเหมาะสมในการคุ้มครองตุงไทลื้อ 
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ผลการศึกษา  

1. ความเป็นมาของตุงไทลื้อ  

 ในอดีตชาวไทลื้อ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ชาวลื้อ ได้พากันอพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูน

นาน  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ลงมาตั้งถิ่นฐานบริเวณตอนเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยแยกย้าย

กระจัดกระจายไปตั้งรกรากถิ่นฐานตามจังหวัดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน 

จังหวัดล าปาง และจังหวัดพะเยา โดยการเข้ามาของไทลื้อในช่วงแรกนั้นเกิดขึ้นในยุคตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 

เนื่องจากเร่ิมมกีารฟ้ืนฟูบ้านเมืองแถบล้านนาให้เข้มแข็งขึ้น จึงจ าเป็นตอ้งมกีารกวาดตอ้นพไล่พลแรงงานจากหัวเมอืง

ต่าง ๆ มาใช้เป็นแรงงานส าคัญในการฟื้นฟู ส่วนหนึ่งก็คือชาวไทลื้อ ซึ่งมีท้ังท่ียินยอมอพยพมา เช่น ไทลื้อเมืองยอง  

ท่ีอพยพมาอยูบ่ริเวณจังหวัดล าพูน หรอืคนยอง กับอีกสว่นท่ีถูกกวาดต้อนมา เชน่ ไทลื้อเมอืงพง เมอืงหย่วน เมอืงมาง 

เมอืงล้า ซึ่งได้ถูกต้อนเทครัวมาไว้บริเวณอ าเภอเชียงค า อ าเภอเชยีงมว่น และอ าเภอท่าวังผา วิถีชีวติของชาวไทลื้อน้ัน 

มักอาศัยอยู่บริเวณริมน้ า อาศัยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ ดังนั้นบ้านของชาวไทลื้อจึงหลังใหญ่ และแต่ละบ้านจะมีกี่

ทอผ้าและอุปกรณ์ป่ันฝ้ายเป็นของตนเอง โดยส่วนมากมักน าผ้าฝ้ายมาใช้ในการทอผ้า เนื่องจากวิถีชวีิตของผู้หญิงใน

สังคมไทลื้อนั้นจะได้รับการสั่งสอนหน้าที่ของกุลสตรี โดยเร่ิมหัดทอถุงยา่มหรือผ้าเช็ดหน้าน้องตัง้แต่ยังเด็ก แล้วค่อย

พัฒนาเทคนิคในการท าให้ยากขึน้ตามล าดับ ในส่วนของขนบธรรมเนียมประเพณีของไทลื้อนั้นโดยมากจะเป็นพิธีกรรม

เกี่ยวข้องกับการท าไร่ท านา ไมว่า่จะเป็นการล้องเหมอืง หรือขุดลอกคลอง หรอืการสู่ขวัญขา้วใหม ่เป็นต้น  

นอกจากนี้ยังมีประเพณีท่ีน่าสนใจอีก ได้แก่ การตานตุง หรือการถวายตุง ซึ่งค าว่า ตุง เป็นภาษาท้องถิ่ นของ

ภาคเหนอื ซึ่งหมายถึง “ธง” โดยชาวไทลื้อมคีวามเชื่อเกี่ยวกับตุงวา่ เป็นของมงคล เป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงามและ

เป็นสิริมงคล เป็นเคร่ืองประกอบพธีิทางศาสนาเพื่อเป็นพุทธบูชา ทั้งยังเป็นอานิสงส์ให้แก่ผู้ท่ีล่วงลับไป เพื่อให้ตุงเป็น

สื่อในการน าดวงวิญญาณให้พ้นจากนรกภูมิหรือวิบากกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงการสร้างบุญบารมีแก่ตนเอง เมื่อยาม

เสียชีวิตจะได้เกาะชายตุงขึ้นสู่สวรรค์ ท้ังนี้ส่วนหนึ่งจะเห็นได้ว่า ขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับตุงของไทลื้อนี้ น ามาสร้าง

ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหวา่งกลุ่มชนกับวัด และยังเกี่ยวพันกับวญิญาณอีกด้วย อันแสดงให้เห็นถึงวถิีชวีิต

ท่ียึดม่ันอยูใ่นพระพุทธศาสนาและความเชื่อทางจิตวญิญาณของชาวไทลื้อได้อยา่งชัดเจน  

2. ลวดลายและความเชื่อมโยงกับชุมชนและความเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  

 ลวดลายตุงไทลื้อ ท่ีเห็นอยา่งชัดเจน จะแบ่งเป็นสองส่วนท่ีส าคัญ คือ ปีนักษัตร และปราสาท   

 1. จุดเด่นของตุงไทลื้อจะเนน้สท่ีีสด โดยเฉพาะตุงไทลื้อในเขตอ าเภอเชยีงม่วน จะใชส้ีชมพู สีม่วง มีแดง สี

เขียว  

 2. ในสว่นของปราสาทจะเป็นรูปแบบปราสาทท่ีแตกต่างจากปราสาทในท้องท่ีอ่ืน ๆ ซึ่งแตล่ะพื้นท่ีน้ัน รูปแบบ

จะแตกตา่งกันออกไปเล็กน้อย แตจ่ะแวดล้อมไปด้วยรูปตน้ไม้ นก ดอกไม ้คน ชา้ง ม้า ผีเสื้อ เป็นต้น 

 3. ปนีักษัตรท่ีมีการทอลงบนตุงไทลื้อนัน้ ในสว่นของปีนักษัตรกนุ จะมกีารน าเอาช้างมาใชแ้ทน ซึ่งเป็นการ

ประยุกตต์ามธรรมเนยีมของลา้นนาด้วยส่วนหน่ึง 

 4. มักจะใชผ้้าฝ้ายในการทอตุงมากกว่ากระใชก้ระดาษหรือผา้ดิบ                                                                                                        

3. กฎหมายทีเ่กี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งบางชีท้างภูมศิาสตรต์ุงไทลื้อ 

 จากการศกึษาวจิัยพบวา่ปัจจุบันมกีฎหมายหลักท่ีใชใ้นการคุ้มครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมศิาสตร์ พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็น

กฎหมายท่ีก าหนดถึงการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง โดยให้ความคุ้มครองสินค้าท่ีมีลักษณะ

หรือเอกลักษณ์เป็นการเฉพาะตัว โดยมีแหล่งก าเนิดหรือแหล่งผลิตท่ีเกี่ยวพันกับพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ ไม่ว่าเป็นระดับ

ชุมชนจนถึงระดับภูมิภาค เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ผลิตสินค้าในแหล่งนั้น ๆ ให้ได้รับความคุ้มครองไม่ถูกลอก
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เลียนหรือถูกอ้างอิงน าไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดียังมีกฎหมายอื่น ๆ ท่ีสามารถน ามา

ประยุกตใ์ชใ้นการให้ความคุ้มครองตุงไทลื้อในฐานะเป็นทรัพย์สนิได้เชน่กัน 

1.  พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 

หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากประเทศไทยมีนโยบายท่ีจะให้ความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมศิาสตร์เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนสับสน

หรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า โดยก าหนดให้มีการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ส าหรับสินค้าท่ีมา

จากแหล่งภูมิศาสตร์และห้ามการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อันจะท าให้เกิดความสับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์

อันแท้จริงของสินค้าท่ีระบุในทะเบียน ในขณะเดียวกันนโยบายดังกล่าวเป็นการอนุวัติการตามพันธกรณีท่ีประเทศไทย

มตีามขอ้ 22 ถึงข้อ 24 แห่งความตกลงวา่ด้วยสทิธิในทรัพยส์ินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าในภาคผนวกท้ายความตก

ลงมาร์ราเกซจัดตั้งองค์การการค้าโลกด้วย แต่กฎหมายไทยในปัจจุบันยังไมเ่พียงพอท่ีจะรองรับนโยบายการให้ความ

คุ้มครองและรองรับพันธกรณีดังกล่าวได้ สมควรมีกฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  จึงจ าเป็นต้องตรา

พระราชบัญญัติน้ี 

พระราชบัญญัติคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมศิาสตร์ พ.ศ. 2546 มีสว่นท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองตุงไทลื้อ โดยถือ

วา่เป็นสิ่งบ่งชีท้างภูมศิาสตร์อยา่งหนึ่ง ซึ่งตามกฎหมายดังกล่าวให้นิยามค าวา่ “สิ่งบ่งชี้ทางภูมศิาสตร์” หมายความว่า 

ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดท่ีใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ และท่ีสามารถบ่งบอกว่าสินค้าท่ีเกิดจากแหล่ง

ภูมิศาสตร์น้ันเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว และ ค าว่า “แหล่ง

ภูมิศาสตร์” หมายความว่า พื้นท่ีของประเทศ เขต ภูมิภาคและท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงทะเล ทะเลสาบ 

แมน่้ า ล าน้ า เกาะ ภูเขา หรือพื้นท่ีอ่ืนท านองเดียวกันดว้ย 

กล่าวโดยสรุป “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” คือ ชื่อหรือสัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดท่ีบอกแหล่งผลิตของสินค้าโดย

สามารถสื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่าสินค้านั้นมคีุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษแตกต่างจากสินค้าท่ีผลิตในแหล่งผลิตอ่ืน 

เชน่ ไข่เค็มไชยาท่ีประกอบด้วยค าว่า ไข่เค็มซึ่งบอกวา่สินค้าคืออะไร และค าว่าไชยาซึ่ง หมายถึงอ าเภอไชยา จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี ท่ีบ่งบอกแหล่งผลิตไข่เค็มดังกล่าว และยังสื่อให้คน ท่ัวไปเข้าใจว่าไข่เค็มท่ีผลิตในแหล่งดังกล่าวนั้น

ดังกล่าวมีคุณสมบัติ,คุณลักษณะหรือคุณภาพท่ีแตกต่างจากไข่เค็มท่ีผลิตจากแหล่งอื่นอย่างไร ฉะนั้น สิ่งบ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตร์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบหรือปัจจัยส าคัญสองประการคือ “ธรรมชาติ”  กับ “มนุษย์” ในแหล่ง

หรือท้องท่ีนั้น โดยธรรมชาตินั้นสร้างสิ่งแวดล้อมหรือวัตถุดิบให้แก่การผลิตสินค้า ส่วนมนุษย์นั้นใช้ทักษะ ความรู้ 

ความช านาญพิเศษเฉพาะของผู้ผลิตสินค้าในชุมชน และรวมถึงภูมิปัญญาในการผลิตสินค้านั้น โดยอาจจะมีการ

ถ่ายทอดหรือสืบต่อมาจากบรรพบุรุษเกี่ยวกับกรรมวิธีหรือสูตรท่ีใช้ในการผลิตสินค้านั้น ๆ อันท าให้ผู้บริโภคยอมรับ

วา่ถ้าเป็นสนิค้าชนดินี้ต้องมาจากแหล่งนี้เท่านัน้ แตท้ั่งน้ีภายใตข้องสิ่งท่ีเรียกว่าสิ่งบ่งช้ีทางภูมศิาสตร์ นอกเหนอืไปจาก

จะมีความเกี่ยวกันกับพื้นท่ีหรือกับมนุษย์ในพื้นท่ีนั้นๆแล้ว สินค้าท่ีจะถือว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้นั้น จะต้องมี

ลักษณะดังต่อไปนี้ 1. มีคุณภาพ (Quality) 2. มีชื่อเสียง (Reputation) และ 3. มีลักษณะอื่นใดท่ีมาจากพื้นท่ีทาง

ภูมิศาสตร์ดั้งเดิมด้วย (Other characteristics from geographical origin) ในระดับหนึ่งซึ่งเป็นท่ียอมรับในหมู่ของ

ผู้บริโภคด้วย แตไ่มจ่ าเป็นวา่จะต้องมีชื่อเสียงในระดับโลก เพียงแค่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ หรือภูมิภาค ก็เพยีงพอ

แล้วเพราะว่าในเร่ืองของชื่อเสียงของสินค้านั้นสามารถท่ีจะพัฒนาหรือประชาสัมพันธ์ขึ้นมาได้ นอกจากนี้ยังเน้น

คุ้มครองเฉพาะท่ีเป็นตัวสนิค้าหรือผลิตภัณฑ์เท่านัน้ ไมคุ่้มครองไปถึงการให้บริการด้วย อันเป็นไปตามมาตรา 22 ของ

ความตกลงทริปส์ ดังนัน้ จะเห็นได้ว่า การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมศิาสตร์เมื่อพจิารณาถึงปัจจัยท้ังสองด้านแล้วเห็นได้

ชัดว่า ให้ความส าคัญกับองค์ประกอบด้านมนุษย์มากกว่าด้านธรรมชาติ เนื่องจากมุ่งหมายท่ีจะคุ้มครองในลักษณะ
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ของทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์มากกว่า แต่อย่างไรก็ตามการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตร์นี้มีเป้าหมายท่ีการให้ความคุ้มครองแก่กลุ่มชุมชนท่ีมีการผลิตสินค้า จึงอาจถือได้ว่าสิทธิในการใช้สิ่งบ่งชี้

ทางภูมศิาสตร์เป็นสิทธิชุมชน หรือสทิธิของกลุ่มคนท่ีอยู่ในท้องถิ่นท่ีผลิตสนิค้านั้น หรืออาจถือได้ว่าเป็นสิทธิแตเ่พยีงผู้

เดียวของชุมชนผู้ผลิตสินค้าในแต่ละพื้นท่ีทางภูมศิาสตร์ มิใชส่ิทธิเฉพาะของผู้ผลิตแตล่ะรายไป  

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีความแตกต่างจากทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น กล่าวคือ ผู้ท่ีเป็นเจ้าของไม่ใช่

บุคคลหนึ่งบุคคลใดแต่เป็นกลุ่มชุมชนท่ีเป็นผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการในพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์น้ัน ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ผลิต

ท่ีอาศัยอยู่ในสถานท่ีหรือแหล่งภูมิศาสตร์ และผู้ประกอบการเกี่ยวกับสินค้าท่ีใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นเท่านั้น ท่ีมี

สิทธิผลิตสินค้าดังกล่าวโดยใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์น้ันได้ ผู้ผลิตคนอื่นท่ีอยูน่อกแหล่งภูมศิาสตร์จะไมส่ามารถผลิตสินค้า

โดยใช้ชื่อแหล่งภูมิศาสตร์เดียวกันมาแข่งขันได้ ซึ่งอาจเรียกว่า “สิทธิชุมชน” ไม่สามารถน าสิทธิท่ีได้รับไปอนุญาตให้

บุคคลอื่นใช้ต่อได้ ผู้ท่ีอยู่ในพื้นท่ีแหล่งภูมิศาสตร์เท่านั้นท่ีมีสิทธิใช้ และเนื่องด้วยเป็นสิทธิของชุมชนนั้น ๆ แล้ว จึง

ส่งผลท าให้ผู้ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันจากแหล่งภูมิศาสตร์อื่น และมีความประสงค์ท่ีจะใช้ชื่อของสินค้าตามแหล่ง

ผลิตดั้งเดิมก็ไมส่ามารถท่ีจะท าได้ 

ลักษณะการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมศิาสตร์  อาจแบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ 

ระดับปกติ ใช้กับสินค้าท่ัวไปโดยมุ่งป้องกันมิให้มีการน าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไปใช้ในลักษณะท่ีจะท าให้คน

สับสนหลงผิดในแหลง่ท่ีมาของสินค้านัน้ เช่น ผู้ผลิตไข่เค็มท่ีพะเยา ไมส่ามารถใชค้ าว่า “ไข่เค็มไชยา” กับสินค้าของตน

ได้ หากท าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดหรือลวงสาธารณชน (Mislead the public) คิดวา่ไข่เค็มของตนมาจากอ าเภอไชยา 

ระดับพิเศษ ใช้กับสินค้าเฉพาะอย่างตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง เป็นการห้ามการใช้สิ่งบ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตร์นั้นทุกกรณี แม้จะไม่ได้ท าให้สาธารณชนสับสนหลงผิดก็ตาม เพื่อคุ้มครองไม่ให้มีการแสดงให้ทราบถึง

แหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้าโดยใช้ค าวา่ “ชนิด” หรือ “แบบ” หรือค าท านองเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ภายใต้ความตกลง

ระหว่างประเทศ TRIPS ได้ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าท่ีทุกประเทศสมาชิก WTO จะต้องให้ความคุ้มครองสินค้าประเภท 

ไวน ์และสุรา ในระดับพเิศษ ตัวอยา่งการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในระดับพิเศษนี้ เชน่ ผู้ผลิตไวนใ์นประเทศไทย

ไม่สามารถใช้ค าว่า “Borbeaux” ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นการอ้างโดยอ้อม เช่น ผลิตแบบ Borbeaux หรือชนิดเหมือน 

Borbeaux หรือแมจ้ะได้ระบุไว้ชัดเจนแล้ววา่เป็นไวน์ท่ีผลิตในไทยก็ตาม เป็นต้น 

ประโยชน์ของสิ่งบ่งชี้ทางภูมศิาสตร์  

1. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าตามท่ีตนต้องการจากฉลากหรือชื่อท่ีใช้รวมไปถึงด้าน

สุขอนามัยและความปลอดภัยของประชาชนโดยรวม  

2. เพื่อคุม้ครองผู้ผลิตและป้องกันการแข่งขันท่ีไมเ่ป็นธรรม เพื่อให้กลไกตลาดด าเนนิไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องไม่ฉกฉวยหรือน าเอาชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้าไปแอบอ้างโดยทุจริต การอ้างแหล่งผลิต

สินค้าโดยมิชอบ เพื่อแสวงประโยชนจ์ากชื่อเสียงของชุมชนอ่ืนๆ ท่ีผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน ย่อมถือเป็นการกระท าท่ีไม่

เป็นธรรม 

3. เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้ผู้ผลิต และเป็นเคร่ืองมือทาง คือ เพื่อสื่อให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ผลิต

ขึน้ในประเทศใดประเภทหนึ่ง หรือท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง  โดยท่ีการระบุชื่อประเทศหรือท้องถิ่นดังกล่าวจะต้องท าให้

ผู้บริโภคเข้าใจวา่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นัน้มีลักษณะพิเศษตา่งไปจากสินค้าจ าพวกเดียวกันท่ีผลิตขึ้นจากแหล่งอื่น เช่น 

ไข่เค็มไชยา มดีอรัญญิก ส้มโอนครชัยศรี มะขามหวานเพชรบูรณ์ ข้าวหอมมะลทุ่ิงกุลาร้องไห้ เป็นต้น  

4. เพื่อให้มกีารดูแลรักษามาตรฐานของสินค้า เพราะสิ่งบ่งช้ีทางภูมศิาสตร์มีลักษณะเหมอืนเป็นเครื่องหมาย

รับรองคุณภาพและแหล่งท่ีมาของสินค้า เนื่องจากเงื่อนไขของการขอรับความคุ้มครองในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ผู้ขอ
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จะตอ้งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างพื้นท่ีและตัวสนิค้า เชน่ วธีิการผลิต วัตถุดบิท่ีใช ้ฯลฯ ซึ่งส่งผลถึงคุณภาพ

เฉพาะของสินค้าจากแหล่งน้ัน กลุ่มผู้ผลิตจึงต้องมสี่วนอยา่งมากในการชว่ยกันรักษาคุณภาพ หรือชื่อเสียงของสินค้าท่ี

ขึน้ทะเบียนน้ัน ๆ ไว้ 

5. เพื่อการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เนื่องจากสินค้าท่ีอาจขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้นั้น ส่วน

ใหญ่จะเป็นสินค้าท่ีอาศัยปัจจัยในแง่สภาพดินฟ้าอากาศ หรือสภาพพื้นท่ีซึ่งจะส่งผลอย่างมากต่อคุณภาพของสินค้า 

จนน าไปสู่ชื่อเสียงของสินค้านั้น ๆ การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมศิาสตร์จึงเป็นการชว่ยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น

โดยตรง  

6. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและรักษามรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกันของกลุ่มชุมชนในท้องถิ่นในการสร้างความร่วมมือกันเพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าของชุมชนและท้องถิ่น 

สร้างความรู้สกึผูกพัน ความภาคภูมใิจในถิ่นก าเนิด และชว่ยลดปัญหาแรงงานอพยพเข้าสู่เมือง ตลอดจนเป็นการชว่ย

รักษามรดก ขนบธรรมเนยีม และศลิปวัฒนธรรมพื้นบ้านได้อีกทางหนึ่ง 

การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ 

ในกรณีของตุงไทลื้อ เนื่องจากสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ มีเจตนาท่ีจะคุ้มครองสิทธขิองชุมชนเป็นหลักแลว้ ยังได้

เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนไม่จ าเป็นท่ีจะต้องเป็นชุนชนท่ีผลิตสินค้านั้น  ๆ ก็ย่อมได้ โดยหากพิจารณา

บทบัญญัติตามมาตรา 7 ซึ่งให้ผู้มสีิทธิขอขึน้ทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมศิาสตร์ได้มดีังนี้ คือ 

(1) ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐท่ีเป็นนิติ

บุคคลซึ่งมีเขตรับผิดชอบครอบคลุมบริเวณแหลง่ภูมิศาสตร์ของสินค้า 

(2) บุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการค้าเกี่ยวข้องกับสินค้าท่ีใช้สิ่งบ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตร์ และมีถิ่นท่ีอยูใ่นแหล่งภูมศิาสตร์ของสินค้า 

(3) กลุ่มผู้บริโภคหรือองคก์รผู้บริโภคสินค้าท่ีใชส้ิ่งบ่งช้ีทางภูมศิาสตร์ 

ดังนั้น หน่วยงาน บุคคล หรือกลุ่มบุคคลตามมาตรา 7 ย่อมมีสิทธิน าตุงไทลื้อไปขอขึ้นทะเบียนได้ แต่ต้อง

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด โดยสามารถเทียบเคียงกับการขึน้ทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมศิาสตร์ในกลุ่มสินค้า

หรือผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันมสีินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ไทย ขึ้นทะเบียนแล้ว รวมท้ังหมด 67 สินค้า

จาก 49 จังหวัด โดยในกลุ่มของผลิตภัณฑจ์ากผา้ มกีารขึน้ทะเบียนไว้ท้ังสิ้น 8 สินค้า ประกอบด้วย 1.ผ้าตีนจกแมแ่จ่ม 

2.ผ้าไหมยกดอกล าพูน 3.ผ้าไหมแพรวากาฬสนิธ์ุ 4.ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร 5.ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท 6.เส้นไหมไทย

พื้นบ้านอีสาน 7.ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านหว้ยห้อม และ 8.ผ้าไหมมัดหม่ีซิ่นตนีแดงบุรีรัมย์ 

แต่อยา่งไรก็ตามในส่วนของการขึ้นทะเบียนนี้ ในมาตรา 7 (1) จะพบว่าเปิดโอกาสให้หน่วยงายราชการตา่งๆ

ท่ีเป็นนิติบุคคลสามารถยื่นขอขึน้ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ แตท้ั่งนี้ในความเป็นจริงแล้วจะพบว่าในการบริหาร

ราชการนั้น หน่วยงานรัฐต่างๆมิได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลทุกหน่วยงาน ดังนั้น อาจก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติท่ี

หน่วยงานของรัฐบางหน่วย เช่น อ าเภอ แม้ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคล าดับรองจากจังหวัดก็ตาม แต่ก็

มไิด้มีฐานะเป็นนิติบุคคล เช่นนี้จึงไม่อาจที่จะขอขึน้ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในเขตได้ อีกทั้งการหาเจ้าภาพหลัก

ในการขอขึ้นทะเบียน ยังไม่มีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนว่า ให้หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก จึงจะส่งผลต่อการปฏิเสธ

ภาระหน้าท่ีในส่วนนี้ได้ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงความสามารถของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าแล้ว ใช่ว่าทุกกลุ่มจะมี

ความสามารถในการขอขึ้นทะเบียนได้ เนื่องจากอาจมีปัญหาในเร่ืองการท าความเข้าใจในหลักเกณฑ์การขอขึ้น

ทะเบียนตา่ง ๆ รวมไปถึงข้อกฎหมาย การเขียนอธิบายรายละเอยีดตา่ง ๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 9 และมาตรา 10 

อีกท้ังการพิจารณาถึงความมีชื่อเสียง คุณภาพ และเอกลักษณ์เฉพาะต่าง ๆ ของสินค้า และแหล่งภูมิศาสตร์ ท่ีอาจ
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ส่งผลตอ่การตัดสนิใจขอขึ้นทะเบียนได้ เช่นนี้จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องมหีนว่ยงานท่ีมาก ากับดูแลและให้ค าปรึกษาแก่

กลุ่มผู้ผลิตสนิค้า หรือกลุ่มชุมชนน้ันๆด้วย 

ท้ังเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติกฎหมายและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะพบว่า ใน

กรณีของตุงไทลื้อ แม้ว่าจะมีลักษณะบ่งเฉพาะท้ังในส่วนของลวดลาย กรรมวิธีในการทอ และความเชื่อมโยงกับวิถี

ชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มคนไทลื้อ และมีคุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าจากตุงไท

ลื้อ แต่อย่างไรก็ตามในการพิจารณาว่าจะขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาส่วนอื่น

ประกอบด้วยนอกเหนอืจากรายละเอยีดเกี่ยวกับคุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัตหิรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าท่ีใชส้ิ่ง

บ่งช้ีทางภูมศิาสตร์ จะตอ้งพิจารณาถึง “รายละเอยีดซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสนิค้าท่ีใช้สิ่งบ่งช้ีทางภูมศิาสตร์กับ

แหล่งภูมิศาสตร์” ด้วยดังท่ีปรากฏในข้อ 9 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน 

การประกาศโฆษณา การคัดค้านและการโต้แย้งค าคัดค้าน การขึ้นทะเบียน การอุทธรณ์และการแก้ไขหรือเพิกถอน

ทะเบียนสิง่บ่งช้ีทางภูมศิาสตร์ พ.ศ. 2547 

กรณีของตุงไทลื้อในปัจจุบันพบวา่ กลุ่มวัฒนธรรมชาตพิันธ์ุไทลื้อในประเทศไทยกระจายตัวตั้งถิ่นฐานอยู่ ใน

จังหวัดเชียงราย เชียงใหม ่ล าพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา ล าปาง แพร่ และน่าน ซึ่งต่างมีภูมิปัญญาวัฒนธรรมและความ

เชื่อในการทอตุงท่ีเป็นเอกลักษณ์คล้ายคลึงกัน แต่เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดของแต่ละพื้นท่ีหรือแต่ละจังหวัด 

อ าเภอและหรือแต่ละต าบลลวดลาย และอัตลักษณ์ของตุงไทลื้อ ผู้วิจัยมีความเห็นว่ายังมีความแตกต่างกันในบาง

ประเด็นเชน่ ลักษณะของลวดลายและสีท่ีใช ้รวมถึงปัจจุบันมกีารน าเทคโนโลยีด้านการยอ้มสีรวมถึงการผสมผสานน า

เส้นด้ายหรือไหมจากต่างถิ่นมาผสมเพื่อเพิ่มมูลคา่และให้ตรงความตอ้งการของผู้บริโภค 

ดังนั้น หากจะขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมศิาสตร์จะตอ้งเป็นกรณีท่ีสะท้อนและสามารถแสดงความสัมพันธ์

ระหว่างผ้าทอไทลื้อกับแหล่งภูมศิาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า สามารถขึน้ทะเบียนได้ใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ 

1. การขึ้นทะเบียนแบบกลุ่มท้องถิ่นที่ผลิตตุง เช่น เชียงค า, เชียงม่วน, น่าน, เชียงราย เป็นต้น โดยใน

การขึน้ทะเบียนน้ัน จ าเป็นท่ีจะต้องให้แต่ละท้องถิ่นแสดงถึงรายละเอยีดหรือคุณสมบัตเิฉพาะของตุงไทลื้อท่ีแต่ละพื้นท่ี

ได้ผลิตออกมา เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และยังสะท้อนให้เห็นถึง

ความแตกต่างเกี่ยวกับคุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าท่ีใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ดังกล่าววา่มีความโดดเด่นและแตกตา่งจากท้องถิ่นอ่ืนอยา่งไร 

2. การขึ้นทะเบียนแบบกลุ่มภูมิภาคที่ผลิตตุง ซึ่งในกรณีนี้ผู้วิจัยเห็นวา่จะส่งผลให้การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้

ทางภูมิศาสตร์มีความเข้มแข็งและสะท้อนถึงความเป็นสิทธิของชุมชนอย่างแท้จริง รวมท้ังเรียกได้ว่าเป็นสิทธิของชาติ

พันธ์ุอยา่งหนึ่งก็ได้ โดยการรวมกลุ่มมในลักษณะนี้จะเป็นการขอขึ้นทะเบียนในลักษณะของภูมิภาค เช่น ล้านนา เป็น

ต้น โดยรวมจังหวัดต่างๆ ที่มีการทอตุงไทลื้อ ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับกรณีการขึ้นทะเบียนสินค้าประเภทอื่นท่ีมีการ

ขึน้ทะเบียนแบบรายกลุ่มจังหวัดได้ เชน่ ข้าวก่ าล้านนา (Khao Kum Lanna) ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ชียงราย 

ล าปาง ล าพูน แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน หรืออาจเทียบเคียงกับกรณีของ “เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน (Isan 

Indigenous Thai Silk Yarn)” ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดหนองคาย นครพนม มุกดาหาร ชัยภูมิ สกลนคร อุดรธานี เลย 

ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด ยโสธร นครราชสมีา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี หนองบัวล าภู 

อ านาจเจรญิ และบึงกาฬ เป็นต้น 
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2. กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในตุงไทลื้อ 

2.1 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 

ลิขสิทธ์ิ (Copyright) คือ สิทธิแต่เพียงผู้ เดียวท่ีจะกระท าการใด ๆ เกี่ยวกับ งานท่ีผู้สร้างสรรค์ได้

สร้างสรรค์ขึ้นโดยการใชส้ติปัญญาความรู้ ทักษะความสามารถ และความวริิยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ 

โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น โดยงานท่ีสร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทท่ีกฎหมายลิขสิทธ์ิให้คุ้มครอง โดยผู้

สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีท่ีแสดงออกซึ่งความคิดโดยไม่ต้องจดทะเบียน และไม่จ าเป็นท่ีจะต้องมีบันทึก

ส าเนาของงาน ท้ังไม่จ าต้องเป็นงานท่ีมีความใหม่หรือไมเ่คยปรากฏมาก่อนแต่อยา่งใด 

จากการศึกษาวจิัยกรณีของตุงไทลื้อซึ่งถือเป็นงานฝีมอืดั้งเดิมและเป็นมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรม มี

ความเชื่อมโยงกับวิถีชีวติและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุไทลื้อ มีกระบวนการผลิต วิธีทอผ้าและลวดลายของผ้าทอ

อันเป็นเอกลักษณ์ ตุงท่ีถูกทอขึ้นในแต่ละผืนมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความประณีต สวยงานตามฝีมือและ

ประสบการณ์ของผู้ทอ อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเกี่ยวกับผ้าทอไทลื้อ จะพบประเด็น

การพิจารณาว่า เนื่องจากลวดลายท่ีใช้ในการทอนั้นเป็นลวดลายดั้งเดิม เช่นนี้จึงก่อให้เกิดค าถามท่ีว่าใครเป็นผู้

สร้างสรรค์? และการออกแบบลวดลายบนผืนผ้าทอไทลื้อถือเป็นงานสร้างสรรค์และจะได้รับการคุ้มครองตาม

กฎหมายลขิสิทธ์ิหรือไม?่  

ซึ่งเมื่อพิจารณาในพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 พบวา่ในกรณีตุงของไทลื้อนัน้ จะมีลิขสิทธิ์ตอ่เมื่อ

เข้าเงื่อนไขท้ัง 4 ประการ คือ 1. จะตอ้งเป็นการแสดงออกซึ่งความคิด เพยีงแตเ่ป็นแนวคิดหรือไอเดียในสมองยังไมถ่ือ

วา่ได้รับการคุ้มครอง 2. ต้องเป็นการแสดงออกในงานอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีกฎหมายคุ้มครอง ซึ่งมีด้วยกัน 9 ประเภท 

อันได้แก่ งานวรรณกรรม งานศิลปกรรม งานดนตรีกรรม งานนาฏกรรม งานโสตทัศนวัสดุ งานสิ่งบันทึกเสียง งาน

ภาพยนตร์ งานแพร่ภาพแพร่เสียง หรอืงานอื่นใดในแผนวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกศลิปะ 3. ตอ้งสร้างสรรค์

ด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่นและมีระดับของความวิริยะอุตสาหะหรือระดับของการสร้างสรรค์พอสมควร 

และ 4. ตอ้งไม่ขัดต่อกฎหมาย 

ดังนั้น ในกรณีของผ้าทอไทลื้อ แมว้า่จะมกีระบวนการขั้นตอนและเทคนิคการทอตลอดจนลวดลายท่ีเป็นลาย

สวยงาม แต่ไม่อาจได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 เพราะลวดลายท่ีปรากฏบนผืนผ้าถือเป็น

ลายดั้งเดิมท่ีมีลักษณะทั่วไป และไม่อาจบ่งบอกได้ว่าใครเป็นผู้ท่ีสร้างสรรค์ลวดลายนั้นขึ้นมา จึงส่งผลท าให้ลวดลาย

ดังกล่าวนั้น ไม่มลีิขสิทธ์ิ และถือวา่เป็นลวดลายท่ีหมดอายุความคุ้มครองลิขสิทธ์ิอันส่งผลให้เป็นสมบัติสาธารณะ (Public 

domain) และท าให้ประชาชนท่ัวไปจึงสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากลวดลายเหล่านี้ได้ อย่างไรก็ตามแม้ว่าลวดลาย

โบราณหรือลายดั้งเดิมดังกล่าวเป็นงานสาธารณะแล้วก็ตาม แตล่วดลายโบราณเหล่านี้อาจมีลักษณะเป็นงานสร้างสรรค์

อันมีลิขสิทธ์ิได้ หากผู้ทอตุงได้สร้างสรรค์หรือดัดแปลงหรือประยุกต์ลวดลายดั้งเดิมนั้นเสียใหม่ เพื่อก่อเกิดลวดลาย

โบราณในรูปแบบใหม่และใช้วิธีพิมพ์ลายหรือท าให้เกิดลวดลายบนผืนผ้า หรือในลักษณะอื่นใด อันลักษณะเป็นงานศิลป

ประยุกต์ตามมาตรา 4 (7) ดังนั้น การทอตุงโดยใช้ลายดั้งเดิมนั้น จึงส่งผลท าให้ผู้ทอไม่อาจอ้างความเป็นเจ้าของงาน

สร้างสรรค์หรืออ้างว่าเป็นผู้สร้างสรรค์ได้ เว้นแต่เป็นกรณีสร้างลายผ้าใหม่ขึ้นมาหรือการประยุกต์ในลักษณะศิลป

ประยุกตต์ามกฎหมาย 

ในประเด็นปัญหาว่า กรณีท่ีผู้ทอน าลายผ้าทอไทลื้อดั้งเดิมมาประยุกต์ดัดแปลงเป็นลวดลายใหม่และ/หรือ

ผสมกับลายผ้าทอท่ีคดิขึน้ใหม่ กรณเีชน่นีจ้ะถือเป็นงานท่ีสร้างสรรค์ขึ้นใหมแ่ละได้รับการคุ้มครองหรือไม ่ผู้วิจัยเห็นว่า 

กรณีท่ีมีการประยุกต์ลวดลายและมกีารน าลวดลายดั้งเดิมและ/หรือออกแบบลวดลายใหมแ่ล้วน ามาทอเป็นลายในผ้า

ทอ กรณเีชน่นี้ ถือเป็นงานศิลปะประเภทศลิปประยุกต์ตามมาตรา 4 (7) ได้เพราะเมื่อพิจารณาจากค านิยามแลว้พบว่า 
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“งานศิลปประยุกต์” ได้แก่ งานที่น าเอางานงานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานภาพพมิพ ์งานสถาปัตยกรรม งาน

ภาพถ่าย งานภาพประกอบ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันไปใชป้ระโยชนอ์ย่างอื่น นอกเหนอืจากการช่ืนชม

ในคุณค่าของตัวงานดังกล่าวนั้น เช่น น าไปใช้สอย น าไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเคร่ืองใช้หรือน าไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ทางการค้าเท่านั้น จึงก่อให้เกิดปัญหาว่า “ลวดลายของตุงไทลื้อ” นัน้ไม่ใชง่านประเภทหนึ่งประเภทใดตามท่ี

บัญญัติไว้อันจะถือว่าเป็นงานศลิปประยุกต์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ ท้ังนี้ได้มแีนวค าพพิากษาของ

ศาลฎีกา ท่ีได้วินิจฉัยไว้ตามค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6379/2537 ซึ่งวนิิจฉัยว่า แบบปากกาเป็นงานสร้างสรรค์อันเกิด

จากการน าเอาการสร้างแบบพิมพ์รูปลักษณะของปากกาและแบบแมพ่มิพ์ซึ่งเขียนดว้ยลายเส้นประกอบเป็นรูปทรงอัน

เข้าลักษณะศิลปกรรมประเภทงานจิตรกรรมและการสร้างแม่พิมพ์กับหุ่นจ าลองของปากกาดังกล่าวซึ่งเป็นงาน

สร้างสรรค์รูปทรงท่ีเกี่ยวกับปริมาตรท่ีสัมผัสและจับต้องได้ อันเข้าลักษณะศิลปกรรมประเภทงานประติมากรรมมา

ประกอบเข้าด้วยกันและสร้างขึน้เป็นปากกาเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการขีดเขียนและเพื่อประโยชน์ทางการค้าอันเป็น

ประโยชน์อย่างอื่นนอกจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานจิตรกรรมและประติมากรรมดังกล่าว งานสร้างสรรค์แบบ

ปากกาจึงเป็นงานศิลปประยุกต์ อันอาจได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4 (7) ซึ่ง

เมื่อน ามาเทียบเคียงหากมีการน าเอาลวดลายดั้งเดิมมาประยุกต์ใชแ้ล้วก่อนมกีารทอหรือพิมพ์ลายลงไป จะต้องมีการ

ลอกลายหรือเขียนลายขึ้นมาก่อนอยู่แล้วอันเข้าลักษณะเป็นงานจิตรกรรม เมื่อน ามาใช้ประโยชน์ในทางการค้า

นอกเหนอืจากการช่ืนชมตัวผลงาน ก็สามารถถือได้ว่าเป็นงานศิลปประยุกตไ์ด้เชน่กัน 

2.2 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 

ตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้าของไทย จ าแนกเคร่ืองหมายการค้าออกได้เป็น 4 ชนิด อัน

ประกอบไปด้วย 1.เคร่ืองหมายการค้า 2. เคร่ืองหมายบริการ 3.เคร่ืองหมายรับรอง และ 4.เคร่ืองหมายร่วม โดยแต่

ละชนิดมีความหมายและลักษณะการใช้งานท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งเงื่อนไขในการรับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า

จะประกอบไปด้วยเงื่อนไข 3 ประการคือ 1.ต้องมลีักษณะบ่งเฉพาะ 2.ตอ้งไมต่้องห้ามตามกฎหมาย และ 3 ไม่เหมือน

หรือคล้ายกับเคร่ืองหมายการค้าของบุคคลอื่นท่ีจดทะเบียนไว้แล้ว และเมื่อได้รับจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าแล้ว

จะมสีิทธิแต่เพยีงผู้เดียวในอันท่ีจะใชเ้ครื่องหมายนัน้  

ความเกี่ยวพันระหว่างสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กับเคร่ืองหมายการค้านั้น ตามมาตรา 4 วรรคสอง ให้ค า

นยิาม เครื่องหมายการค้า (Trade mark) หมายความว่า “เครื่องหมายท่ีใชห้รือจะใชเ้ป็นท่ีหมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า 

เพื่อแสดงว่าสินค้าท่ีใช้เคร่ืองหมายของเจ้าของเคร่ืองหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าท่ีใช้เคร่ืองหมายการค้าของ

บุคคลอื่น” ซึ่งโดยท่ัวไปแล้วนั้น เคร่ืองหมายการค้ากับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ค่อนข้างท่ีจะมีความคาบเกี่ยวกัน 

โดยเฉพาะในเร่ืองในการให้ความคุ้มครอง เนื่องจากจะถือว่าสิ่งบ่งช้ีทางภูมศิาสตร์เป็นเครื่องหมายการค้าอยูแ่ลว้ในตัว

ของมันเอง เนื่องจากถือว่าเป็นเคร่ืองหมายตามท่ีก าหนดเอาไว้ใน มาตรา 4 วรรคแรก เช่นกัน ท้ังยังใช้ในการบ่ง

แหล่งก าเนิดสินค้าเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างจากสินค้าอื่ นอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามเงื่อนไขในการก าหนด

เคร่ืองหมายการค้าอันพึงรับจดน ั้น  ในมาตรา 6 ก าหนดให้เคร่ืองหมายอันพึงรับจดทะเบียนได้นั้น ต้องมีลักษณะบ่ง

เฉพาะ ซึ่งมาตรา 7 (2) ได้บัญญัติถึง ค าหรือข้อความ อันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง 

และไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด ดังนั้น จะได้ว่าไม่สามารถท่ีจะใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็น

เคร่ืองหมายการค้าได้ เนื่องจากไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เพราะชื่อทางภูมิศาสตร์นั้นมิใชเ่ป็นเพียงแค่สิทธิของบุคคลใด 

บุคคลหนึ่งเท่านั้นแต่กลับเป็นสิทธิของชุมชนในพืน้ท่ีนัน้ๆ แตค่วามแตกตา่งอกีประการหนึ่งคือ เครื่องหมายการค้ามิได้

เล็งเห็นถืงคุณภาพ ความมีชื่อเสียงหรือคุณลักษณะพิเศษของสินค้า เหมือนอย่างกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ท้ังยังไม่

พิจารณาถึงองค์ประกอบด้านธรรมชาติแต่อย่างใด เพราะเน้นเฉพาะเร่ืองของการประดิษฐ์ และการสร้างสรรค์
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เคร่ืองหมายการค้าอันเป็นสติปัญญาของมนุษย์เท่านั้น ท าให้สินค้าท่ีแม้ไม่เข้าลักษณะของการเป็นสิ่งบ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตร์ แตเ่มื่อมีเครื่องหมายการค้าเป็นของตัวเอง ก็ยอ่มได้รับการคุ้มครองตามเกณฑ์ของเครื่องหมายการค้า  

ความเกี่ยวพันระหว่างเครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) กับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น ตามมาตรา 4 

วรรคสี่ ให้ค านิยามว่า “"เครื่องหมายรับรอง หมายความว่า เครื่องหมายท่ีเจ้าของเคร่ืองหมายรับรองใช้ หรือจะใช้เป็นท่ี

หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งก าเนิด ส่วนประกอบวธีิการผลิต 

คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้านั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอื่นใดของ

บริการน้ัน” เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า เคร่ืองหมายรับรอง มีจุดประสงค์ในการรับรองเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดสินค้า 

คุณลักษณะของสินค้า คุณภาพของสินค้าซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพียงแต่ความแตกต่างระหว่าง

เคร่ืองหมายรับรองกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ อยู่ตรงท่ีความเป็นเจ้าของสิทธิ เนื่องจากเคร่ืองหมายรับรองจะเป็นสิทธิของ

เฉพาะบุคคลหรือองค์กรใดท่ีให้เพื่อรับรองสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานท่ีได้ก าหนดเอาไว้ ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวกันหรือ

ผลประโยชนโ์ดยตรงกับตัวสินค้า แต่ในส่วนของสิ่งบ่งชี้ทางภูมศิาสตร์น้ันเป็นสิทธิของชุมชน และผู้ผลิตเป็นผู้ท่ีมีสิทธิใชส้ิ่ง

บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์น้ันโดยตรง ดังนัน้แม้วา่จะมเีป้าหมายท่ีรับรองคล้าย ๆ กันก็ตาม แต่ผู้มีสิทธิใช้เป็นคนละกลุ่มกันอย่าง

ชัดเจน 

ความเกี่ยวพันระหว่างเครื่องหมายร่วม (Collective Mark) กับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ตามมาตรา 4 วรรคห้า 

ให้นิยามว่า “เครื่องหมายร่วม" หมายความว่า เคร่ืองหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการท่ีใช้หรือจะใช้โดยบริษัทหรือ

วสิาหกิจในกลุ่มเดียวกันหรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือ

เอกชน” พบวา่มีส่วนท่ีเป็นจุดร่วมกันได้หากว่าชุมชนท่ีผลิตสินค้าอันเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มกีารรวมตัวกันของผู้ผลิต

ต่าง ๆ รวมตัวกันเข้าเป็นสมาคม สหกรณ์ หรืออื่นๆ ถือได้ว่ามีลักษณะร่วมกันของเคร่ืองหมายร่วมกับสิ่งบ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตร์ เนื่องจากผู้ผลิตได้รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของสินค้าให้มีความเชื่อมโยงกับแหล่งก าเนดิของสินค้าและ

ทุกแหล่งใชเ้คร่ืองหมายดังกล่าวร่วมกัน 

ซึ่งเมื่อพิจารณาในเร่ืองของตุงไทลื้อแล้วเห็นได้วา่ การคุ้มครองตุงไทลื้อนอกเหนือท่ีจะคุ้มครองด้านการเป็น

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ยังมผีลถึงการคุ้มครองตามพระราชบัญญัตเิคร่ืองหมายการค้าด้วยอีกทางหนึ่ง โดยท าให้บุคคลอื่น

ไม่สามารถเอาสิ่งชื่อทางภูมิศาสตร์ มาใชเ้ป็นเคร่ืองหมายการค้าได้ อันเป็นการปกป้องสิทธิของชุมชนประการหนึ่ง อีกท้ัง

ผู้วิจัยเห็นว่า การประยุกต์ใชเ้คร่ืองหมายการค้าในการให้ความคุ้มครองเพิ่มเตมิจากการขึน้ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

จะชว่ยในพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์สนิค้าได้เป็นอยา่งดี อันถือวา่เป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ตัวสินค้าได้อีกทางหนึ่ง 

2.3 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 

ในส่วนของกฎหมายสิทธิบัตรท่ีมีความเกี่ยวพันกับการคุ้มครองตุงไทลื้อ ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

(Product Designs)  โดยในมาตรา 3 ได้ให้ค านิยามว่า “"แบบผลิตภัณฑ์ หมายความว่า รูปร่างของผลิตภัณฑ์ หรือ

องค์ประกอบของลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ อันมีลักษณะพิเศษส าหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบส าหรับ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมท้ังหัตถกรรมได้” เมื่อพิจารณาแล้วได้ว่าเป็นการน าเอางานด้านศิลปะมาประยุกต์เข้ากับ

งานอุตสาหกรรม ในลักษณะที่ท าให้ผลิตภัณฑ์นัน้ มีลักษณะพิเศษหรือมเีอกลักษณเ์ฉพาะขึ้นมา เพื่อให้เกิดมูลค่ามาก

ยิ่งขึน้ โดยส่งผลให้ผู้บริโภคถูกชักจูงจากสิ่งท่ีได้เห็นจากภายนอก ดังนั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ย่อมส่งผลถึงยอดการ

จ าหนา่ยสินค้านั้นๆได้โดยตรง ซึ่งพระราชบัญญัตสิิทธิบัตร ได้จ าแนกการออกแบบผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน 

คือ 1. รูปร่าง หมายความถึง รูปทรงของผลิตภัณฑ์ ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงาม น่าใช้ และมีคุณภาพ 

เชน่ รูปทรงของนาฬกิา รูปทรงของโทรศัพท์มอืถือ เป็นตน้ และ 2. ลวดลายหรือสี หมายถึง การให้ลวดลายหรือสีอัน

เป็นองค์ประกอบภายนอกหรือพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ มักมีผลอย่างมากกับผลิตภัณฑ์บางอยา่งท่ีต้องการเน้นลวดลาย
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หรือสี เช่น พรม วอลล์เปเปอร์ เป็นต้น ซึ่งเงื่อนไขในการได้มาซึ่งสิทธิบัตรในการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น ต้องมีความ 

“ใหม่” ซึ่งความใหม่ในท่ีนี้ หมายถึงต้องมีการใช้มาก่อน หรือไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดหรือสาระส าคัญมาก่อน 

ดังนั้น ในกรณีตุงไทลื้อ แม้จะมีลักษณะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่ง แตเ่นื่องจากว่าลักษณะของตุงไทลื้อ มี

รูปแบบท่ีสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตแล้ว ดังนั้น จึงไม่อาจท่ีจะปรับเข้าขอรับความคุ้มครองในเร่ืองของสิทธิบัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ อกีท้ังการจดทะเบียนสิทธิบัตรนั้น มุ่งคุ้มครองตัวบุคคลผู้ยื่นขอจดทะเบียนเท่านั้น ไมร่วมไปถึง

ชุมชนนัน้ ๆ ด้วย 
 

สรุปผลและอธิปรายผล  

 สรุปผล 

 ตามท่ีได้มีการลงพื้นท่ีและจัดเก็บข้อมูล ท าให้ทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตร์ในตุงของไทลื้อ ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ อันส่งผลให้การด าเนินการตามกฎหมายไม่

บรรลุผล ซึ่งสรุปได้ดังตอ่ไปน้ี 

 1. ปัญหาท่ีเกิดจากความไม่รู้กฎหมายของชาวบ้านผู้ทอตุง เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตร์ มีเนื้อหาท่ีเข้าใจยาก และเป็นเชิงเทคนิค ยากท่ีชาวบ้านจะท าความเข้าใจเกี่ยวกับการอธิบายคุณภาพ 

ชื่อเสียง หรอืลักษณะพิเศษเฉพาะของตุงไทลื้อ 

 2. ปัญหาการขาดความสนใจในการคุ้มครองภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เนื่องจากมองว่าไม่มีเยาวชนรุ่นใหม่

ให้ความสนใจในการสืบสานการทอตุงไทลื้อ อีกท้ังราคาต่อผืนค่อนข้างต่ า ท าให้ขาดแรงจูงใจจากคนรุ่นใหม่ในการ

ยดึถือประกอบเป็นอาชพี 

 3. ปัญหาการขาดการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ โดยไม่มีหน่วยงานรัฐท่ีเป็นเจ้าภาพในการส่งเสริมหรือ

ผลักดันให้เกิดการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กฎหมายคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมศิาสตร์หรือกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและอนุรักษภ์ูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

 4. ปัญหาการไม่รวมกลุ่มกันของผู้ทอตุง โดยมองว่าเป็นงานเฉพาะบุคคล และไม่ใช่สิ่งท่ีต้องท าเป็นปกติ จะ

ท าเมื่อมีเวลาว่างจากการท าไร่ท านาเท่านั้น อีกท้ังยังขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของ

ตลาดหรือผู้บริโภค  

 อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การแก้ไขปัญหาข้างต้นนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการบูรณาการจากหลายภาคส่วนเข้ามาก าหนด

มาตรการ เพื่อส่งเสริมให้มกีารขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รวมถึงสร้างความตระหนักถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในตุงไทลื้อ ซึ่งเห็นว่าควรตอ้งด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 1. ควรต้องมีการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

โดยน าเอาข้อมูลท่ีจ าเป็นและเข้าใจง่ายไปใชใ้นการอธิบาย เพ่ือให้กลุ่มผู้ทอตุงไทลื้อ ตระหนักและเห็นความส าคัญของ

การขึ้นทะเบียนคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในฐานะท่ีเป็นสิทธิของชุมชน หรือกลุ่มชาติพันธ์ุ โดยหน่วยงานภาครัฐ

อาจสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาท่ีอยู่ในพื้นท่ีในการลงไปให้ความรู้แก่ประชาชน โดยบูรณาการร่วมกับการ

เรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชนแ์ก่ชาวบ้านและนสิิตนักศกึษาในการเรียนรู้จากสถานการณจ์รงิได้อีกทางด้วย 

 2. การสร้างความตระหนักรู้ให้เยาวชนไทลื้อรุ่นใหม่ ตระหนักถึงมรดกทางวัฒนธรรม ท่ีสามารถน าไปต่อ

ยอดในการสร้างอาชีพแก่ตนเอง มากกว่าการเข้าเมืองใหญ่เพื่อหางานท า ซึ่งท าให้ชุมชนมีเพียงแต่ผู้สูงอายุเท่านั้น   

อกีทัง้การสร้างความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในขนบธรรมเนียมประเพณตีัง้แตย่ังเด็ก เพื่อสร้างความหวงแหนต่อ
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ภูมิปัญญาของชาติพันธ์ุของตน รวมไปถึงการจัดท าฐานข้อมูลของภูมิปัญญท้องถิ่นในแต่ละพื้นท่ี เพื่อจัดท าฐานข้อมูล

ท่ีสามารถขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมศิาสตร์ได้ โดยเฉพาะของกลุ่มชาติพันธ์ุต่าง ๆ ในประเทศไทย 

 3. ควรมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่หนว่ยงานภาครัฐ โดยเฉพาะท่ีอยู่ในพื้นท่ีซึ่งมีกลุ่มชาติพันธ์ุต่าง 

ๆ อาศัยอยู่ เพื่อช่วยให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ในการคุ้มครองและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท้ังควรมีการก าหนด

หน่วยงานท่ีเป็นผู้ด าเนินการหลักในพื้นท่ีอันเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือกฎหมายเกี่ยวกับการ

คุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นอ่ืน ๆ นอกจากนี้ควรท่ีจะมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่ไม่ได้มีฐานเป็นนิติ

บุคคลสามารถท่ีจะขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ ยกตัวอย่างเช่น อ าเภอ เป็นต้น นอกเหนือจากนี้ ควรมีการ

จัดตั้งหน่วยงานท่ีดูลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น อันประกอบไปด้วยกระทรวง

พาณิชย ์กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4. ควรมีการเข้าไปส่งเสริมการรวมกลุ่มในลักษณะของวิสาหกิจชุมชนด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยเฉพาะ 

เพื่อให้รองรับการการขึน้ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมศิาสตร์และการพัฒนาสินค้าให้สามารถที่สามารถขอรับการคุ้มครอง

ได้ ท้ังยังเกิดความเข้มแข็งในการบริหารจัดการการผลิต มีระบบและกลไกท่ีช่วยในการส่งเสริมให้การผลิตตุงมี

คุณภาพและเป็นท่ีต้องการของตลาดอย่างแท้จริง รวมถึงมีการผลักดันให้ได้รับการรับรองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน 

นอกเหนือจากนี้การพัฒนาสินค้าให้มีหลายหลายรูปแบบนอกเหนือจากการผลิตตุงตามปกติ ซึ่ งอาจมีการพัฒนาให้

เป็นของท่ีระลึก หรือน าเอาลวดลายในตุงไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ท้ังควรท่ีจะมีการสร้างเครื่องหมายการค้า

ของกลุ่มเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากนี้ยังอาจมีการตรากฎหมายท่ีจูงใจให้กลุ่ม

วิสาหกิจในชุมชนมียอดจ าหน่ายท่ีสูงขึ้น เช่น มาตรการลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือมี

มาตรการส่งเสริมให้มีการค้าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพิ่มขึ้น เช่น นโยบายลดหย่อนภาษีของผู้ประกอบการค้า

สินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมศิาสตร์ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาทอ้งถิ่นน้อยลง 

 5.การบูรณาการระหวา่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและวถิีชวีิตของไทลื้อ เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชงิอนุรักษ์อันจะ

ชว่ยส่งเสริมให้สังคมภายนอกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวถิีชีวติของชาติพันธ์ุไทลื้อได้อย่างถูกต้อง ทั้งยังเป็นการใช้

ทรัพยากรในพื้นท่ีให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน นอกเหนือจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้มีการบริโภคสินค้าที่ผลิตจากชุมชน

ได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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สทิธิการได้รับค าปรึกษาจากทนายความในชั้นพนักงานสอบสวนของแรงงานต่างด้าว

หลบหนีเข้าเมือง: กรณีศกึษาในเขตพื้นที่อ าเภอเมือง 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 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสิทธิการได้รับค าปรึกษาจากทนายความในชั้นพนักงานสอบสวนของ

แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบว่าแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้า

เมืองเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อยู่ในช่วงวัยท างาน โดยมากเป็นสัญชาติพม่าและลาว การกระท าความผิดพบ

ความผิดฐานหลบหนีเข้าเมือง และยังพบการกระท าความผิดอื่นอีก ได้แก่ การท างานโดยไม่ได้รับอนุญาตและ  

การกระท าความผิดทางอาญาด้วย โดยพบวา่เป็นการกระท าผิดในลักษณะการลักทรัพย์และการท ารา้ยร่างกาย  

 ขั้นตอนการสอบสวนแรงงานต่างด้าวจะเหมือนกับคนไทย คือเป็นไปตามท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา หากแรงงานต่างด้าวมีสัญชาติพม่า ลาว หรือกัมพูชา กระท าความผิดฐานหลบหนีเข้าเมือง พนักงานสอบสวนจะ

ท าการลงบันทึกจับกุม จากนั้นจะท าหนังสือส่งตัวไปยังส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อผลักดันออกนอกราชอาณาจักร

ตอ่ไป  

 แรงงานต่างด้าวมีสิทธิของผู้ต้องหาตามกฎหมายและสิทธิการมีทนายความในชั้นสอบสวนเหมือนคนไทย          

สิทธิการมีทนายความมคีวามส าคัญท่ีจะเป็นหลักประกันวา่ผู้ต้องหาสามารถตอ่สู้คดไีด้อยา่งเต็มท่ี จากการศึกษายังพบ

อีกว่า ทนายความท่ีพนักงานสอบสวนจัดหามาให้นั้นมักเป็นทนายความท่ีอยู่ในพื้นท่ี เป็นระบบการจัดหาทนายความ

อาสา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทนายความนั้นรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองส่วนใหญ่มักจะไม่

ร้องขอทนายความ เนื่องจากแรงงานตา่งด้าวนัน้ยอมรับสารภาพและยอมรับโทษตามกฎหมายโดยไมม่ขี้อโตแ้ยง้ 
 

ค าส าคัญ:  แรงงานตา่งด้าว, หลบหนเีข้าเมอืง, 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 
 

บทน า 

ประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง ท าให้อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ไทยเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรม จนก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน ส่วนแรงงานภาค

เกษตรกรรมก็เกิดภาวการณ์ขาดแคลนแรงงาน เพราะงานภาคการเกษตรนี้กล่าวได้วา่คนไทยไมย่อมท า (สุทธิศักดิ์ ภัทร

มานะวงศ์, 2542, หนา้ 42-43) จากปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานท้ังประเภทมฝีีมอืและไร้ฝีมอืใน

ประเทศไทย จึงเป็นสาเหตุส าคัญท่ีผู้ประกอบการต้องน าแรงงานจากต่างประเทศเข้ามาท างานในด้านต่าง ๆ ที่ขาด

แคลน (สุทธิศักดิ์ ภัทรมานะวงศ์, 2542, หน้า 44) อีกท้ังการจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเหล่านี้สามารถจ่าย

ค่าแรงในระดับต่ า แต่ท างานได้ดีกว่าแรงงานคนไทย ท าให้ผู้ประกอบการนิยมจ้างแรงงานต่างด้าวมากกว่าแรงงานไทย 

(ธนนิท์รัฐ กิตติพชิญอัมพร, 2550, หนา้ 62) เนื่องจากท าให้นายจ้างมตี้นทุนดา้นแรงงานต่ า เกิดผลดตีอ่ต้นทุนการผลิต

สินค้าและท าให้บรรเทาการขาดแคลนแรงงานไทยในบางกิจการ  

ปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของคนตา่งด้าวเป็นปัญหาท่ีมีมาชา้นาน และนับวันจะยิ่งทวคีวามรุนแรงขึ้น 

(ธนนิท์รัฐ กิตตพิชิญอัมพร, 2550, หนา้ 58) แรงงานต่างด้าวหลบหนเีข้าเมอืงเป็นปัญหาทางสังคมท่ีส าคัญอย่างมากใน

ปัจจุบัน เพราะมีผลกระทบไปสู่เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ รวมท้ังด้านสาธารณสุขและอนามัยและ

สิ่งแวดล้อมของชุมชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันสืบเนื่องมาจากปัญหาอาชญากรรมของแรงงานต่างด้าว

หลบหนเีข้าเมอืง (อริศรา ภูมิรัตนพงศ,์ 2547, หนา้ 66) 

เมือ่แรงงานต่างด้าวเข้าเมอืงโดยผิดกฎหมายแล้วถูกจับกุมได้ ก็จะถูกด าเนนิคดีตามกฎหมาย แรงงานตา่งด้าว

นั้นก็จะตกเป็นผู้ต้องหา ท้ังนี้ระบบการด าเนินคดีของไทยเป็นระบบกล่าวหา (Accusatorial System) ซึ่งมีหลักการว่า

คู่ความท้ังสองฝ่ายจะต้องต่อสู้เอาชนะซึ่งกันและกัน โดยผู้พิพากษาเป็นคนกลาง คู่ความท้ังสองฝ่ายจะต้องใช้
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ความสามารถของตนเองในการพิสูจน์และปฏเิสธความผิด แต่การพิสูจน์ความผิดท่ีเป็นธรรมเพื่อให้การค้นหาความจริง

ตามระบบกล่าวหาประสบความส าเร็จนั้น คู่ความท้ังสองฝ่ายต้องอยูใ่นสภาพและฐานะท่ีมคีวามสามารถในการตอ่สูค้ดี

ท่ีเท่าเทียมกัน (ศศิธร แสงจันทร์, 2548, หน้า 1) โดยถือตาม “หลักอาวุธเท่าเทียมกัน” (คณิต ณ นคร, 2542, หน้า 52) 

ท่ีถอืว่าความถูกต้องและความเป็นธรรมท่ีแท้จริงจะเกิดขึ้นได้ต้องมีหลักอาวุธเท่าเทียมกัน แต่กระบวนการทางกฎหมาย

ท่ีผู้ต้องหาขาดความรู้และความเข้าใจทางด้านกฎหมายและสิทธิของตนเอง ประกอบกับขั้นตอนและความซับซ้อนของ

กระบวนการยุติธรรม รวมท้ังโครงสร้างทางสังคมท าให้ไม่มีศักยภาพพื้นฐานเท่าเทียมกับองค์กรของรัฐซึ่งมีพนักงาน

อัยการท่ีมคีวามรู้และความช านาญในการด าเนนิคดเีป็นฝ่ายโจทก์ ผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาจึงตกอยู่ในสถานะท่ี

ไม่อาจได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมายไปในทันที มีผลท าให้การต่อสู้ด าเนินคดีเพื่อป้องกันสิทธิของตนเองถูกจ ากัด 

(ศศิธร แสงจันทร์, 2548, หน้า 2) ดังนัน้ โดยหลักการจึงควรตอ้งมีทนายช่วยเหลือในทุกคดี หรืออย่างนอ้ยท่ีสุดก็ในคดี

ท่ีมีความสามารถของผู้ต้องหาหย่อนไป รัฐซึ่งเป็นองค์กรบริหารการปกครองประเทศจ าเป็นต้องเป็นผู้จัดความยุตธิรรม

ให้แก่ผู้ต้องหา เพื่อให้ได้รับความเสมอภาคในการต่อสู้คดีตามสิทธิ ในหลักการประชาธิปไตยท่ีว่า “บุคคลมีสิทธิเสมอ

ภาคกันภายใตก้ฎหมาย” (Equality before the Law) (อนัญญา งามสิริพร, 2530, หนา้ 1)  

การจัดทนายความให้แก่ผู้ต้องหาจึงเป็นการให้หลักประกันสิทธิแก่ผู้ต้องหาในอันท่ีจะต่อสู้ได้อย่างเต็มท่ี          

ให้ได้รับความเป็นธรรมระหว่างการด าเนินคดี เพราะตราบใดท่ียังไม่มีเคร่ืองมือท่ีสามารถแบ่งแยกผู้บริสุทธ์ิออกจาก

ผู้กระท าผิด การมีทนายคอยช่วยเหลือก็เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีไม่อาจขาดได้ เพราะนอกจากทนายจะช่วยให้จ าเลยมีโอกาส

ต่อสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธ์ิของตนเองได้เต็มท่ี ทนายยังมีส่วนช่วยรัฐอ านวยความยุติธรรมให้เป็นไปอย่างถูกต้องเท่ียง

ธรรมด้วย (คณิต ณ นคร, 2528, หน้า 32) แต่ในสภาพความเป็นจริง กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยนั้น 

ผู้ต้องหาในคดีอาญายังไม่ได้รับความคุ้มครองสิทธิเท่าที่ควร เนื่องจากผู้ต้องหาส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตนมสีิทธิตามกฎหมาย

อยา่งไรบ้าง (วรีะศักดิ์ ทัพขวา, 2548, หน้า 9) ในกรณีของแรงงานต่างด้าวก็จัดว่าอยู่ในกลุ่มน้ีเชน่กัน เนื่องจากแรงงาน

ต่างด้าวเป็นบุคคลท่ีมิใช่คนไทย แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายไทย ไม่รู้ว่าตนมีสิทธิตาม

กฎหมายของไทยอย่างไรบ้าง จึงประสบปัญหาและความยากล าบากในการตอ่สู้คดีและขาดการได้รับความช่วยเหลือใน

การตอ่สู้คดี การท่ีมีทนายความมาคอยชว่ยเหลอืจะท าให้ได้รับความเป็นธรรมในการด าเนนิคดีต้ังแตใ่นชัน้สอบสวน 

ดังนัน้ ส าหรับผู้ต้องหาท่ีเป็นแรงงานตา่งด้าวหลบหนเีข้าเมอืงจึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจวา่ แรงงานท่ีเป็นคนตา่งด้าว

ซึ่งน่าจะไม่ทราบสิทธิของตนเองหรือไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมของไทยมากนัก เมื่อ                

ได้กระท าผิดในคดีอาญา แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ได้รับสิทธิในการได้รับค าปรึกษาหรือความช่วยเหลือในด้านคดีความจาก

ทนายความในชั้นพนักงานสอบสวนมากนอ้ยเพียงใด รวมถึงศึกษาวา่สิทธิดังกล่าวได้รับทัดเทียมคนไทยหรือไม่ แรงงานต่าง

ด้าวเหล่านี้จะต้องด าเนนิการจัดหาทนายความเองหรือรัฐสามารถด าเนินการจัดหาให้เชน่เดียวกับท่ีจัดหาให้ผู้ตอ้งหาคนไทย

หรือไม ่นอกจากนี้ส าหรับแรงงานตา่งด้าวหลบหนเีข้าเมอืงซึง่มไิด้กระท าผิดในคดีอาญา แตถู่กจับกุมในความผิดฐานหลบหนี

เข้าเมอืงนั้น แรงงานตา่งด้าวเหล่านี้จะได้รับสิทธิในการได้รับค าปรึกษาหรือความชว่ยเหลือในด้านคดีความจากทนายความ  

ในชัน้พนักงานสอบสวนได้เชน่เดียวกับแรงงานตา่งด้าวหลบหนเีข้าเมอืงท่ีได้กระท าความผิดทางอาญาหรือไม ่อยา่งไร 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

ศกึษาสิทธิการได้รับค าปรึกษาจากทนายความในชัน้พนักงานสอบสวนของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 

ในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 
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สมมุติฐาน 
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองได้รับสิทธิการได้รับค าปรึกษาจากทนายความในชั้นพนักงานสอบสวน

ตามสิทธิท่ีกฎหมายก าหนด 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 
ในการศึกษาสิทธิการได้รับค าปรึกษาจากทนายความในช้ันพนักงานสอบสวนของแรงงานตา่งด้าวหลบหนเีข้า

เมอืงท่ีพบในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยานัน้ ผู้วิจัยได้ด าเนนิการศึกษาตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร ต ารา งานวิจัยและบทความทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิของแรงงาน

ตา่งด้าวหลบหนเีข้าเมอืงและบทบาทหน้าท่ีของทนายความ  

2. เก็บและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิการได้รับค าปรึกษาจากทนายความในชัน้พนักงานสอบสวนของแรงงานตา่ง

ด้าวหลบหนีเข้าเมืองท่ีพบในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา จากพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองพะเยา และ

สถานตี ารวจภูธรแมก่า และจากทนายความท่ีดูแลคดีความแรงงานตา่งด้าวหลบหนเีข้าเมอืงในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

3. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิการได้รับค าปรึกษาจากทนายความในช้ันพนักงานสอบสวนของ

แรงงานตา่งด้าวหลบหนเีข้าเมอืงท่ีพบในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

4. สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 

 การวจิัยคร้ังน้ีมขีอบเขตของการวจิัย ดังนี ้

1. ศึกษาสิทธิการได้รับค าปรึกษาจากทนายความในชั้นพนักงานสอบสวนของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 

ในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

2. เนื่องจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ได้รับทุนวิจัยในโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แต่เพื่อให้การส ารวจข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองท่ี

พบในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยามีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขอบเขตการส ารวจข้อมูลทางสถิติ

เป็นเวลา 2 ปี คือ ตัง้แต ่1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

3. ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ได้ด าเนินการวิจัยขณะท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช ้

ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงท าการอ้างอิงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 (ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้มีผลบังคับใชแ้ล้ว) 

4. ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ได้ด าเนินการวิจัยขณะท่ีพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มีผลบังคับใช้ ดังนั้น  

ในงานวิจัยนี้จึงท าการอ้างอิงตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 (ปัจจุบันพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2560 

ได้มีผลบังคับใชแ้ล้ว) 
 

ผลการศึกษา 

1. แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมอืงในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

1.1 ข้อมูลทางสถิตเิกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

จากการเก็บข้อมูลจากสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมอืงพะเยา และสถานีต ารวจภูธรแม่กา จังหวัดพะเยาในช่วง

ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2557 ถึง 30 ก.ค. 2559 พบว่ามีคดีความเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองในเขต

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ท้ังสิ้น 153 คดี โดยแบ่งรายละเอียดตามช่วงปีได้ดังนี้ ช่วง 1 ส.ค. 2557 ถึง 30 ก.ค. 2558            

มคีดีความจ านวนรวม 99 คดี และชว่ง 1 ส.ค. 2558 ถึง 30 ก.ค. 2559 มคีดีความจ านวนรวม 54 คดี 
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จ านวนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองท่ีถูกจับกุมได้ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ท่ีพบในช่วง 1 ส.ค. 

2557 ถึง 30 ก.ค. 2559 มีท้ังสิ้น 153 คน เป็นเพศชาย 117 คน เพศหญิง 36 คน ช่วงอายุ 19-60 ปี สามารถแบ่ง

รายละเอยีดตามชว่งปีได้ดังนี้ (ก) ชว่ง 1 ส.ค. 2557 ถึง 30 ก.ค. 2558 พบจ านวน 99 คน แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 73 คน 

เพศหญิง 26 คน ช่วงอายุ 19-60 ปี (ข) ช่วง 1 ส.ค. 2558 ถึง 30 ก.ค. 2559 พบจ านวน 54 คน แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 

44 คน เพศหญิง 10 คน ชว่งอายุ 19-60 ปี 

สัญชาติของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองท่ีถูกจับกุมได้ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ท่ีพบในช่วง 1 

ส.ค. 2557 ถึง 30 ก.ค. 2559 พบว่ามีสัญชาติพม่า 132 คน สัญชาติลาว 17 คน และสัญชาติปากีสถาน 4 คน สามารถแบ่ง

รายละเอียดตามชว่งปีได้ดังนี้ (ก) ช่วง 1 ส.ค. 2557 ถึง 30 ก.ค. 2558 พบว่ามีสัญชาติพม่า 87 คน และสัญชาติลาว 12 คน 

(ข) ชว่ง 1 ส.ค. 2558 ถึง 30 ก.ค. 2559 พบวา่มสีัญชาตพิมา่ 45 คน สัญชาตลิาว  5 คน และสัญชาตปิากีสถาน 4 คน 

จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองท่ีถูกจับกุมได้ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

พะเยา เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง ดังจะเห็นได้จากข้อมูลในช่วง 1 ส.ค. 2557 ถึง 30 ก.ค. 2558 พบว่ามีแรงงาน

ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองท่ีเป็นเพศชายจ านวน 73 คน คิดเป็น 73.74% ขณะท่ีพบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองท่ี

เป็นเพศหญิงจ านวน 26 คน คิดเป็น 26.26% เท่านั้น ขณะเดียวกันในช่วง 1 ส.ค. 2558 ถึง 30 ก.ค. 2559 พบว่ามี

แรงงาน ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมอืงท่ีเป็นเพศชายจ านวน 44 คน คิดเป็น 81.48% ขณะที่พบแรงงานตา่งด้าวหลบหนเีข้า

เมืองท่ีเป็นเพศหญิงจ านวน 10 คน คิดเป็น 18.52% เท่านั้น เมื่อพิจารณาภาพรวมจะเห็นว่าแรงงานต่างด้าวหลบหนี

เข้าเมอืงท่ีถูกจับกุมได้ในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา ท่ีพบในช่วง 1 ส.ค. 2557 ถึง 30 ก.ค. 2559 พบวา่จากจ านวน

รวม 153 คน แบ่งเป็นเพศชายถึง 117 คน คิดเป็น 76.47% เป็นเพศหญิงเพยีง 36 คน คิดเป็น 23.53% เท่านัน้  

หากพิจารณาด้านอายุของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองท่ีถูกจับกุมได้ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

พะเยา จะเห็นได้วา่ ท้ัง 2 ชว่งเวลาท่ีศึกษานั้น แรงงานต่างดา้วหลบหนเีข้าเมอืงท่ีถูกจับกุมได้มอีายุอยู่ในช่วง 19-60 ปี               

ซึ่งถือวา่เป็นวัยท างานทัง้สิน้ โดยพบท้ังในเพศชายและเพศหญิง  

 ด้านสัญชาติของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองท่ีถูกจับกุมได้พบว่าแรงงานต่างด้าว มีสัญชาติพม่ามาก

ท่ีสุด รองลงมาคือสัญชาติลาว และสัญชาติปากีสถานซึ่งพบน้อยท่ีสุด ดังข้อมูลจากการศึกษาในช่วง 1 สิงหาคม 2557 

ถึง 30 กรกฎาคม 2558 พบวา่มแีรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองท่ีมีสัญชาติพม่าจ านวน 87 คน คิดเป็น 87.88% ขณะท่ี

พบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองท่ีมีสัญชาติลาวจ านวน 12 คน คิดเป็น 12.12% เท่านั้น ขณะเดียวกันในช่วง 1 

สิงหาคม 2558 ถึง 30 กรกฎาคม 2559 พบว่ามีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองท่ีมีสัญชาติพม่าจ านวน 45 คน คิดเป็น 

83.33% ขณะท่ีพบแรงงานตา่งด้าวหลบหนีเข้าเมอืงท่ีมีสัญชาตลิาวจ านวน 5 คน คิดเป็น 9.26% เท่านั้น และแรงงานตา่ง

ด้าวหลบหนีเข้าเมืองท่ีมีสัญชาติปากีสถานจ านวน 4 คน คิดเป็น 7.41% เมื่อพิจารณาภาพรวมจะเห็นว่าแรงงานต่างด้าว

หลบหนีเข้าเมืองท่ีถูกจับกุมได้ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ท่ีพบในช่วง 1 สิงหาคม 2557 ถึง 30 กรกฎาคม 2559 

พบว่า จากจ านวนรวม 153 คน แรงงานต่างด้าวมีสัญชาติพม่าจ านวนถึง 132 คน คิดเป็น 86.28% สัญชาติลาว 17 คน 

คิดเป็น 11.11% และพบสัญชาตปิากีสถานเพยีง 4 คน คิดเป็น 2.61%  

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลด้านสัญชาติของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง นอกจากจะพบสัญชาติของแรงงาน

ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติในช่วงระยะเวลาท่ีศึกษาคร้ังนี้แล้ว จากการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมด้านสัญชาติของ

แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมอืงพบว่า จากประสบการณ์ของพนักงานสอบสวนยังพบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองท่ี

ถูกจับกุมได้ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ท่ีมีสัญชาติอื่นอีก ได้แก่ สัญชาติกัมพูชา และสัญชาตเิกาหลี อยา่งไรก็ตาม 

สัญชาติของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองท่ีพบมากที่สุดยังคงเป็นสัญชาติพม่าเช่นเดียวกับท่ีพบในช่วงระยะเวลาที่

ศกึษาคร้ังนี้ 
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1.2 การกระท าความผิดของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

จากการศึกษาข้อมูลจากสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมอืงพะเยา และสถานตี ารวจภูธรแม่กา จังหวัดพะเยา ไม่พบ

ข้อมูลในเชงิสถิติเกี่ยวกับคดีความท่ีแรงงานตา่งด้าวกระท าความผิดในลักษณะอื่นนอกเหนอืจากความผิดในฐานหลบหนเีข้า

เมอืง อยา่งไรก็ตาม จากการเก็บข้อมูลเพิ่มเตมิพบวา่ นอกจากแรงงานตา่งด้าวจะกระท าความผิดในฐานหลบหนเีข้าเมอืงแล้ว 

ยังพบการกระท าความผิดในลักษณะอื่นอกี ได้แก่ การท างานโดยไมไ่ด้รับอนุญาต การลักทรัพย ์และการท าร้ายร่างกาย 

จากการศึกษาพบว่าสามารถจัดลักษณะการกระท าความผิดของแรงงานต่างด้าวท่ีถูกจับกุมได้ในเขตอ าเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา ได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) แรงงานต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายคือได้กระท าความผิดฐานหลบหนี

เข้าเมือง (2) แรงงานต่างด้าวท่ีกระท าผิดฐานท างานโดยไม่ได้รับอนุญาต (3) แรงงานต่างด้าวท่ีกระท าความผิดทางอาญา 

จากการศึกษาพบวา่การกระท าความผิดของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมอืงมีท้ังลักษณะการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย คือ

เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแต่ยังไม่ได้เร่ิมท างาน แต่ก็ตรวจพบวา่การเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนั้นก็เพื่อมาใช้แรงงาน

หรือมาท างาน แต่ขณะท่ีถูกจับกุมได้ยังไม่ได้กระท าความผิดฐานท างานโดยไม่ได้รับอนุญาตในประเทศไทย แต่กระท า

ความผิดเฉพาะความผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองหรือเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเท่านั้น จึงได้จัดแยกประเภทของการกระท า

ความผิดไว้เป็นประเภทหนึ่ง คือ หลบหนีเข้าเมือง ส่วนการกระท าความผิดฐานท างานโดยไม่ได้รับอนุญาต และการกระท า

ความผิดความผิดทางอาญา เป็นการกระท าความผิดในลักษณะอื่นอกีนอกเหนือจากความผิดหลบหนีเข้าเมอืง  

ท้ังนี้ การกระท าความผิดของแรงงานต่างด้าวอาจกระท าความผิดได้มากกว่าหนึ่งฐานความผิด กล่าวคือ 

แรงงานต่างด้าวอาจกระท าความผิดเพียงความผิดฐานหลบหนเีข้าเมืองเพยีงความผิดเดียว หรืออาจกระท าความผิดอื่น

อีก เช่น อาจกระท าความผิดฐานท างานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือกระท าความผิดทางอาญา เป็นความผิดท่ีสอง หรือ

อาจกระท าความผิดฐานหลบหนเีข้าเมอืง และกระท าความผิดฐานท างานโดยไม่ได้รับอนุญาต และยังไปกระท าความผิด

ทางอาญาอกี เป็นสามฐานความผิดเลยก็ได้ 

  1.2.1 แรงงานต่างด้าวที่กระท าความผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองหรือเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  

  ส าหรับแรงงานต่างด้าวท่ีพบการกระท าความผิดในลักษณะนี้เป็นแรงงานต่างด้าวท่ีได้กระท าความผิด

ฐานหลบหนเีข้าเมอืง คือ แรงงานตา่งด้าวท่ีเข้าราชอาณาจกัรโดยไมผ่่านกระบวนการทางกฎหมายวา่ด้วยคนเข้าเมอืงของไทย 

อันประกอบด้วยการไม่มีสัญชาติไทย และเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  

พ.ศ. 2522 กล่าวคือ กระท าผิดพระราชบัญญัตคินเข้าเมอืง พ.ศ. 2522 นั่นเอง ซึ่งพระราชบัญญัตคินเข้าเมอืง พ.ศ. 2522 ได้

ก าหนดให้บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องเดินทางเข้ามาตามช่องทางท่ีก าหนด และการเข้ามาอยู่ใน

ราชอาณาจักรจะต้องเป็นไปตามก าหนดเวลา อกีท้ังต้องผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหนา้ท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วย 

หากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษ ซึ่งระบุไว้ในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 62 และมาตรา 81 ท่ีได้ก าหนด

บทลงโทษผู้ท่ีเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไมผ่่านชอ่งทางท่ีก าหนดหรือไม่ตามระยะเวลาท่ีก าหนดหรือไมย่ื่น

เอกสารขออนุญาตจะมโีทษจ าคุกไมเ่กินสองปีและปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ถ้าเป็นคนไทยระวางโทษปรับไมเ่กินสองพันบาท 

ตามมาตรา 62 และมาตรา 82 ท่ีก าหนดบทลงโทษคนต่างด้าวท่ีหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งจะมีบทลงโทษปรับไม่เกิน 

ห้าพันบาท 
  1.2.2 แรงงานต่างด้าวที่กระท าความผิดฐานท างานโดยไม่ได้รับอนุญาต 

  ส าหรับแรงงานต่างด้าวท่ีพบการกระท าความผิดในลักษณะนี้เป็นแรงงานต่างด้าวท่ีนอกจากกระท า

ความผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองแล้วยังกระท าความผิดฐานท างานโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกด้วย กล่าวคือ เป็นแรงงานต่าง

ด้าวท่ีหลบหนีเข้าเมืองเพื่อมาท างานในประเทศไทย และได้ท างานในประเทศไทยแล้ว แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ได้กระท า

ความผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในช้ันแรก คือ เข้าราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านกระบวนการทางกฎหมายว่า
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ด้วยคนเข้าเมืองของไทย เป็นการกระท าผิดพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และยังกระท าความผิดฐานท างาน 

โดยไมไ่ด้รับอนุญาตอกีชัน้หนึ่ง ซึ่งเป็นการกระท าผิดพระราชบัญญัตกิารท างานของคนตา่งด้าว พ.ศ. 2551 ด้วย 

  จากการเก็บข้อมูลพบวา่แรงงานต่างด้าวในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยานั้นส่วนมากได้กระท าความผิด

ฐานหลบหนีเข้าเมืองและยังกระท าความผิดฐานท างานโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย สอดคล้องกับการข้อมูลทางสถิติท่ีพบว่า

แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองท่ีพบในจังหวัดพะเยานั้นอยู่ในช่วงอายุของวัยท างานท้ังสิ้น กล่าวคือ แรงงานต่างด้าวท่ี

หลบหนีเข้าเมืองนี้มักหลบหนีเข้าประเทศไทยมาเพื่อท างานในประเทศไทย อันอาจเนื่องมาจากการหนีสงคราม ความไม่

ปลอดภัยในประเทศของตน หรือจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า จึงต้องหลบหนีออกจากประเทศของตนเพื่อไปหางานท าหรือเอา

ชีวิตรอด และการท่ีเลือกเข้ามาในประเทศไทยก็เพราะค่าจ้างแรงงานในประเทศไทยสูง สภาพเศรษฐกิจก าลังเติบโต 

ประกอบกับอาชีพบางอย่างคนไทยไม่นิยมท า นายจ้างหรือผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้องจ้างแรงงานต่างด้าวมาท าแทน จึง

เป็นโอกาสท่ีแรงงานต่างด้าวจะหางานท าได้ง่ายจึงลักลอบเข้าประเทศไทยเพื่อท างาน แรงงานต่างด้าวท่ีหลบหนีเข้าเมือง

เพื่อมาท างานในประเทศไทยเหล่านี้ นอกจากกระท าความผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองอันเป็นการกระท าผิดพระราชบัญญัติคน

เข้าเมือง พ.ศ. 2522 แล้ว ยังมีความผิดฐานท างานโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระท าผิดพระราชบัญญัติการท างาน

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ด้วย ซึ่งพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดไว้ว่าคนต่างด้าวจะ

สามารถท างานได้นั้นต้องเป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ห้ามมิให้คนต่างด้าวท างานนอกจากงานท่ีก าหนดไว้และต้อง

ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนด้วย ท้ังนี้พระราชบัญญัตคินเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติบทก าหนดโทษส าหรับคนตา่ง

ด้าวท่ีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายดังท่ีกล่าวมาแล้วในข้อ 1.2.1 และหากคนตา่งด้าวเหล่านี้กระท าความผิดฐานท างานโดยไม่ได้

รับอนุญาตอีกก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ด้วย โดยมีบทลงโทษในมาตรา 51 

ท่ีบัญญัติให้คนตา่งด้าวท่ีท างานโดยไมไ่ด้รับอนุญาตตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กินห้าปีหรือปรับตั้งแตส่องพันบาทถึงหนึ่งแสน

บาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ แต่ถ้าคนต่างด้าวนั้นยินยอมกลับออกไปนอกราชอาณาจักรภายในเวลาท่ีก าหนด พนักงานสอบสวน

จะเปรียบเทียบปรับและให้คนตา่งด้าวนั้นออกนอกราชอาณาจักรก็ได้ 

  จะเห็นได้ว่า ท้ังพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว 

พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดโทษไว้ส าหรับแรงงานต่างด้าวท่ีหลบหนีเข้าเมืองไวอ้ย่างชัดเจน ซึ่งพระราชบัญญัติการท างานของคน

ต่างด้าว พ.ศ. 2551 มาตรา 51 มีการระบุถึงการส่งคนต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักรไว้ด้วย อย่างไรก็ตาม 

พระราชบัญญัตคินเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ก็ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับการส่งคนต่างด้าวเหล่านี้กลับออกไปนอกราชอาณาจักร

ไวด้้วยเชน่กัน ดังในมาตรา 22 ท่ีก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมอี านาจสั่งให้คนต่างด้าวผู้นัน้กลับออกไปนอกราชอาณาจักร

ได้กรณีท่ีตรวจพบว่าคนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมใิห้เข้ามาในราชอาณาจักร และในมาตรา 29 วรรคหนึ่งท่ีก าหนดให้

พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะควบคุมคนต่างด้าวท่ีมีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรไว้ตรวจสอบหรือให้ส่งตัวกลับ

ออกไปนอกราชอาณาจักร และในมาตรา 54 ท่ีก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะส่งตัวคนต่างด้าวท่ีเข้ามาในราชอาณาจักร

โดยไม่ได้รับอนุญาตกลับไปนอกราชอาณาจักรก็ได้ และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 19 มกราคม 2537 เร่ือง

แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 (ฉบับท่ี 10) ได้แต่งตั้งให้บุคคลเป็นเจ้าพนักงาน

เจ้าหน้าท่ี ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าท่ีเหล่านี้จึงเป็นบุคคลที่สามารถส่งตัวคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได้ 

ตามท่ีบัญญัตไิวใ้นพระราชบัญญัตคินเข้าเมอืง พ.ศ. 2522 มาตรา 22 มาตรา 29 วรรคหนึ่ง และมาตรา 54  

  อย่างไรก็ตาม ส าหรับคนต่างด้าวท่ีมีสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ได้มีการให้อ านาจเจ้าหน้าท่ี

ต ารวจมีอ านาจในการส่งตัวคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได้ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับท่ี 11 ลง

วันท่ี  2 มิถุนายน 2541 เร่ืองแต่งตั้ งพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ท่ีระบุว่า 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งให้บุคคลต่อไปน้ีเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้แก่ (1) ผู้บังคับการต ารวจภูธร
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จังหวัดทุกจังหวัด หรือผู้รักษาราชการแทน (2) ผู้บังคับการต ารวจนครบาล 1 - 9 หรือผู้รักษาราชการแทน (3) ผู้ก ากับ

การ หรือรองผู้ก ากับการหัวหน้าสถานีต ารวจนครบาลหรือภูธร หรือสารวัตรหัวหน้าสถานีต ารวจภูธร หรือผู้รักษา

ราชการแทน โดยมีอ านาจหน้าท่ีตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เฉพาะส่วนท่ีเกี่ยวกับคนต่าง

ด้าวหลบหนเีข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สัญชาตพิมา่ ลาว และกัมพูชา หรือสัญชาตอิื่นตามท่ีรัฐมนตรีจะได้ประกาศก าหนด 

(ซึ่งยังไม่มีประกาศสัญชาติเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้) ส่วนพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 นัน้ ได้ให้

อ านาจพนักงานสอบสวนในการส่งตัวคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได้ ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ

การท างานของคนตา่งด้าว พ.ศ.2551 หมวด 6 บทก าหนดโทษ ในมาตรา 51 ท่ีให้พนักงานสอบสวนสามารถให้คนตา่งด้าว

นั้นเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได้ถ้าคนต่างด้าวนั้นยินยอมเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแต่ต้องไม่

ชา้กวา่สามสิบวัน 

  ดังนั้น แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองท่ีถูกจับกุมได้ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งโดยมากมัก

เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าและลาว ถ้ากระท าความผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองเพียงอย่างเดียวก็เข้าข่ายมีความผิดตาม

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ซึ่งประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับท่ี 11 ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2541 เร่ืองแต่งตั้ง

พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ท่ีได้ให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการส่งตัวแรงงานต่าง

ด้าวท่ีมี 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว และกัมพูชา กลับออกไปนอกราชอาณาจักร แต่ถ้าแรงงานต่างด้าวท่ีมี 3 สัญชาตินี้

กระท าความผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองและยังกระท าความผิดฐานท างานโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก ก็จะมีความผิดตาม

พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ด้วย ดังนั้น แรงงานต่างด้าวท่ีมี 3 สัญชาตินี้กระท าความผิดฐาน

หลบหนเีข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและยังกระท าความผิดฐานท างานโดยไมไ่ด้รับอนุญาตอกี ก่อนท่ีจะถูกส่งตัวกลับออกนอก

ราชอาณาจักรก็จะต้องถูกเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 มาตรา 51 วรรคสอง 

เสียก่อน 

 1.2.3 แรงงานต่างด้าวที่กระท าความผดิทางอาญา 

 จากการศึกษาพบว่าแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองท่ีถูกจับกุมได้ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

พะเยา นอกจากจะกระท าความผิดในฐานหลบหนเีข้าเมอืงโดยผิดกฎหมายและการท างานโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้ว ยัง

พบว่าแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองยังมีการกระท าความผิดทางอาญาอีกด้วย จากการเก็บข้อมูลพบว่าแรงงาน

ตา่งด้าวหลบหนเีข้าเมอืงเหลา่นีก้ระท าผิดทางอาญาฐานการลักทรัพย์และการท ารา้ยร่างกาย  

 การลักทรัพย์และการท าร้ายร่างกายนั้นถือว่าเป็นการกระท าความผิดทางอาญาท่ีมีการก าหนด

โทษไว้ ท้ังนี้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างด้าว เมื่อกระท าความผิดในราชอาณาจักรก็ย่อมต้องได้รับโทษตาม

กฎหมายของไทยท้ังสิ้น ดังท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 4 ของประมวลกฎหมายอาญาท่ีระบุว่าผู้ใดกระท าความผิดใน

ราชอาณาจักรต้องได้รับโทษตามกฎหมาย ดังนั้น แรงงานต่างด้าวท่ีกระท าความผิดทางอาญาท่ีถูกจับกุมได้ในเขต

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ก็ย่อมต้องได้รับโทษทางกฎหมายเช่นเดียวกับคนไทยท่ีกระท าความผิดทางอาญาด้วย

เช่นกัน ส าหรับการกระท าความผิดฐานลักทรัพย์นั้น ตามประมวลกฎหมายอาญาได้ก าหนดบทลงโทษเกี่ยวกับ

ความผิดฐานลักทรัพย์ไว้ในลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หมวด 1 ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ ใน

มาตรา 334 และมาตรา 335 ส่วนการกระท าความผิดฐานท าร้ายร่างกายนัน้ ตามประมวลกฎหมายอาญาได้ก าหนด

บทลงโทษเกี่ยวกับความผิดฐานท าร้ายร่างกายไว้ สามารถแบ่งได้ตามการกระท าและผลของการกระท า               

เป็น 4 ประเภท ได้แก่ (ก) การท าร้ายร่างกายท่ีเป็นความผิดลหุโทษ ตามมาตรา 391 (ข) การท าร้ายร่างกายจนเป็น

เหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ ตามมาตรา 295 และ 296 (ค) การท าร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตราย

สาหัส ตามมาตรา 297 และ 298 (ง) การท ารา้ยร่างกายจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย ตามมาตรา 290 
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2. ขั้นตอนการสอบสวน 

เมื่อแรงงานต่างด้าวท่ีกระท าความผิดในลักษณะต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาถูกจับกุมได้ ก็จะถูกด าเนินคดีตาม

กฎหมาย ในชั้นสอบสวนผู้รับผิดชอบก็คือพนักงานสอบสวน  จากการศึกษาพบว่าพนักงานสอบสวนมีขั้นตอนการ

สอบสวนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองท่ีถูกจับกุมได้ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยสามารถอธิบายตาม

ลักษณะการกระท าความผิดได้ดังนี้ 

2.1 แรงงานต่างด้าวที่กระท าความผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองหรือเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 

ส าหรับแรงงานต่างด้าวท่ีกระท าความผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองหรือเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในการ

สอบสวนของพนักงานสอบสวนจะเร่ิมจากการตรวจสอบเอกสารท่ีแสดงการผ่านการตรวจอนุญาตตามกระบวนการ

ทางกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของไทย เช่น หนังสือเดินทาง (passport) หรือ วีซ่า (visa) หากแรงงานต่างด้าวไม่มี

เอกสารมาแสดงแก่พนักงานสอบสวน หรือไม่มีรายละเอียดแสดงการผ่านการตรวจอนุญาต หรือมีการปลอมแปลง

เอกสารดังกล่าว ถือวา่เป็นการกระท าผิดพระราชบัญญัติคนเข้าเมอืง พ.ศ. 2522 

แต่ถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวท่ีมีสัญชาติพม่า ลาว หรือกัมพูชา กระท าความผิดฐานหลบหนีเข้าเมือง  เมื่อ

ถูกจับกุมได้ พนักงานสอบสวนจะท าการลงบันทึกการจับกุม จากนั้นจะท าหนังสือส่งตัวไปยังส านักงานตรวจคนเข้า

เมือง เพื่อผลักดันออกนอกราชอาณาจักรหรือส่งกลับไปยังประเทศท่ีอยู่ของแรงงานต่างด้าวนั้นต่อไป ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทยฉบับท่ี 11 ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2541 เร่ืองแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติคนเข้า

เมือง พ.ศ. 2522 ท่ีได้ให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการส่งตัวคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองท่ีมี 3 สัญชาตินี้กลับ

ออกไปนอกราชอาณาจักรได้ 

2.2 แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่กระท าความผิดฐานท างานโดยไม่ได้รับอนุญาต 

กรณีตรวจพบว่าแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองนั้นกระท าความผิดฐานท างานโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย           

ในการสอบสวนต้องมีการตรวจสอบใบอนุญาตท างานเพิ่มขึ้นมาด้วย หากแรงงานต่างด้าวไม่มีเอกสารใบอนุญาตท างานมา

แสดงแก่พนักงานสอบสวน หรือไม่มีรายละเอียดแสดงการผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือมีการปลอม

แปลงเอกสารดังกล่าว ถือวา่เป็นการกระท าผิดพระราชบัญญัตกิารท างานของคนตา่งด้าว พ.ศ. 2551  

ส าหรับขั้นตอนการสอบสวนนั้น ถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวท่ีมีสัญชาติพม่า ลาว หรือกัมพูชา กระท าความผิด

ฐานหลบหนีเข้าเมืองและกระท าความผิดฐานท างานโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย เมื่อถูกจับกุมได้ พนักงานสอบสวนจะท า

การลงบันทึกการจับกุม และท าการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มาตรา 51 

วรรคสอง จากนั้นจะท าหนังสือส่งตัวไปยังส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง เพื่อผลักดันออกนอกราชอาณาจักรหรือส่งกลับไป

ยังประเทศท่ีอยู่ของแรงงานต่างด้าวนั้นต่อไป ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับท่ี 11 ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2541 เร่ือง

แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ท่ีได้ให้อ านาจในการส่งตัวคนต่างด้าวกลับออกไป

นอกราชอาณาจักรได้ และตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 มาตรา 51 วรรคสอง ท่ีให้อ านาจ

พนักงานสอบสวนด าเนนิการให้คนตา่งด้าวนั้นเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได้ 

แต่ถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวนั้นมีสัญชาติอื่นท่ีไม่ใช่สัญชาติพม่า ลาว หรือกัมพูชา เมื่อถูกจับกุมได้ พนักงาน

สอบสวนก็จะมีขั้นตอนการสอบสวนเช่นเดียวกับแรงงานต่างด้าวท่ีมีความผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองและกระท าความผิดทาง

อาญาด้วย กล่าวคือ จะมีขั้นตอนการสอบสวนตามท่ีประมวลวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ (ดังรายละเอียดในข้อ 2.3) 

คือ แจ้งการถูกจับกุม แจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งการจับกุม และการแจ้งสิทธิต่าง ๆ แล้ว และน าส่ง

ฟ้องศาลเพื่อพิจารณาความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 จากการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และ
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ความผิดตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 จากการท่ีมาท างานในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับ

อนุญาตตอ่ไป 

2.3 แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่กระท าความผิดทางอาญา 

ส าหรับแรงงานต่างด้าวท่ีหลบหนีเข้าเมืองแล้วยังกระท าความผิดทางอาญาด้วย จากการศึกษาพบว่า

พนักงานสอบสวนมีขั้นตอนการสอบสวนแรงงานต่างด้าวท่ีถูกจับกุมได้ในพื้นท่ีอ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา เช่นเดียวกับ

การสอบสวนคนไทยท่ีกระท าความผิดทางอาญา โดยมีขัน้ตอนการสอบสวนดังนี้ 

เมื่อแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองท่ีกระท าความผิดทางอาญาถูกจับกุมได้ พนักงานสอบสวนก็จะมี

ขั้นตอนการสอบสวนซึ่งเป็นไปตามท่ีประมวลวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ คือ พนักงานสอบสวนก็จะท าการแจ้ง                  

การถูกจับกุม ตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 วรรคหนึ่ง จากนั้นพนักงานสอบสวนก็จะท าการแจ้งข้อ

กล่าวหาและรายละเอยีดเกี่ยวกับเหตุแห่งการจับกุมนั้น พร้อมท้ังแจ้งสิทธิต่าง ๆ แก่แรงงานต่างด้าวท่ีถูกจับกุมวา่มีสิทธิ

ท่ีจะไม่ให้การหรือให้การก็ได้และถ้อยค าของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ และมีสิทธิท่ีจะ

พบและปรึกษาทนายความ และมีสิทธิแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุม ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 83 วรรคสอง และมาตรา 84 นอกจากนี้ตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1 

ยังบัญญัติเกี่ยวกับการให้เจ้าพนักงานแจ้งสิทธิต่าง ๆ แก่ผู้ถูกจับด้วยเช่นกัน และตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 134/4 ก็ยังบัญญัตเิกี่ยวกับการให้เจ้าพนักงานแจ้งสิทธิต่าง ๆ แก่ผู้ถูกจับด้วยเช่นเดียวกันวา่ผู้ถูกจับหรือผู้ตอ้งหา

มสีิทธิท่ีจะให้การหรือไม่ก็ได้ และมีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งไวว้างใจเข้าฟังการสอบปากค าได้ นอกจากนี้ส าหรับคดีท่ี

มอีัตราโทษประหารชวีติหรือผู้ต้องหามีอายุไม่เกินสิบแปดปีหรือในคดีท่ีมอีัตราโทษจ าคุก ก่อนเร่ิมถามค าให้การให้พนักงาน

สอบสวนตอ้งถามผู้ต้องหาวา่มทีนายความหรือไม ่ตามท่ีบัญญัตไิวใ้นประมวลวธีิพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 

จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า ขั้นตอนการสอบสวนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองในเขตอ าเภอ

เมอืง จังหวัดพะเยา มีขัน้ตอนการสอบสวนแบ่งได้เป็น 2 แบบ ได้แก่ แบบแรก ส าหรับแรงงานตา่งด้าวท่ีมีสัญชาติพม่า 

ลาว หรือกัมพูชา หากกระท าความผิดฐานหลบหนีเข้าเมือง เมื่อจับกุมได้ พนักงานสอบสวนจะท าการลงบันทึกการ

จับกุม จากนั้นจะท าหนังสอืส่งตัวไปยังส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อผลักดันออกนอกราชอาณาจักรหรือส่งกลับไป

ยังประเทศท่ีอยู่ของแรงงานต่างด้าวนั้นต่อไป ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับท่ี 11 ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2541           

เร่ืองแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าท่ีสามารถส่ง

แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเหล่านี้ออกนอกราชอาณาจักรได้ แต่ถ้ากระท าความผิดฐานท างานโดยไม่ได้รับ

อนุญาตด้วย พนักงานสอบสวนก็จะต้องท าการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่า งด้าว              

พ.ศ.2551 มาตรา 51 วรรคสอง อกีขั้นตอนหนึ่งเพิ่มขึ้นมาก่อนท่ีจะผลักดันออกนอกราชอาณาจักรตอ่ไป 

และแบบท่ีสอง ส าหรับแรงงานต่างด้าวซึ่งมีสัญชาติพม่า ลาว หรือกัมพูชา ท่ีกระท าความผิดทางอาญา และ

แรงงานต่างด้าวซึ่งมีสัญชาติอื่นท่ีมิใช่สัญชาติพม่า ลาว หรือกัมพูชา ท่ีกระท าความผิดฐานหลบหนีเข้าเมือง หรือกระท า

ความผิดฐานท างานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการกระท าความผิดทางอาญา ก็จะมีขั้นตอนการสอบสวนเช่นเดียวกัน คือ มี

ขั้นตอนการสอบสวนตามท่ีประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาบัญญัตไิว ้ได้แก่ แจ้งการถูกจับกุม แจ้งข้อกลา่วหาและ

รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งการจับกุม และการแจ้งสิทธิต่าง ๆ ส าหรับคดีอาญาท่ีมีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีท่ี

ผู้ต้องหามอีายุไมเ่กินสิบแปดปี หรือในคดีท่ีมีอัตราโทษจ าคุก ก่อนเร่ิมถามค าให้การให้พนักงานสอบสวนตอ้งถามผูต้อ้งหาวา่

มทีนายความหรือไมด่้วย ท้ังนี้ขัน้ตอนการสอบสวนเป็นไปเชน่เดียวกับการสอบสวนคนไทยท่ีกระท าความผิดทางอาญา 
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จะสังเกตได้ว่าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว หรือกัมพูชา ท่ีกระท าความผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองหรือ

กระท าความผิดฐานท างานโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยน้ัน จะไม่มีการแจ้งสิทธิใด ๆ เนื่องจากไม่ต้องมีการด าเนินคดีตาม

ประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับท่ี 11 ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2541 เร่ืองแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติคนเข้า

เมือง พ.ศ.2522 ท่ีให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าท่ีสามารถส่งแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเหล่านี้ออกนอกราชอาณาจักร

ได้ และตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 มาตรา 51 วรรคสอง ท่ีให้อ านาจพนักงานสอบสวน

ด าเนินการให้คนต่างด้าวนั้นเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได้ ถ้าแรงงานต่างด้าวท่ีมีสัญชาติพม่า ลาว หรือ

กัมพูชานั้นกระท าความผิดทางอาญาก็จะมีขั้นตอนการสอบสวนเช่นเดียวกับแรงงานต่างด้าวท่ีมีสัญชาติอื่นท่ีมิใช่สัญชาติ

พม่า ลาว หรือกัมพูชา ท่ีกระท าความผิดฐานหลบหนีเข้าเมือง หรือกระท าความผิดฐานท างานโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย 

หรือกระท าความผิดทางอาญาด้วย โดยหนึ่งในขั้นตอนดังกล่าวก็มีการแจ้งสิทธิต่าง ๆ ของผู้ต้องหาด้วย ท้ังนี้การแจ้งสิทธิ

ต่าง ๆ ของผู้ต้องหาในขั้นตอนการสอบสวนแรงงานต่างด้าวท่ีกระท าความผิดทางอาญานั้น จะเป็นประโยชน์ ส าหรับ

แรงงานต่างด้าวท่ีอาจไม่มีความรู้ทางกฎหมายจึงไม่รู้ว่าตนในฐานะผู้ต้องหานั้นมีสิทธิตามกฎหมายบ้าง เมื่อพนักงาน

สอบสวนแจ้งสิทธิต่าง ๆ แก่ผู้ต้องหา ผู้ต้องหาก็จะทราบวา่ตนนัน้มีสิทธิอะไรบ้าง และจะได้ใช้สิทธิต่าง ๆ นั้นได้อย่างเต็มท่ี

ในการตอ่สู้คด ีเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปอยา่งเสมอภาคและยุติธรรม อันจะน าไปสู่การพจิารณาคดีท่ียุติธรรมตอ่ไป 

3. สิทธิของผู้ต้องหาที่เป็นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 

แรงงานต่างด้าวท่ีถูกจับกุมเป็นผู้ต้องหาได้รับสิทธิของผู้ต้องหาตามกฎหมายไทยเช่นเดียวกับคนไทยท่ีถูกจับกุม

เป็นผู้ต้องหา กล่าวคือ แรงงานตา่งด้าวมสีิทธิขัน้พื้นฐานของผูต้อ้งหาในคดีอาญาได้ก าหนดไวอ้ยา่งชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 39 วรรคสองและวรรคสาม ซึ่งได้ระบุถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาในคดีอาญาไว้

อยา่งชัดเจนวา่ ในคดีอาญาตอ้งสันนษิฐานไวก้่อนวา่ผูต้อ้งหาหรือจ าเลยไมม่คีวามผิด ก่อนมคี าพพิากษาอันถึงท่ีสุด แสดงวา่

บุคคลใดได้กระท าความผิดจะปฏบัิตติอ่บุคคลนัน้เสมอืนเป็นผู้กระท าความผิดไมไ่ด้ (รุ่งนภา เอี่ยมศรี, 2558, หนา้ 2) 

 นอกจากนี้แรงงานต่างด้าวยังมีสิทธิของผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ก าหนดสิทธิ

ของผู้ต้องหาเมื่อได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาแล้ว ผู้ต้องหามีสิทธิและความช่วยเหลือทางกฎหมายดังต่อไปนี้  

(รุ่งนภา เอี่ยมศรี, 2558, หน้า 95) (1) สิทธิท่ีจะไม่ถูกจับกุม โดยไม่มีเหตุอันควร (ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา ในมาตรา 78 มาตรา 79 และมาตรา 80) (2) สิทธิท่ีได้รับแจ้งจากต ารวจผู้จับว่าถูกจับในความผิดอะไร และบอกถึง

สิทธิต่าง ๆ ของตนซึ่งกฎหมายคุ้มครองให้ (ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในมาตรา 83) (3) สิทธิท่ีจะไม่

ตอบค าถามของต ารวจในการสอบสวน เว้นแต่ค าถามท่ีถามชื่อและท่ีอยู่ของบุคคลนั้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย  

(ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา ในมาตรา 134) (4) สิทธิท่ีจะไม่ถูกบังคับ ขู่เข็ญ ทรมาน หรือวิธีหลอกให้รับ

สารภาพตามท่ีถูกกล่าวหา หรือตอบค าถามท่ีเป็นผลเสียแก่ตนเอง หรือให้การในชั้นสอบสวน (ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา ในมาตรา 135) (5) สิทธิขอประกันตัวและการเรียกหลักประกัน เช่น ท่ีดินหรือเงินสด ต ารวจจะเรียก

สูงเกินไปไม่ได้ (ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในมาตรา 106-119ทวิ) (6) สิทธิตามรัฐธรรมนูญท่ีจะได้รับ

ความช่วยเหลือจากรัฐในการหาทนายความให้ ถ้าเป็นคนยากจนไม่มีทุนทรัพย์พอท่ีจะจัดหาทนายความส าหรับตนเองได้  

(7) สิทธิท่ีจะถูกควบคุมหรือขังเฉพาะท่ีกฎหมายอนุญาตให้ท าได้เท่านั้น และอาจร้องขอให้ปล่อยได้ถ้าถูกคุมขังไม่ถูกต้อง 

(8) สิทธิท่ีได้รับการบ าบัดรักษาให้หายก่อนและหยุดการสอบสวนไว้ หากว่าเกิดวิกลจริตขึ้นขณะสอบสวนและไม่อาจต่อสู้

คดีได้ (ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา ในมาตรา 14) 
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4. สิทธิการมีทนายความของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 

สิทธิการมีทนายความเป็นหนึ่งในสิทธิท่ีผู้ต้องหาพึงมี แรงงานต่างด้าวท่ีเป็นผู้ต้องหาในประเทศไทยก็มีสิทธิ

การมีทนายความของผู้ต้องหาตามกฎหมายไทยเช่นเดียวกันกับคนไทยท่ีถูกจับกุมเป็นผู้ต้องหา เมื่อแรงงานต่างด้าว           

ถูกจับกุมได้ฐานหลบหนีเข้าเมือง หรือแรงงานต่างด้าวท่ีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแล้ วยังได้กระท าความผิดอื่น                

แล้วถูกจับกุมได้ ก็จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมายโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยท่ัวไปส าหรับผู้ต้องหาในระหว่างอยู่ 

ในชั้นของพนักงานสอบสวน ผู้ต้องหาย่อมมีสิทธิท่ีจะได้รับความเป็นธรรมระหว่างการด าเนินคดี จึงควรท่ีต้องท าให้

ผู้ต้องหาทราบถึงสิทธิของตนตามกฎหมายและสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง การท่ีแรงงานต่างด้าวท่ีกระท า

ความผิดได้รับสิทธิของผู้ต้องหาเช่นเดียวกับคนไทยท่ีกระท าความผิดย่อมถือได้ว่าเกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกัน          

ไมแ่บ่งแยกชนชาตเิชื้อชาต ิอกีทัง้การท่ีกฎหมายก าหนดให้เจ้าพนักงานได้แจ้งสิทธิแก่แรงงานตา่งด้าวเป็นหลักประกันได้

ว่า แรงงานต่างด้าวนั้นจะได้รับทราบว่าตนในฐานะผู้ต้องหานั้นมีสิทธิอะไรบ้างและจะได้ใช้สิทธินั้นในการต่อสู้คดีได้

อย่างเต็มท่ี รวมถึงสิทธิในการได้รับค าปรึกษาจากทนายความด้วย สิทธิการมีทนายความเป็นสิทธิของผู้ต้องหาท่ีมี

ความส าคัญอันจะเป็นหลักประกันว่าผู้ต้องหาสามารถต่อสู้คดีได้อย่างเต็มท่ี เพื่อให้การด าเนินคดีเป็นไปอย่างบริสุทธ์ิ

ยุติธรรม เนื่องจากแรงงานต่างด้าวมิใช่คนไทย และมักจะไม่มีความรู้ด้านกฎหมายของไทย การท่ีได้รับค าปรึกษาจาก

ทนายความยอ่มเป็นประโยชน์ในการตอ่สูค้ดีของแรงงานตา่งด้าวได้อย่างเต็มท่ีต้ังแตช่ัน้สอบสวน ไม่เกิดความเสียเปรียบ

จากการไมรู้่กฎหมาย เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในกระบวนการพจิารณาคดีต่อไป  

ดังนั้น การท่ีเจ้าพนักงานแจ้งสิทธิให้แรงงานต่างด้าวได้ทราบ และให้สิทธิการพบและปรึกษาทนายความได้

อย่างเต็มท่ีก็จะท าให้การสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม เร่ืองสิทธิของผู้ต้องหาในการท่ีจะได้รับความ

ชว่ยเหลือทางกฎหมายจึงเป็นขั้นตอนและกระบวนการแรกท่ีส าคัญยิ่ง เนื่องจากกฎหมายต้องการให้สิทธิแก่ผู้ตอ้งหาหรือ

บุคคลท่ีตกเป็นจ าเลยในการเข้าต่อสู้คดีเพื่อให้ได้รับความคุ้มครอง และเป็นหลักประกันเพิ่มเติมว่า ผู้ต้องหามีสิทธิท่ีจะ

ตอ่สู้ได้อย่างเต็มท่ีโดยถือหลักอาวุธท่ีเท่าเทียมกัน (รุ่งนภา เอี่ยมศรี, 2558, หน้า 3) นอกจากนี้ การท่ีทนายความได้พบ

ผู้ต้องหาตั้งแต่ต้นยังเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดี เพื่อให้ค าแนะน าแก่ผู้ต้องหาให้เข้าใจสภาพแห่งข้อหา

และรู้ว่าควรจะให้การอย่างไร เพราะหากผู้ต้องหาไม่มีโอกาสได้ใช้สิทธิท่ีตนมีอยู่ หรือไม่รู้ว่าจะใช้สิทธิอย่างไรแล้ว           

ก็จะส่งผลต่อการพจิารณาคดีในช้ันศาล แม้วา่พนักงานอัยการจะมีอ านาจตรวจสอบส านวนคดีของพนักงานสอบสวน

หรือสั่งให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมได้ก็ตาม แต่หากผู้ต้องหาไม่ได้ใช้สิทธิน าพยานหลักฐานของฝ่ายตนไปแสดงต่อ

พนักงานสอบสวน น้ าหนักพยานหลักฐานก็จะอยู่กับฝ่ายผู้กล่าวหา อันเป็นเหตุผลท่ีพนักงานอัยการจะสั่งฟ้อง และ

เมื่อคดีขึ้นสู่ชั้นศาล หากจ าเลยมีข้อจ ากัดในการจัดหาทนายความก็จะท าให้จ าเลยเสียเปรียบในการต่อสู้คดี เพราะ

พยานหลักฐานต่าง ๆ ท่ีพนักงานสอบสวนรวบรวมไว้ในส านวนจะถูกน าไปเสนอต่อศาลในชั้นพิจารณาคดี การมี

ทนายความช่วยเหลือหรือเป็นผู้แทนในการด าเนินคดีจะท าให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับความเป็นธรรม เพราะทนายความมี

บทบาทส าคัญในการน าเสนอพยานหลักฐานเพื่อแกข้้อกล่าวหาของโจทก์ และน าเสนอข้อเท็จจริงอันน าไปสู่การยกเว้น

ความผิดหรือการลดโทษแลว้แต่กรณี (ณรงค์ ใจหาญ, 2540, หนา้ 46, อ้างใน วรีะศักดิ์ ทัพขวา, 2548, หนา้ 9-10) 

 ส าหรับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ก าหนดไว้เกี่ยวกับสิทธิการมีทนายความในชั้นสอบสวนหรือ

ก าหนดให้รัฐจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีก าหนดสิทธิให้แก่ผู้ต้องหาคดีอาญาในชั้น

สอบสวน บังคับใช้กับคนไทยท่ีกระท าความผิดทางอาญา รวมถึงแรงงานต่างด้าวก็เป็นไปตามกฎหมายนี้เช่นเดียวกัน 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ก าหนดเกี่ยวกับสิทธิการมีทนายความในชั้นสอบสวนไว้ในมาตรา 7/1 มาตรา 

83 มาตรา 84 มาตรา 134/1 มาตรา 134/3 และมาตรา 134/4 จะเห็นได้ว่า กฎหมายมีการบัญญัติสิทธิการมทีนายความของ

ผู้ต้องหาไว้อย่างชัดแจ้ง ทนายความจึงมีบทบาทในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาตั้งแต่ระยะเวลาเร่ิมต้นของการด าเนินคดี 
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ท้ังนี้เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ต้องหาให้รู้ถึงสิทธิของตนตามท่ีกฎหมายบัญญัติรับรองไว้ ในขณะเดียวกันก็เป็นการ

ตรวจสอบมใิห้เจ้าพนักงานผู้ท าการจับกุมควบคุมตัวกระท าโดยไม่ชอบต่อผู้ต้องหา (วรีะศักดิ์ ทัพขวา, 2548, หนา้ 51) 

 นอกจากแรงงานต่างด้าวท่ีกระท าความผิดฐานหลบหนีเข้าเมือง หรือกระท าความผิดอื่นอีก จะได้รับสิทธิ

ของผู้ตอ้งหาตามกฎหมายเช่นเดียวกับคนไทย รวมถึงสิทธิการมีทนายความหรือการได้รับค าปรึกษาจากทนายความ

ด้วย จากการศึกษายังพบอีกว่าพนักงานสอบสวนได้มีการจัดหาทนายความให้แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ด้วยซึ่งการ

จัดหาทนายความให้นี้เป็นไปเช่นเดียวกับการจัดหาทนายความให้คนไทย ตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ท่ีให้รัฐจัดหาทนายความให้กรณีท่ีคดีมีอัตราโทษ

ประหารชีวิตหรือในคดีท่ีผู้ต้องหามีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันท่ีพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา โดยให้พนักงานสอบสวน

ถามผู้ต้องหาก่อนวา่มทีนายความหรือไม ่ถ้าไมม่ใีห้รัฐจัดหาให้ แตส่ าหรับคดีท่ีมอีัตราโทษจ าคุก ให้พนักงานสอบสวน

ถามผู้ต้องหาว่ามทีนายความหรือไม ่และต้องการทนายความหรือไม ่หากต้องการทนายความ ให้รัฐจัดหาให้  

 จากการศึกษายังพบอีกว่า ทนายความท่ีพนักงานสอบสวนจัดหามาให้นั้นมักเป็นทนายความท่ีอยู่ในพื้นท่ีเขต

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา และเป็นระบบการจัดหาทนายความอาสาสมัคร กล่าวคือ ระบบการจัดหาทนายความให้จ าเลย

ในคดีอาญาในประเทศไทยนั้น มี 2 ระบบ ได้แก่ ระบบทนายความท่ีศาลตั้งให้และระบบทนายความอาสาสมัคร (เดือนรุ่ง 

หาญธีระชัยกุล, 2547, หน้า 73) ระบบทนายความท่ีศาลตั้งให้นั้นเรียกกันอกีอย่างว่า “ทนายความขอแรง” ซึ่งผู้พิพากษาท่ี

พจิารณาคดีจะท าการแต่งตั้งทนายความให้แก่จ าเลยตามบทบัญญัตขิองกฎหมาย ส่วนระบบทนายความอาสาสมัครนัน้ จะ

เรียกทนายความท่ีปฏิบัตินี้ว่า “ทนายความอาสา” มีลักษณะการท างานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเพื่อ

สังคมสงเคราะห์เช่นเดียวกับทนายความขอแรง แต่ทนายความอาสามีความหมายกว้างกว่านั้น คือ เป็นทนายความท่ีท า

หน้าท่ีให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยท่ัวไปท้ังคดีแพ่งคดีอาญา (เดือนรุ่ง หาญธีระชัยกุล, 2547, หน้า 77) 

การท่ีพนักงานสอบสวนจัดหาทนายความในพื้นท่ีให้ผู้ต้องหาเนื่องจากติดต่อประสานงานได้ง่าย ด้วยข้อจ ากัดด้านเวลาใน

การควบคุมตัวผู้ต้องหา ท าให้เวลาในการสอบสวนมีจ ากัด และเวลาการท างานในบางคร้ังอาจเป็นเวลานอกราชการ เชน่ วัน

เสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นต้น ท าให้การสอบสวนต้องเสียเวลาไปกับการด าเนินการประสานงานในการจัดหา

ทนายความให้แก่ผู้ต้องหา การตดิตอ่ทนายความในพื้นท่ีจึงชว่ยให้การด าเนินการจัดหาทนายความท าได้รวดเร็วขึน้ 

 ส าหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทนายความนั้น จากการศึกษาพบว่ารัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ตามท่ีบัญญัติไว้ใน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 วรรคสาม ท่ีบัญญัติวา่ “การจัดหาทนายความตามวรรคหนึ่งหรือ

วรรคสอง ให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง และให้ทนายความท่ีรัฐ

จัดหาให้ไดรั้บเงินรางวัลและคา่ใชจ้่ายตามระเบียบท่ีกระทรวงยุติธรรมก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง” 

 นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบข้อมูลท่ีน่าสนใจอีกว่า แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองส่วนใหญ่มักจะไม่ร้องขอ

ทนายความหรือแจ้งความประสงค์อย่างชัดเจนว่าไม่ต้องการทนายความ (ยกเว้นคดีท่ีมีอัตราโทษประหารชีวิตหรือในคดีท่ี

ผู้ต้องหามีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันท่ีพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 

134/1 ท่ีพนักงานสอบสวนจะตอ้งจัดหาทนายความให้ตามท่ีกฎหมายก าหนด) ท้ังนี้ เนื่องจากแรงงานต่างด้าวนั้นรู้ตัวอยูแ่ล้ว

วา่ตนนั้นได้กระท าความผิด เมื่อถูกจับกุมได้จึงยอมรับสารภาพและยอมรับโทษตามกฎหมายโดยไม่มขี้อโตแ้ยง้ และยินยอม

ให้พนักงานสอบสวนด าเนนิการไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยไม่ร้องขอทนายความมาช่วยเหลือในทางคดี สอดคล้องกับท่ี 

เดือนรุ่ง หาญธีระชัยกุล (2547, หน้า 31) กล่าวว่าส่วนใหญ่ผู้ต้องหาจะสละสิทธ์ิการมีทนายความเพราะต้องการรับ

สารภาพ 
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5. อุปสรรคปัญหาในการสอบสวนแก่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 

จากการศึกษาพบว่าในการสอบสวนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองท่ีถูกจับกุมได้ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

พะเยานั้น มอีุปสรรคปัญหาท่ีส าคัญท่ีพนักงานสอบสวนต้องพบคือปัญหาทางด้านการสื่อสาร เนื่องจากภาษาท่ีแรงงานตา่ง

ด้าวใช้นั้นไม่ใช่ภาษาไทย และแรงงานต่างด้าวนั้นส่วนใหญ่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ และพนักงานสอบสวนก็ไม่

สามารถเข้าใจภาษาของแรงงานต่างด้าวได้ ท าให้การสอบสวนรวมถึงการแจ้งสิทธิต่าง ๆ แก่แรงงานต่างด้าวด าเนินไปด้วย

ความยากล าบาก บางคร้ังตอ้งหยุดการสอบสวนไว้เพื่อรอล่ามมาช่วยในการแปลภาษาเพื่อให้การสอบสวนด าเนนิต่อไปได้   

อย่างไรก็ตาม การจัดหาล่ามแปลภาษามาช่วยในการสอบสวนนั้นก็นับว่าเป็นอุปสรรคปัญหาท่ีส าคัญอีก

ประการหนึ่ง เน่ืองจากล่ามแปลภาษาขาดแคลน และด้วยแรงงานต่างด้าวมีหลายชนชาติ หลายภาษา การจัดหาล่าม

แปลภาษาก็ยิ่งต้องหาล่ามแปลภาษาที่หลากหลายภาษาไปด้วย และล่ามแปลภาษาในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยาก็มี

น้อย ประกอบกับเวลาในการสอบสวนท่ีมีจ ากัด เนื่องจากข้อจ ากัดด้านเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหา เมื่อพนักงาน

สอบสวนประสบปัญหาในการสื่อสารก็ต้องเร่งรีบหาล่ามแปลภาษามาชว่ยในการสอบสวน บางคร้ังล่ามแปลภาษาที่เคย

ประสานงานกันไว้นั้นก็ติดภารกิจ ไม่สามารถมาช่วยแปลภาษาได้ หรืออาจไม่มีล่ามแปลภาษานั้น ๆ ในพื้นท่ี นับวา่เป็น

อุปสรรคปัญหาที่ส าคัญของพนักงานสอบสวนในการท าการสอบสวนแรงงานต่างด้าวอีกประการหนึ่ง ท้ังนี้ปัญหาด้าน

การสื่อสารดังกล่าวอาจท าให้แรงงานต่างด้าวไม่ได้รับรู้สิทธิของตนรวมถึงสิทธิการมีทนายความในชั้นสอบสวนด้วย 

ซึ่งอาจท าให้แรงงานต่างด้าวนั้นไม่ได้ใช้สิทธิของตนได้อย่างเต็มท่ี รวมถึงสิทธิการมีทนายความให้ความช่วยเหลือใน

การตอ่สูค้ดีอันอาจจะท าให้แรงงานตา่งด้าวเสียเปรียบในทางคดีได้ 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

จากผลการวจิัยถึงสิทธิการได้รับค าปรึกษาจากทนายความในชัน้พนักงานสอบสวนของแรงงานตา่งด้าวหลบหนเีข้า

เมอืง ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยาพบวา่แรงงานตา่งด้าวมกีารกระท าความผิดใน 3 ลักษณะ ได้แก่ การกระท าความผิด

ฐานเข้าเมอืงโดยผดิกฎหมาย การกระท าความผดิฐานท างานโดยไมไ่ด้รับอนุญาต และการกระท าความผิดทางอาญา ขั้นตอน

การสอบสวนของพนักงานสอบสวนนั้นพบว่าสามารถแบ่งได้ 2 แบบตามลักษณะความผิดและสัญชาติของแรงงานต่างด้าว 

ส าหรับแรงงานต่างด้าวท่ีมีสัญชาติพม่า ลาว หรือกัมพูชา หากกระท าความผิดฐานหลบหนีเข้าเมือง เมื่อถูกจับกุมได้ 

พนักงานสอบสวนจะท าการลงบันทึกการจบักุม จากนัน้จะท าหนังสอืส่งตัวไปยังส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง เพื่อผลักดันออก

นอกราชอาณาจักรหรือส่งกลับไปยังประเทศท่ีอยูข่องแรงงานตา่งด้าวนัน้ตอ่ไป ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับท่ี 11 ลง

วันท่ี 2 มิถุนายน 2541 เร่ืองแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ให้อ านาจพนักงาน

เจ้าหนา้ท่ีสามารถส่งแรงงานตา่งด้าวหลบหนเีข้าเมอืงเหล่านี้ออกนอกราชอาณาจักรได้ แตถ่้ากระท าความผิดฐานท างานโดย

ไมไ่ด้รับอนุญาตด้วย พนักงานสอบสวนก็จะตอ้งท าการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัตกิารท างานของคนตา่งด้าว พ.ศ.

2551 มาตรา 51 วรรคสอง อกีขั้นตอนหนึ่งเพิ่มขึน้มาก่อนท่ีจะผลักดันออกนอกราชอาณาจักรตอ่ไป ท้ังนี้ขัน้ตอนการจับกุมใน

แบบนี้จะไมม่กีารแจ้งสิทธิต่าง ๆ ของผู้ต้องหาให้แรงงานตา่งด้าวได้ทราบเพราะไมไ่ด้มีการส่งฟอ้งด าเนนิคดี  

และแบบท่ีสอง ส าหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว หรือกัมพูชา ท่ีกระท าความผิดทางอาญา และแรงงาน

ตา่งด้าวสัญชาตอิื่นท่ีมิใชส่ัญชาตพิมา่ ลาว หรือกัมพูชา หากกระท าความผิดฐานหลบหนเีข้าเมอืง หรือกระท าความผิดฐาน

ท างานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการกระท าความผิดทางอาญา ก็จะมีขั้นตอนการสอบสวนเช่นเดียวกัน คือ มีขั้นตอนการ

สอบสวนท่ีเป็นไปตามท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ ได้แก่ แจ้งการถูกจับกุม แจ้งข้อกล่าวหาและ

รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งการจับกุม และการแจ้งสิทธิต่าง ๆ แล้ว ท้ังนี้ส าหรับคดีอาญาท่ีมีอัตราโทษประหารชวีิต หรือ

ในคดีท่ีผู้ต้องหามีอายุไม่เกินสิบแปดปี หรือในคดีท่ีมีอัตราโทษจ าคุก ก่อนเร่ิมถามค าให้การให้พนักงานสอบสวนต้องถาม
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ผู้ต้องหาวา่มทีนายความหรือไม่ด้วย ท้ังนี้ขั้นตอนการสอบสวนเป็นไปเชน่เดียวกับการสอบสวนคนไทยท่ีกระท าความผิดทาง

อาญา ส าหรับขั้นตอนการจับกุมในแบบนี้จะมีการแจ้งสิทธิต่าง ๆ ของผู้ต้องหาให้แรงงานต่างด้าวได้ทราบซึ่งสิทธิเหล่านี้

เป็นสิทธิตามกฎหมาย และเป็นสิทธิท่ีได้รับเหมือนกับคนไทยท่ีกระท าความผิดเช่นกัน และหนึ่งในสิทธินั้นก็คือสิทธิการมี

ทนายความหรือการได้รับค าปรึกษาจากทนายความ 

การท่ีแรงงานต่างด้าวท่ีกระท าความผิดไม่ว่าจะเป็นการกระท าความผิดฐานหลบหนีเข้าเมือง การท างานโดย

ไมไ่ด้รับอนุญาต หรือการกระท าความผิดทางอาญา ได้รับสิทธิของผู้ตอ้งหาเช่นเดียวกับคนไทยท่ีกระท าความผิด ย่อมถือ

ได้ว่าเกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกชนชาติเชื้อชาติ อีกท้ังการท่ีเจ้าพนักงานได้แจ้งสิทธิแก่แรงงานต่างด้าว

ตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดไว้นั้นเป็นหลักประกันได้ว่า แรงงานต่างด้าวนั้นจะได้รับทราบว่าตนในฐานะผู้ต้องหานั้นมีสิทธิ

อะไรบ้างและจะได้ใช้สิทธินั้นในการต่อสู้คดีได้อย่างเต็มท่ี รวมถึงสิทธิในการได้รับค าปรึกษาจากทนายความด้วย สิทธิ

การมีทนายความเป็นสิทธิของผู้ต้องหาท่ีมีความส าคัญอันจะเป็นหลักประกันว่าผู้ต้องหาสามารถต่อสู้คดีได้อย่างเต็มท่ี 

เพื่อให้การด าเนินคดีเป็นไปอย่างบริสุทธ์ิยุติธรรม เนื่องจากแรงงานต่างด้าวมิใช่คนไทย และมักจะไม่มีความรู้ด้าน

กฎหมายของไทย การท่ีได้รับค าปรึกษาจากทนายความย่อมเป็นประโยชน์ในการต่อสู้คดีของแรงงานต่างด้าวได้อย่าง

เต็มท่ีตั้งแต่ชั้นสอบสวน ไม่เกิดความเสียเปรียบจากการไม่รู้กฎหมาย และเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในกระบวนการ

พจิารณาคดีต่อไป  

จากการศึกษายังพบอีกว่าพนักงานสอบสวนได้มีการจัดหาทนายความให้แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ซึ่งการจัดหา

ทนายความให้นี้เป็นไปเช่นเดียวกับการจัดหาทนายความให้คนไทย โดยทนายความท่ีจัดหาให้ท้ังแรงงานต่างด้าวหรือ        

คนไทยน้ันเป็นทนายความอาสาท่ีอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา เนื่องจากสามารถติดต่อและเดินทางมาได้ง่าย     

ส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทนายความนั้นรัฐเป็นผู้รับผิดชอบท้ังหมด อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า แรงงานต่างด้าวส่วน

ใหญ่มักจะไม่ร้องขอทนายความหรือแจ้งความประสงค์อย่างชัดเจนว่าไม่ต้องการทนายความ เนื่องจากแรงงานต่างด้าวนั้น

รู้ตัวอยูแ่ล้ววา่ตนนัน้ได้กระท าความผิด เมื่อถูกจับกุมได้จึงยอมรับสารภาพและยอมรับโทษตามกฎหมายโดยไมม่ขี้อโตแ้ย้ง 

แม้ว่าพนักงานสอบสวนจะท าการแจ้งสิทธิและด าเนินการให้แรงงานต่างด้าวได้รับสิทธิของผู้ตอ้งหาตามกฎหมาย

อย่างเต็มท่ี แต่ก็พบปัญหาอุปสรรคในการสอบสวนท่ีส าคัญคือ ปัญหาด้านการสื่อสารท่ีพนักงานสอบสวนและแรงงาน       

ต่างด้าวสื่อสารกันไม่เข้าใจ การจัดหาล่ามแปลภาษาก็จัดหาได้ยากล าบากเนื่องจากการขาดแคลนล่ามแปลภาษาและ

ปัญหาข้อจ ากัดด้านเวลา 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายไทย รัฐควรจัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 

ขั้นพื้นฐานของไทยแก่แรงงานต่างด้าว อันจะเป็นประโยชน์ต่อแรงงานต่างด้าวท่ีจะมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายไทย

เพื่อท่ีจะไม่กระท าผิดกฎหมายอันเนื่องมาจากความไม่รู้กฎหมาย และยังสามารถน าความรู้ไปแนะน าช่วยเหลือแรงงาน

ตา่งด้าวคนอื่น ๆ ได้อีกด้วย 

2. ควรมีการศกึษาเกี่ยวกับล่ามแปลภาษาให้แรงงานตา่งด้าวในชัน้พนักงานสอบสวน เพื่อให้ทราบถึงปัญหา

และหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้การสอบสวนแรงงานต่างด้าวด าเนินไปอย่างราบร่ืน มีประสิทธิภาพ และแรงงานต่างด้าว

ได้รับสิทธิของผู้ต้องหาตามกฎหมายอยา่งเต็มท่ี 

3. กรณีคนต่างด้าวต้องหาคดีอาญาและคดีถึงท่ีสุดแล้ว ตามหนังสือ ตร. ที่  0029.132/ว.87 ลงวันท่ี 12 

พฤศจิกายน 2558 ข้อ 2.7 ระบุให้หัวหน้าสถานีต ารวจหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการสอบสวนด าเนินการติดตาม

น าตัวส่งมอบให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง โดยมีหนังสือน าส่งพร้อมหนังสือเดินทางหรือส าเนาหนังสือเดินทาง 
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รวมท้ังแจ้งผลคดีถึงท่ีสุดและส าเนาค าพิพากษา ส าเนาหมายปล่อย ส าเนาค าสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการพร้อม

ความเห็นทางคดี ส าเนาใบเสร็จรับเงินการเสียค่าปรับชั้นศาลหรือชั้นพนักงานสอบสวน แล้วแต่กรณี ท้ังนี้เอกสารต่าง ๆ 

เหล่านี้อาจต้องใชร้ะยะเวลาในการรอ โดยเฉพาะส าเนาค าพิพากษาท่ีต้องเป็นฉบับเต็มซึ่งตอ้งรอเอกสารจากศาล การท่ีต้อง

รอเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้อาจต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะสามารถน าตัวแรงงานต่างด้าวส่งมอบให้เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้า

เมืองได้ ท าให้แรงงานต่างด้าวต้องถูกควบคุมตัวต่อไปอีกแม้ว่าคดีจะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาหาแนว

ทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้การส่งมอบตัวแรงงานต่างด้าวแก่พนักงานเจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเข้าเมืองมคีวามรวดเร็วยิ่งขึน้ 
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การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีผู้บริโภค 

Mediation of disputes in consumer cases 

ณัฐพร เรืองวงษ์1* 

Nattaporn Ruangwong1* 
 

บทคัดย่อ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้มุง่ศึกษาถึงการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาทในคดีคุ้มครองผู้บริโภค ศึกษาเปรียบเทียบ ประเทศญี่ปุ่น 

แคนาดา ออสเตรเลีย และไทย ซึ่งแต่ละประเทศได้น ากฎหมายตน้แบบมาเป็นแบบอย่างในการจัดท ากฎหมายของแต่

ละประเทศ โดยเน้นศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีคุ้มครองผู้บริโภค เปรียบเทียบ ประเทศ

ญี่ปุ่น แคนาดา ออสเตรเลีย และไทย 

จากการศึกษาค้นคว้า ผู้เขียนพบว่าท้ังสามประเทศนั้นได้น าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีคุ้มครองผู้บริโภค 

มาปรับใช้กับกฎหมายของตน แม้กระนั้นท้ังสามประเทศก็ยังคงแตกต่างกันในเร่ืองของกฎหมายภายในและระบบ

บริหารจัดการภายในสถาบันของตนเอง จึงเป็นสาเหตุให้ท้ังสามประเทศมีความแตกต่างกันแม้วา่จะมีมาของกฎหมาย

จากท่ีเดียวกัน แต่ถึงท้ังสามประเทศจะมีจุดท่ีแตกต่างกันแต่ท้ังสามประเทศต่างก็มุ้งเน้นท่ีจะพัฒนาการไกล่เกลี่ยข้อ

พิพาทในคดีคุ้มครองผู้บริโภค ของประเทศตนให้เป็นท่ียอมรับของนานาประเทศ โดยผู้เขียนมุ้งเน้นศึกษาถึง การไกล่

เกลี่ยข้อพิพาทในคดีคุ้มครองผู้บริโภค ศึกษาเปรียบเทียบ ประเทศญี่ปุ่น แคนาดา ออสเตรเลีย และไทยเพื่อทราบถึง

ข้อดี ข้อเสีย อันน าไปสู่แนวทางในการพัฒนากฎหมายของไทยต่อไป 
 

ค าส าคัญ:  การไกล่เกลี่ยข้อพพิาทในคดคีุ้มครองผู้บริโภค  

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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บทน า 

เทคโนโลยใีนปัจจุบันเข้ามามสี่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้แก่ผู้บริโภคซึ่งมกีระบวนการ

สลับซับซ้อน แม้จะท าให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีการน าความรู้  ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการผลิต

สินค้า แตเ่ป็นยากท่ีผู้บริโภคจะทราบถึงความบกพร่องในการผลิตสินค้าหรือบริการ จึงถูกเอารัดเอาเปรียบท าให้ผู้บริโภค

ท่ีเป็นผู้ฟ้องคดีไม่อาจน าสืบข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานได้อย่างคดีแพ่งท่ัวไป และเมื่อเกิดข้อพิพาท การเรียกร้อง

ค่าเสียหายเป็นกระบวนการท่ีใชเ้วลานานและเสียค่าใชจ้่ายในการด าเนนิคดีสูง ดังนั้นจึงมกีารจัดให้มรีะบบพิจารณาคดีท่ี

เอื้อต่อการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคท่ีได้รับความเสียหายได้รับการแก้ไขเยียวยาด้วยความรวดเร็ว 

ประหยัด และมีประสิทธิภาพอันเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ขณะเดียวกันเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการหัน

มาให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.

2551 จึงเป็นกฎหมายไทยฉบับแรกท่ีออกแบบมาเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค 

1. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 ถูกออกแบบมาภายใต้แนวความคิดท่ีต้องการแก้ไขปัญหา

ความไมเ่ป็นธรรมในการด าเนินคดีข้อพพิาทท่ีเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าหรือบริการซึ่งคู่ความแตล่ะฝ่ายมอี านาจตอ่รองไม่

เท่ากัน  และคดีท่ีขึ้นสู่ศาลในคดีผู้บริโภคก็ต้องพิจารณาตามบทบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ตาม

มาตรา 3 ได้ให้ค านิยามของค าวา่ คดีผู้บริโภค หมายถึง คดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอ านาจฟอ้งคดีแทนผู้บริโภคตาม

กฎหมาย กับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหน้าท่ีตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้า หรือบริการ 

คดีแพ่งตามกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความรับผิดตอ่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย คดีแพง่ท่ีเกี่ยวพันกันกับคดี

ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น รวมถึงคดีแพ่งท่ีมีกฎหมายบัญญัติให้ใช้วิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น ผู้ใดก็ตามท่ีเป็น

ผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้เสียหายตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายท่ี

เกิดขึ้นจากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย จึงอยู่ในความหมายของ “ผู้บริโภค” ตามกฎหมายฉบับนี้  ส่วน “ผู้ประกอบธุรกิจ” 

หมายถึงผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และให้หมายความถึงผู้ประกอบการตามกฎหมาย

เกี่ยวกับความรับผิดตอ่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากสินค้าท่ีไมป่ลอดภัยด้วย   

1.1 หลักในการด าเนนิคดีผู้บริโภค 

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเป็นกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการด ารงชีวิตของคนในสังคม โดยท่ัวไปจะเกี่ยวข้องกับการ

บริโภคสินค้าและการใช้บริการ เช่น มนุษย์ต้องบริโภคอาหาร เคร่ืองดื่ม ต้องใช้บริการรถประจ าทาง รถไฟฟ้า รวมท้ัง

บริการอื่น ๆ เพื่ออ านวยความสะดวก เช่น การใช้บัตรเครดิต โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ดังนั้นการบริโภคหรือการใช้บริการ

ต่าง ๆจะต้องได้มาตรฐานและมีคุณภาพครบถ้วนตามท่ีผู้ผลิตได้โฆษณาแนะน าไว้ ด้วยเหตุนี้ รัฐในฐานะผู้คุ้มครองดูแล

ประชาชน หากพบว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการบริโภคสินค้าและบริการจะต้องรีบ เข้าไปแก้ไขเยียวยาและ

ชดเชยความเสียหายให้กับประชาชน ส าหรับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2551 จัดเป็นกฎหมายเฉพาะที่ไม่

ซับซ้อนหรือขัดกับอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ ตามตัวอย่างข้างต้น เพราะหากเกิดกรณี

จ าเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบมิได้ด าเนินการแก้ไขหรือด าเนนิการไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนของกฎหมาย ผู้เดือดร้อนสามารถ

ร้องเรียนต่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้สั่งการแก้ไขแทนได้ เพราะ

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหนว่ยงานคุ้มครองด้านการบริโภคสินค้าและบริการท่ัวไป นอกเหนอืจากการ

ท างานของหนว่ยงานอื่น ๆ 



 
 

Proceedings   

2434 

ในทางปฏิบัติเมื่อมีกฎหมายฉบับใดได้ให้อ านาจกระท าการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการเฉพาะแล้ว ต้องมีการ

บังคับตามกฎหมายฉบับนั้นด้วย เช่น กรณีท่ีผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิในเร่ืองอาหาร ผู้บริโภคสามารถไปร้องเรียนต่อ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าที่ ในการขอรับการคุ้มครองเร่ืองสินค้าอาหาร

เท่านั้น แต่ถ้าไม่มีกฎหมายใด หรือ หน่วยงานใดระบุว่าให้ความคุ้มครองเป็นการเฉพาะแล้วจึงต้องใช้ พระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ซึ่งให้ความคุ้มครองในด้านสินค้าและบริการท่ัวไป เมื่อผู้บริโภคโดนละเมิดสิทธิ หรือ ไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมจากผู้ประกอบกิจการธุรกิจเพราะเหตุจากการใช้สินค้าหรือบริการ ผู้นั้นย่อมได้รับความคุ้มครองตาม

กฎหมาย โดยสามารถท าการร้องเรียนได้ท่ีส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  คณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภค ประจ าจังหวัด หรือจากหน่วยงานท่ีมีความเกี่ยวข้องกับเร่ืองนั้น และเมื่อส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคได้รับแจ้งเร่ืองร้องเรียนแล้ว จะเรียกให้คู่กรณีมาเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อยุติข้อพิพาท และ ชดใช้ค่าเสียหายได้ ซึ่งหาก

ไม่สามารถเจรจาไกล่ เกลี่ยกัน ทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็มีอ านาจในการด าเนินคดีแทนผู้บริโภค  

ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2551 จะเป็นกฎหมายฉบับเดียวท่ีมีอ านาจในการด าเนินคดีแทนผู้บริโภค เพื่อ

ฟ้องเอาค่าเสียหายให้แก่ผู้บริโภค ผู้ซึ่งถูกละเมิดสิทธิจากการใช้สินค้าและการรับบริการ โดยผู้บริโภคไม่ต้องเสีย

ค่าใชจ้่าย ในการด าเนนิคด ี

1.2 หลักการไกล่เกลี่ยข้อพพิาท 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะเป็นการระงับข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้ นโดยความสมัครใจของคู่กรณี ท่ีจะเข้าสู่

กระบวนการไกล่เกลี่ย โดยวธีิการไกล่เกลี่ยจะเร่ิมด้วยการเปิดคดี แนะน าตัว อธิบายขั้นตอนตา่งๆ โดยมกีารประชุมเจรจา

ไกล่เกลี่ยกันระหว่างคู่กรณี หรือประชุมฝ่ายเดียวเพื่อรับรู้ รับฟังข้อมูลต่างๆ และสรุปประเด็นข้อพิพาทหาข้อเสนอให้

คู่กรณีสามารถตกลงกันได้ เป็นต้น ซึ่งขั้นตอนและกระบวนการในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆท่ีกล่าวมาโดยหลักแล้วจะ

อาศัยความรู้และความสามารถและประสบการณ์ของผู้ไกล่เกลี่ยในแต่ละคนเป็นส าคัญ ซึ่งถ้ามีการก าหนดขั้นตอน 

กระบวนและรูปแบบของการไกล่เกลี่ยไว้ให้เป็นมาตรฐานนั้น ก็จะสามารถช่วยให้การไกล่เกลี่ยมีกระบวนการและมี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ 

1.3 การไกล่เกลี่ยในคดีผู้บริโภค 

ในปัจจุบันการระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ย ได้ถูกน ามาใช้เพื่อขจัดความขัดแย้งระหว่างผู้บริโภคกับผู้

ประกอบธุรกิจท้ังในศาลและนอกศาลโดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นศาลนั้นตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี

ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดไว้ให้ศาลยุติธรรมมีอ านาจหน้าท่ีในการเจรจาไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ตกลงกันหรือ

ประนปีระนอมยอมความกันก่อนในวันนัดพจิารณา โดยกฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดให้เจ้าพนักงานคดีหรือบุคคลท่ีคู่ความ

ตกลงกันเป็นผู้มีหนา้ท่ีไกล่เกลี่ย ส่วนการไกล่เกลี่ยนอกศาลในชัน้ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น คณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจน าระบบการเจรจาไกล่เกลี่ยมาใช้โดยก าหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่า

ด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ี

ผู้รับผิดชอบมีอ านาจท่ีจะเชญิคู่กรณีมาเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทได้ และถ้าการไกล่เกลี่ยในชั้นเจ้าหนา้ท่ีท่ียังไม่

สามารถตกลงกันได้ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ยังได้ออกค าสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ท่ี 2/2548  

ให้ก าหนดให้มีคณะกรรมการไกล่เกลี่ยเร่ืองราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค มีอ านาจและหน้าท่ีในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจอีกชั้นหนึ่ง ในทางปฏิบัติความขัดแย้งระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจพบว่า

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกระเบียบก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบมีอ านาจท่ีจะเชิญคู่กรณีมาพบเจ้าหน้าท่ี

เพื่อท าการเจรจาไกล่เกลี่ยหาทางระงับข้อพิพาทและถ้าเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นเจ้าหน้าท่ีไม่ส าเร็จคณะกรรมการคุ้มครอง
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ผู้บริโภคสามารถออกค าสั่งก าหนดให้มอีนุกรรมการไกล่เกลี่ยเร่ืองราวท่ีร้องทุกข์จากผู้บริโภค กล่าวได้ว่ามีอ านาจหน้าท่ี

ด าเนนิการไกล่เกลี่ยอกีชัน้หนึ่ง    

เมื่อเปรียบเทียบกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นได้มีการเน้นเอาระบบการ

ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยไปใช้ในศาลและนอกศาลเนื่องจากประเทศญี่ปุ่น ประชาชนโดยท่ัวไปมีนิสัยรักสงบไม่

ชอบความวุ่นวายจึงมักใช้วิธีการระงับข้อพิพาทกันด้วยสันติวิธีโดยเฉพาะการไกล่เกลี่ยนอกศาลในประเทศญี่ปุ่นมี

กฎหมายก าหนดให้องค์กรต่าง ๆ มีอ านาจหน้าท่ีในการไกล่เกลี่ยไว้มากมาย ตัวอย่างเช่น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดี

ผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่นได้มีศูนย์การให้ค าปรึกษาเร่ืองความรับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซึ่งนโยบายของรัฐที่จะให้

ภาคเอกชนได้ต้ังองค์กรในรูปของศูนย์ปฏิบัตกิารเพื่อด าเนนิงานช่วยเหลือผู้บริโภคแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดชอบใน

ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นการด าเนนิการแก้ไขปัญหานอกระบบตุลาการ นโยบายเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและมี

ความยุติธรรม และหากพิจารณาเปรียบเทียบกับการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศแคนาดา กฎหมายของประเทศ

แคนาดาจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ กฎหมายท่ีมีผลใช้บังคับท้ังประเทศกับกฎหมายท่ีมีผลใช้บังคับภายในรัฐใดรัฐ

หนึ่ง โดยการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศแคนาดา มหีนว่ยงานเฝ้าระวัง อาทิสื่อมวลชน ซึ่งถือได้วา่เป็นมาตรการท่ีได้ผล

มากท่ีสุด  เนื่องจากผู้ประกอบการมักไม่ต้องการให้ปัญหาดังกล่าวออกเผยแพร่ทางสื่อเพราะจะท าให้ ส่งผลกระทบต่อ

ชื่อเสียงอย่างมาก ผู้ประกอบการจึงมักจะด าเนนิการไกล่เกลี่ยกับผู้บริโภค ท าให้ ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาความเสียหาย

อย่างรวดเร็ว และการคุ้มครองผู้บริโภคของราชอาณาจักรเดนมาร์ก ส าหรับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค

ของเดนมาร์ก จะเป็นแนวทาง เดียวกับกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรป เนื่องจากเดนมาร์กเป็นสมาชิก

ของ สหภาพยุโรป โดยมีลักษณะเป็นกฎหมายจารีตประเพณี (Common low) ซึ่งการร่างกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ

คุ้มครองผู้บริโภค จะต้องมีผลใช้ได้จริงในทางปฏิบัติด้วย  ส าหรับการยื่นเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้านั้น ผู้ร้องเรียน

สามารถจะมายื่นเร่ือง ร้องเรียนได้ท่ีสภาผู้บริโภค (Consumer Council)โดยผู้ร้องเรียนจะต้องซื้อสินค้าจ านวนไม่ต่ ากว่า 

800โครนเดนมาร์ก จึงสามารถยื่นเร่ืองร้องเรียนเข้ามาได้ซึ่งเร่ืองร้องเรียนส่วนใหญ่ สามารถ เจรจาตกลงไกล่เกลี่ยกันได้

จะมีเพียงไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้น ท่ีไม่สามารถตกลงไกล่เกลี่ยกัน ได้ซึ่งการเจรจาไกล่เกลี่ยดังกล่าวนั้น จะขึ้นอยู่กับ

ลักษณะของประเภทและสภาพปัญหา นอกจากนี้ในระหว่างท่ีผู้ร้องเรียนได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาล ผู้ร้องเรียนไม่สามารถยื่น

เร่ืองตอ่ คณะกรรมาธิการได้ 

ดังนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับบทบัญญัติท่ีบัญญัติอยู่ในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 

2551 จะเห็นได้ว่าแม้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย แต่ยังมีปัญหาข้อขัดข้องบางประการในทางปฏิบัติท่ี

ท าให้การบังคับใช้กฎหมายยังไม่สามารถท่ีจะบรรลุความมุ่งหมายได้อย่างเต็มท่ี  เนื่องจากผู้บริโภคยังมีฐานท่ีด้อยกว่าผู้

ประกอบธุรกิจท้ังในเร่ืองของอ านาจในการเจรจาต่อรอง ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงการตลาดของผู้

ประกอบธุรกิจ ความรู้ทางกฎหมายและเทคนิคของกฎหมาย จึงท าให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่ เสมอ 

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 จึงยังขาดรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคใน

ประการตอ่ไปนี้ 

ประกำรท่ีหนึ่ง ปัญหำกำรชี ขำดตัดสินคดีไปฝ่ำยเดียวกรณีจ ำเลยซึ่งเป็นผู้บริโภคขำดนัดยื่นค ำให้กำร 

หลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือน

กันยายน ประจ าปีพุทธศักราช 2556 มีสถิติผู้บริโภคฟ้องต่อศาลจังหวัดและศาลแขวงท่ัวราชอาณาจักรเป็นจ านวน 

260,100 คดี สถิติคดีผู้บริโภคท่ีมีการยื่นฟ้องสูงสุดได้แก่ อันดับท่ี 1 สินเชื่อบุคคล,กู้ยืม,ค้ าประกัน จ านวน 114,770 คดี 

อันดับท่ี 2 บัตรเครดิต จ านวน 58,446 คดี อันดับท่ี 3 กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จ านวน 56,073 คดี อันดับท่ี 4 เช่า

ซื้อ(รถยนต์) จ านวน 24,351 คดี อันดับท่ี 5 เช่าซื้อ(อื่น ๆ) จ านวน 6,460 คดี โดยส่วนใหญ่ข้อพิพาทคดีผู้บริโภคที่ก่อขึ้น
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นั้นจะเป็นคดีท่ีผู้บริโภคเป็นโจทก์ฟ้องผู้ประกอบธุรกิจให้ต้องรับผิดนั้นมีเพียง 4% เท่านั้น ท่ีเหลือเป็นคดีท่ีผู้ประกอบ

ธุรกิจใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551  ฟ้องผู้บริโภคถึง 96% ซึ่งสามารถระงับได้โดยง่าย

เนื่องจากในคดีท่ีโจทก์เป็นผู้ประกอบการฟอ้งจ าเลยซึ่งเป็นผู้บริโภคและส่วนใหญ่เป็นกรณีจ าเลยขาดนัดยื่นค าให้การและ

โดยผลของกฎหมายศาลต้องชี้ขาดตัดสินคดีไปฝ่ายเดียว เนื่องจากผู้บริโภคยังขาดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินคดีว่า

กฎหมายดังกล่าวยังคงให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคแม้จะตกเป็นฝ่ายจ าเลยแล้วก็ตาม ท าให้ผู้บริโภคซึ่งเป็นจ าเลยไม่ได้

รับประโยชนต์ามกฎหมายเท่าท่ีควร  

ประกำรท่ีสอง ปัญหำในเร่ืองของหลักเกณฑ์กำรรับเร่ืองรำวกำรร้องทุกข์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

เนื่องจากพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติให้ส านักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานท่ีมีอ านาจและหน้าที่รับเร่ืองราวร้องทุกข์จากฝ่ายผู้บริโภคท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือ

เสียหายจากสินค้าหรือบริการอันเนื่องมาจากการกระท าของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคมีมติด าเนินคดีแทนผู้บริโภคแต่เพียงฝ่ายเดียว ดังนั้นข้อพิพาทท่ีจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยในชั้นของ

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบันจึงยังมีการจ ากัดเฉพาะเร่ืองราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคท่ีเป็นฝ่ายได้รับความ

เสียหายจากสินค้าและบริการจากผู้ประกอบธุรกิจเท่านั้น ไม่ได้เปิดโอกาสให้ฝ่ายผู้ประกอบธุรกิจท่ีประสงค์จะให้มีการน า

ข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยนอกศาลได้มีโอกาสเสนอให้ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด าเนินการ

ไกล่เกลี่ยนอกศาล อันเป็นการจ ากัดการใช้สิทธิของผู้ประกอบธุรกิจ เป็นการเลือกปฏิบัติท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่

ท้ังสองฝ่าย 

ประกำรท่ีสำม ปัญหำเกี่ยวกับคุณสมบัตขิองผู้ไกล่เกลี่ย 

หลักการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นเมื่อศาลรับฟ้องแล้วให้ศาลก าหนดวันนัดพิจารณาโดยเร็วและให้ศาล

ออกหมายเรียกจ าเลยให้มาศาลเพื่อการไกล่เกลี่ย ให้การและสบืพยานในวันเดียวกัน ตามมาตรา 24ในวันพิจารณาให้เจ้า

พนักงานคดีหรือบุคคลท่ีศาลก าหนดหรือคู่ความท่ีตกลงกันท าการไกล่เกลี่ยให้คู่ความตกลงกัน การไกล่เกลี่ยเป็นหนึ่งใน

วธีิการระงับข้อพิพาทท่ีเป็นทางเลือกหนึ่งในสังคมใช้กันมาเนิ่นนาน นอกจากการไกล่เกลี่ยต้องเกิดจากความสมัครใจของ

คู่ความท้ังสองฝ่ายแล้ว การไกล่เกลี่ยจึงต้องมีคนกลางหรือผู้ไกล่เกลี่ย ในกฎหมายของไทยก าหนดให้เป็นอ านาจของเจ้า

พนักงานคดีหรือบุคคลท่ีศาลก าหนดโดยกฎหมายไมไ่ด้ระบุให้ชัดเจนถึงตัวบุคคลท่ีจะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยในคดีผู้บริโภค ดังเช่น

ในประเทศออสเตรเลียท่ีบัญญัต ิMediation Act 1997 ก าหนดคุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ยและหลักเกณฑ์พื้นฐานในการไกล่

เกลี่ยหรือในประเทศญี่ปุ่นแมไ้ม่ปรากฏถึงคุณสมบัติและกระบวนการไกล่เกลี่ยเป็นการเฉพาะเชน่เดียวกับประเทศไทยแต่

ผู้ไกล่เกลี่ยในประเทศญี่ปุ่นจะเน้นว่าต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับเร่ืองท่ีด าเนินการขจัด

ความขัดแย้งเป็นส าคัญส่วนขั้นตอนและวธีิการไกล่เกลี่ยนอกศาลของญี่ปุ่นจะเนน้ให้มกีารจัดตั้งองค์กรตา่งๆโดยในแต่ละ

องค์กรจะไปก าหนดขั้นตอนและกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยหรือการระงับข้อพพิาทด้วยวิธีต่างๆกันเอง 

ประกำรท่ีสี่ ปัญหำเกี่ยวกับสภำพบังคับของกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทนอกศำล 

การไกล่เกลี่ยโดยการท าสัญญาประนีประนอมยอมความนอกศาลกับในศาลนั้นมีผลและสภาพบังคับ

ทางกฎหมายต่างกัน ถ้าเป็นการไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อมีการท าสัญญาประนีประนอมยอมความกันแล้วศาลพิพากษา

ตามยอม จะเกิดผลท าให้คู่ความต้องปฏิบัติตามสิทธิท่ีแสดงไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความตามค าบังคับของศาล 

และท าให้คู่ความผูกพันกันในฐานะลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาทันที เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามสัญญาก็เท่ากับไม่

ปฏิบัติตามค าพพิากษาของศาล คู่ความฝ่ายท่ีสิทธิเรียกร้องไมจ่ าตอ้งฟ้องร้องเป็นคดีใหมแ่ต่สามารถยื่นค าร้องขอให้ศาล

บังคับคดีได้ทันที ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ส่วนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาลนั้น เมื่อคู่กรณีได้ท า

สัญญาประนีประนอมยอมความตามกฎหมายแล้ว สัญญานั้นก็จะมีผลและสภาพบังคับเหมือนกับสัญญาต่างตอบแทน
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ท่ัวไป โดยมลีักษณะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 850 ซึ่งผลของกฎหมายดังกล่าวมผีลท าให้หนี้เดิมท่ีมี

อยู่ระงับลงและผูกพันกันใหมต่ามสัญญาประนีประนอมยอมความ และหากฝ่ายใดฝ่ายหนี่งไมป่ฏิบัตติามสัญญา อีกฝ่าย

จะบังคับคดีทันทีเหมือนสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลไม่ได้ แต่ต้องยื่นฟ้องต่อศาลเป็นคดีใหม่เพื่อให้ศาลมีค า

พพิากษาบังคับให้คูก่รณีดังกล่าวปฏบัิตติามสัญญาประนปีระนอมยอมความตามท่ีได้ตกลงกันไว้ 

จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าว เมื่อคดีผู้บริโภคเป็นคดีท่ีต้องระงับข้อพิพาทด้วยความรวดเร็ว

เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคและประชาชนเพิ่มมากขึ้นจึงจ าเป็นต้องศึกษาปัญหาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยหา

แนวทางท่ีเหมาะสมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาถึงความหมาย ประวัติ ความเป็นมาแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและการ

ไกล่เกลี่ยข้อพพิาทในคดผีู้บริโภค 

2. เพื่อศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

3. เพื่อวิเคราะห์ขอ้บกพร่องของกระบวนการไกล่เกลี่ยในคุ้มครองผู้บริโภค   

4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกรอบมาตรฐานวิชาชีพ และกรอบมาตรฐานกฎหมายของผู้ท าหน้าท่ีไกล่เกลี่ยข้อ

พพิาทในคดผีู้บริโภค 

5. เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขกฎหมายในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้มีสภาพบังคับท่ีชัดเจนและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของท้ังผู้บริโภคและผู้ประกอบการและเพื่อให้เกิดความสมดุลในการใช้

สิทธิทางกฎหมายเมื่อเกิดกรณีขอ้พิพาท  

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี) 

เนื่องจาก พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2551  ได้ให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเป็นการ

ท่ัวไปเพื่อให้ความเป็นธรรมตามสมควรแก่ผู้บริโภค เมื่อประเทศไทยได้ให้ความส าคัญตอ่คดีผู้บริโภค โดยพยายามหา

มาตรการมาช่วยเหลือคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับการเยียวยาและแก้ปัญหาด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม  

ซึ่งข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็นข้อพิพาทท่ีเรียกรอ้งให้ชดใช้ค่าเสียหายกันเป็นตัวเงิน 

หรือในบางคร้ังผู้ต้องเสียหายเพียงแตต่้องการค าอธิบาย ค าขอโทษ หรือเหตุผล แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ในส่วนท่ีเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทยังมีปัญหาบางประการส่งผลให้การน าวิธีการไกล่เกลี่ยมาใช้

ในคดีผู้บริโภคไม่สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายผู้บริโภค เนื่องด้วยผู้บริโภค

เพียงเข้าไปท าสัญญาประนีประนอมกับผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้คดีเสร็จไปเท่านั้น แต่ภาระในทางเศรษฐกิจ สังคม ยัง

ไมไ่ด้รับการแก้ไขคุ้มครอง สภาพบังคับของการไกล่เกลี่ยเกลี่ยข้อพิพาทท้ังในและนอกศาลท่ีผู้ประกอบธุระกิจมอี านาจ

ในการต่อรองมากกว่า อีกท้ังในส่วนของปัญหาการชี้ขาดตัดสินคดีไปฝ่ายเดียวกรณีจ าเลยซึ่งเป็นผู้บริโภคขาดนัดยื่ 

นค าให้การเป็นช่องว่างในการเอื้อประโยชนต์่อผู้ประกอบธุรกิจในการด าเนนิคดีได้เร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นการน ากระบวนการ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้เพื่อระงับข้อพิพาทในคดีผู้บริโภคจึงเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีจะใช้ระงับข้อพิพาทระหว่าง

ผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจ แต่ถึงกระนั้นคุณสมบัติของผู้ท าหน้าท่ีไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก็มีส่วนส าคัญในการท่ี 

จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นโดยผู้ท าหน้าท่ีจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษในการท าหน้าท่ี ไกล่เกลี่ยข้อ

พพิาทคดีผู้บริโภคมากกวา่คุณสมบัตโิดยท่ัวไปเพื่อประสิทธิภาพในกระบวนการไกล่เกลี่ยมากยิ่งขึ้น   
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วิธีวิทยาการวจิัย 

 การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualiative Research) ผู้จัดท าใช้วิธีการวิจัยเอกสาร(Documentary 

Research) โดยอาศัยการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารท่ีเป็นภาษาไทย รวมถึงการหาข้อมูลทางเว็บไซด์ท่ีสามารถเข้าถึงได้

โดยง่ายและเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเชื่อ ถืออันเป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชนต์อ่งานวิจัยตลอดจนศกึษาต ารากฎหมายผลงานวจิยั 

ราย งานการศกึษา วิทยานิพนธ์ ประมวลกฎหมายต่าง ๆ บทความทางวชิาการท้ังท่ีเป็นหนังสือและสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 

เพื่อน ามาตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลแล้วน ามาวิเคราะห์หาค าตอบและข้อสรุป และประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้

ค าตอบ ท่ี ได้ ตั้ งสมมติ ฐาน ไว้  ภ าย ใต้ หลั กทฤษฎี และหลั กกฎหมาย เพื่ อ ให้ งานวิ จั ยมี ค วามสม บู รณ์  

มสี่วนช่วยในการแก้กฎหมายท่ีไม่เป็นธรรมและเพื่อการพัฒนากฎหมายให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบัน 

ผลการศึกษา 

 “ปัญหาการไกล่เกลี่ยข้อพพิาท” 

ในปัจจุบันการกระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย ได้ถูกน ามาใช้เพื่อขจัดความขัดแย้งระหว่าง

ผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจทั้งในศาลและนอกศาล โดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นศาลนั้นตาม พระราชบัญญัติวิธี

พจิารณาคดีผู้บริโภค พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดไว้ให้เป็นพันธกิจของศาลยุตธิรรมโดยให้มีอ านาจและหนา้ท่ีเจรจาไกล่

เกลี่ยให้คู่ความได้ตกลงกันหรือประนปีระนอมยอมความกันก่อนในวันนัดพิจารณา โดยกฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดให้เจ้า

พนักงานคดีหรือบุคคลท่ีคู่ความตกลงกันเป็นผู้มีหน้าที่ไกล่เกลี่ย ส่วนการไกล่เกลี่ยนอกศาลในช้ันของคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคนั้น คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็มีการน าเอาระบบการเจรจาไกลเกลี่ยมาใช้เช่นเดียวกัน โดย

ก าหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของส านักคณะกรรม

คุ้มครองผู้บริโภค พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีอ านาจท่ีจะเชิญคู่กรณีมาเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อ

ระงับข้อพิพาทได้ และถ้าการไกล่เกลี่ยในชั้นเจ้าหน้าท่ียังไม่สามารถตกลงกันได้ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ยังได้

ออกค าสั่งคณะกรรมคุ้มครองผู้บริโภค ท่ี 6/2548 ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเร่ืองราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค 

มอี านาจหนา้ท่ีในการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทระหวา่งผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจอกีชั้นหนึ่ง 

 ในทางปฏิบัติจากสถิติการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคข้อพิพาทท่ีสามารถยุติได้

ด้วยการไกล่เกลี่ยท้ังในชั้นของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและในชั้นของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเร่ืองราวร้องทุกข์จาก

ผู้บริโภค ตั้งแต่มี 2548 – 2551 สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยช่วยเหลือเยียวยาผู้บริโภคให้ได้รับการชดเชยค่าเสียหายได้เป็น

จ านวนมาก จึงเห็นได้ว่า ในปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สามารถน ากระบวนการไกล่เกลี่ยมาใชเ้พื่อ

ชว่ยลดขั้นตอนในการด าเนนิการ ลดระยะเวลา เป็นการประหยัดงบประมาณ ในการท่ีจะพิจารณาเพื่อมีมตดิ าเนินคดีแทน

ผู้บริโภคแตเ่พยีงอยา่งเดียว 

 แต่เนื่องจากในปัจจุบันการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีผู้บริโภคในชั้นของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดังท่ีได้

กล่าวมาแล้วยังไม่มีกฎหมายก าหนดให้อ านาจหน้าที่ไว้ชัดเจน ซึ่งในทางปฏิบัติการน าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการไกล่

เกลี่ยยังเป็นเพียงการปฏิบัติตามระเบียบหรือค าสั่งภายในของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเท่านั้น ท าให้ไม่เกิดความ

ชัดเจนในการใช้อ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 

พุทธศักราช 2522 ซึ่งเป็นกฎหมายหลัก ยังไม่มีบัญญัติให้อ านาจหน้าท่ีโดยชัดแจ้งท่ีจะให้คณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคการด าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาท โดยมาตรา 10 ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจ

หน้าท่ีของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้บัญญัติไว้เพียงให้อ านาจและหน้าท่ีในการพิจารณาเร่ืองราวร้องทุกข์ 
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ด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าท่ีเป็นอันตรายให้ค าปรึกษาหรือแนะน าวางระเบียบในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะ

กรรมการฯ หรือด าเนนิคดีเกี่ยวกับการละเมดิสิทธิของผู้บริโภค ฯลฯ เท่านัน้ 

เปรียบเทียบกับกำรไกล่เกลี่ยข้อพพิำทในประเทศญี่ปุ่น 

ได้มีการเน้นเอาระบบการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยไปใช้ท้ังในศาลและนอกศาลเนื่องจากประเทศ

ญี่ปุ่นประชาชนโดยท่ัวไปมีนิสัยรักสงบ ไม่ชอบความวุ่นวาย จึงมักใชว้ิธีการระงับข้อพพิาทกันด้วนสันติวธีิ โดยเฉพาะการ

ไกล่เกลี่ยนอกศาลในประเทศญี่ปุ่นจะมีกฎหมายก าหนดให้องค์กรต่างๆ มีอ านาจหน้าท่ีในการไกล่เกลี่ยไว้มากมาย 

ตัวอย่างเช่นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่น ได้มีศูนย์การให้ค าปรึกษาเร่ืองความรับผิดเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ ซึ่งนโยบายของรัฐท่ีจะให้ภาคเอกชนจัดตั้งองค์กรในรูปของศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อด าเนินงานช่วยเหลือผู้บริโภค

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดในผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นการด าเนินการแก้ไขปัญหานอกระบบตุลาการ (ADR) นโยบายเพื่อให้

เกิดความรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีความยุติธรรม ซึ่งในปัจจุบันมีศูนย์ฯ จัดตั้งท้ังหมด 13 แห่ง ตั้งอยู่ใน

กรุงโตเกียว ในแต่ละศูนย์ฯ มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา และไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท ในเร่ืองผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค

โดยเฉพาะเปรียบเทียบกับการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศแคนาดา 

กฎหมายของประเทศแคนาดาจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ กฎหมายท่ีมผีลใช้บังคับท้ังประเทศกับกฎหมาย

ท่ีมีผลใชบั้งคับภายในรัฐใดรัฐหนึ่ง โดยการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศแคนาดา มหีนว่ยงานเฝ้าระวัง อาทิสื่อมวลชน ซึ่ง

ถือได้วา่เป็นมาตรการท่ีได้ผลมากท่ีสุด เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ตอ้งการให้ปัญหาดังกล่าวออกเผยแพร่ทางสื่อเพราะจะ

ท าให้ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงอยา่งมาก ผู้ประกอบการจึงมักจะด าเนินการไกล่เกลี่ยกับผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคได้รับการ

เยียวยาความเสียหายอยา่งรวดเร็ว และการคุ้มครองผู้บริโภคของราชอาณาจักรเดนมาร์กส าหรับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ

การคุ้มครองผู้บริโภคของเดนมาร์ก จะเป็นแนวทางเดียวกับกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรป เนื่องจาก

เดนมาร์กเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป โดยมีลักษณะเป็นกฎหมายจารีตประเพณี (Common low) ซึ่งการร่างกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค จะตอ้งมีผลใช้ได้จริงในทางปฏบัิตดิ้วยส าหรับการยื่นเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้านัน้ ผู้

ร้องเรียนสามารถจะมายื่นเร่ืองร้องเรียนได้ท่ีสภาผู้บริโภค (Consumer Council)โดยผู้ร้องเรียนจะต้องซื้อสินค้าจ านวนไมต่่ า

กวา่800โครนเดนมาร์ก จึงสามารถยื่นเร่ืองร้องเรียนเข้ามาได้ซึ่งเร่ืองร้องเรียนส่วนใหญ่ สามารถเจรจาตกลงไกล่เกลี่ยกัน

ได้จะมีเพยีงไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตเ์ท่านั้น ท่ีไม่สามารถตกลงไกล่เกลี่ยกันได้ซึ่งการเจรจาไกล่เกลี่ยดังกล่าวนั้น จะขึ้นอยูก่ับ

ลักษณะของประเภทและสภาพปัญหานอกจากนี้ในระหว่างท่ีผู้ร้องเรียนได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาล ผู้ร้องเรียนไม่สามารถยื่น

เร่ืองตอ่คณะกรรมาธิการได้ 

“ปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัตขิองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพพิาท” 

 ผู้ไกล่เกลี่ยนับว่ามีบทบาทส าคัญต่อระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งการไกล่เกลี่ยจะส าเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ

ความสามารถของผู้ไกล่เกลี่ยด้วย เนื่องจากสภาพความขัดแย้งในแต่ละข้อพิพาทจะมีอยู่แตกต่างกันไป จึงต้องอาศัย

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เทคนิค ประสบการณ์ในการไกล่เกลี่ยของผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อเป็นผู้ช่วยประสานความขัดแย้ง

ระหวา่งคู่กรณีให้สามารถตกลงระงับข้อพพิาทกันได้ ดังนัน้หลักส าคัญของการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทคือการพยายามท่ีจะหา

ท่ีทางยุติข้อพิพาทโดยให้คู่ความตกลงกันโดยมีคนกลางเป็นผู้ท าหน้าท่ีไกล่เกลี่ย คนกลางหรือผู้ไกล่เกลี่ยจึงต้องมีหน้าท่ี

ด้วยความอิสระปราศจากอคติต่อคู่พิพาทท้ังสองฝ่าย ปรัชญาของการท าหน้าท่ีเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจึงอยู่ท่ีความ

ตั้งใจและพยายามให้คู่พิพาทสามารถท าความเข้าใจและคืนดีกันได้เพื่อความสุขของคู่พิพาทและสังคม ผู้ท าหน้าท่ีไกล่

เกลี่ยข้อพพิาท  จึงตอ้งมคีุณสมบัตเิบือ้งตน้ พอสรุปได้ดังตอ่ไปนี้ 

 1) ตอ้งมคีวามเป็นกลางและมอีสิระ ปราศจากอคติ 

 2) ตอ้งมจีริยธรรม คุณธรรมไมแ่สวงหาผลประโยชนโ์ดยมิชอบคู่พพิาท และมคีวามซื่อสัตยส์ุจริต 
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 3) ต้องมีความอดทนและอดกลั้น จิตใจเยือกเย็น มีเมตตาต่อคู่พพิาทโดยพร้อมท่ีจะรับฟังปัญหาโดยเปิดโอกาส

ให้ทุกฝ่ายได้ช้ีแจงและแสดงเหตุผลได้อยา่งเท่าเทียมกันตามสมควร 

 4) ตอ้งรักษาความลับของคู่พพิาท 

 5) ต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการไกล่เกลี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท หลัก

จิตวทิยาการไกล่เกลี่ย 

 6) ตอ้งมคีวามสามารถในการเจรจาและตดิต่อสื่อสาร และผสานความขัดแยง้ของคู่พพิาท 

 7) มคีวามรู้ความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาและเร่ืองท่ีขัดแยง้กัน 

 จะเห็นวา่ผู้ท าหนา้ท่ีไกล่เกลี่ยข้อพพิาทนัน้เป็นบุคคลท่ีสามท่ีมีความเป็นอสิระและเป็นกลาง    

มีวัยวุฒิหรือคุณวุฒิตลอดจนมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการไกล่เกลี่ย และกฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้อง มีจิตวิทยาการ

เจรจา และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ท่ีตกลงยินยอม มาช่วยเหลือศาล ในการเจรจาระงับข้อพิพาท  และผู้ประนีประนอม

ประจ าศาล ต้องผ่านการอบรม ฝึกฝน ด้านการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท จากส านักงานศาลยุติธรรม และได้รับ

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนีประนอมประจ าศาลด้วย  ซึ่งคุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ยข้างต้นเป็นเพียงมาตรฐานท่ังไปท่ีศาล

ยุติธรรมก าหนดให้ท าหนา้ท่ีไกล่เกลี่ยเท่านัน้ 

 ในส่วนของการไกล่เกลี่ยในช้ันของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จะเห็นว่ามีผู้ไกล่เกลี่ยอยู่ 2 ช่วง คือ การ

ไกล่เกลี่ยในชั้นของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในกองต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ กองสัญญา กองฉลาก กองโฆษณา แล้วแต่เร่ืองท่ี

ร้องเรียนว่าเป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวกับอะไร และชว่งท่ีสองจะเป็น การไกล่เกลี่ยในชั้นของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเร่ืองราวร้อง

ทุกข์จากผู้บริโภค ซึ่งผู้ไกล่เกลี่ยจะประกอบด้วย ฝ่ายพนักงานอัยการ ฝ่ายทนายความ ฝ่ายต ารวจ และเจ้าหน้าท่ีของ

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในกรณีท่ีไมส่ามารถเจรจาไกล่เกลี่ยในชัน้ของเจ้าหน้าท่ีได้ ซึ่งการไกล่เกลี่ยท้ัง 

2 กรณีนี้จะมีความแตกต่างกันตรงท่ีในช้ันเจ้าหน้าที่จะมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อเสนอให้มีมติ

ด าเนินคดีแทนผู้บริโภคคนเดียวเป็นผู้ไกล่เกลี่ย ส่วนการไกล่เกลี่ยในชั้นของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเร่ืองราวร้องทุกข์

จากผู้บริโภค จะเป็นการไกล่เกลี่ยในรูปของคณะอนุกรรมการ ซึ่งจะประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความอาวุโสใน

ต าแหนง่หนา้ท่ี อกีท้ังมปีระสบการณ์ในการเผชญิหนา้กับปัญหาตา่งๆ ในการท างาน 

คุณสมบัตขิองผู้ไกล่เกลี่ยในประเทศออสเตรเลีย 

จะให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเขาเห็นว่าผู้ไกล่เกลี่ยเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้การระงับข้อพิพาท

ด้วยวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยได้ โดยเฉพาะประเทศออสเตรเลียจะให้ความส าคัญกับบุคคลท่ีจะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยอย่างมาก 

โดยก าหนดบุคคลท่ีจะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยได้จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นวิชาชีพ   ซึ่งผู้ท่ีจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยได้จะต้องมี

มาตรฐานความสามารถตามท่ีรัฐมนตรีประกาศไว้และต้องผ่านการฝึกอบรมก่อนด้วย เพื่อให้ผู้ไกล่เกลี่ยมีความเข้าใจ

เทคนิคและหลักการในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีดี โดยผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีจดทะเบียนไว้จะมีอายุการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยใน

ทะเบียนเป็นเวลา 3 ปี นับแตว่ันขึ้นทะเบียน โดยสามารถต่ออายุทุก ๆ 3 ปี เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้

ไกล่เกลี่ยตลอดเวลาตาม Mediation Act 1997 อีกท้ังผู้ไกล่เกลี่ยในประเทศออสเตรเลียจะถูกก าหนดให้ต้องมีการพัฒนา

และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการไกล่เกลี่ยอยู่เสมอ โดยมีหลักสูตรการอบรมท่ีก าหนดให้อบรมอย่างน้อย 3 วัน 

ประกอบด้วยทฤษฎีเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การฝึกปฏิบัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยการอบรมต้องผ่านการ

ประเมนิของผู้ตรวจสอบคุณภาพของผู้ไกล่เกลี่ยข้อพพิาทด้วย 
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คุณสมบัตขิองผู้ไกล่เกลี่ยในประเทศญี่ปุ่น 

 ส่วนในประเทศญี่ปุ่นนัน้จะไม่กฎหมายออกมาก าหนดถึงคุณสมบัตเิป็นการเฉพาะเหมือนในประเทศออสเตรเลีย 

แต่ผู้ท่ีจะท าหน้าท่ีไกล่เกลี่ยในประเทศญี่ปุ่นจะเน้นวา่ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับเร่ืองท่ี

ด าเนนิการขจัดความขัดแยง้เป็นส าคัญ เช่น การไกล่เกลี่ยนอกศาลในคดีผู้บริโภค โดยศูนยก์ารให้ค าปรึกษาเร่ืองความรับ

ผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รถยนต์ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์การให้ค าปรึกษาเร่ืองความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในประเทศญี่ปุ่น ท่ี

จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ค าปรึกษา แนะน าแก่ผู้บริโภคในปัญหาความรับผิดในผลิตภัณฑ์ และด าเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยกรณี

พิพาท ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อยุติปัญหา เกี่ยวกับเร่ืองสินค้าประเภทยานยนต์ทุกชนิด การท างานของศูนย์จะ

ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีให้ค าปรึกษา จ านวน 10 คน โดยใน 7 คนจะเป็นผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถยนต์

และท าหน้าท่ีในการเจรจาไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาการขัดแยง้ ส่วนท่ีเหลืออีก 3 คน จะเป็นนักกฎหมาย  จึงเห็นได้ว่าผู้ท่ีท า

หน้าท่ีการไกล่เกลี่ยเกี่ยวกับยานยนต์ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถยนต์ เนื่องจากศูนย์แห่งนี้เห็นว่า

มีบทบาทส าคัญในการแก้ไขปัญหานอกระบบตุลาการ และให้ค าแนะน าแก่ผู้บริโภคในปัญหาด้านยานยนต์ เนื่องจาก

ผลิตภัณฑ์ยานยนตม์เีทคนคิการผลิตชัน้สูง จึงจ าเป็นตอ้งใชผู้้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดกับยานยนต์ 

เปรียบเทียบคุณสมบัตขิองผู้ไกล่เกลี่ยในประเทศไทย 

เมื่อผู้ไกล่เกลี่ยมีความส าคัญอยา่งตอ่กระกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยแต่เนื่องจากประเทศ

ไทยไม่ว่าจะเป็นการไกล่เกลี่ยในศาลหรือนอกศาล โดยสถานบันหรือหน่วยงานอื่นท่ีมิใช่ศาลก็ตาม ยังไม่มีกฎหมาย

ออกมารับรองหรือจัดตั้งส านักงานหรือหน่วยงานใดออดมาก าหนดคุณสมบัติหรือดูแลรับรองผู้ไกล่เกลี่ย ว่าต้องเป็นผู้

ผ่านการอบรมหลักสูตรหรือวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนถึงจะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ

ออสเตรเลียท่ีเน้นถึงความส าคัญของการเป็นผู้ไกลเกลี่ยเป็นอย่างมากเนื่องจากผู้ไกล่เกลี่ยมีหน้าที่ในการผสานความ

ขัดแย้ง ท้ังนี้เพื่อให้ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในประเทศไทยทุกคนมีความรู้และมีมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาทในศาลหรือการไกล่เกลี่ยนอกศาลโดยสถาบันหรือหน่วยงานอื่นใดๆ ก็ตาม รวมถึงการไกล่เกลี่ยในชั้นของ

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีผู้บริโภคในชั้นศาลนั้น ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พุทธศักราช 

2551 ได้ก าหนดให้การเป็นอ านาจและหน้าท่ีของเจ้าพนักงานคดี หรือบุคคลอื่นท่ีคู่กรณีร้องขอ ซึ่งผู้ท่ีจะได้รับแต่งตั้งให้

เป็นเจ้าพนักงานคดี ตามมาตรา 5 พระราชบัญญัตวิธีิพิจารณาคดีผู้บริโภค ก าหนดไวว้า่ตอ้งมคีุณสมบัตดิังตอ่ไปนี้ 

 1) ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโททางกฎหมายหรือปริญญาเอกทางกฎหมาย 

 2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย เป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาและได้ประกอบ

วชิาชพีทางกฎหมายตามท่ี ก.ศ. ก าหนดเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่หนึ่งปี 

 3) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและปริญญาในสาขาวิชาอื่นท่ี ก.ศ. ก าหนดซึ่งไม่ต่ ากว่า

ปริญญาตรี และได้ประกอบวชิาชพีตามท่ี ก.ศ. ก าหนดเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่สี่ปี 

 อีกทั้งการไกล่เกลี่ยในช้ันศาล คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ยังออกระเบียบคณะกรรมการบริหารศาล

ยุติธรรมว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พุทธศักราช 2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2547 ก าหนดเกี่ยวกับ

การขึน้ทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยไว้เพื่อให้ผู้ไกล่เกลี่ยท่ีมคีวามรู้ ความสามารถ มปีระสบการณ์ เป็นท่ียอมรับและเชื่อถือ อัน

จะส่งผลท าให้การไกล่เกลี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยก าหนดไว้ในข้อ 28 ว่า ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ไม่ต่ ากว่า

ปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการท างานมาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างานในสาขาต่างๆ 

อันเป็นประโยชน์แก่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ไม่น้อยว่า 10 ปี เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเทคนิคหรือวิธีการไกล่เกลี่ยข้อ

พิพาทท่ีส านักงานศาลยุติธรรมจัด หรือหลักสูตรในลักษณะเดียวกันท่ีสถาบันอื่นจัด โดยส านักงานศาลยุติธรรมให้มี
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รับรองประสบการณ์ปฏบัิติงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล หรือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ส านักงานระงับข้อพิพาท

มาไม่น้อยกว่า 10 คดี โดยมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ และต้องไม่เป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้อราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ไม่เป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสีย ไม่เป็นบุคคลท่ีศาลมีค าสั่งเป็น

คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ อีกท้ังต้องไม่เคยได้รับโทษจ าคุก โดยมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้น

แต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ถึงจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยได้ วัตถุประสงค์ของการขึ้น

ทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยของส านักงานศาลยุติธรรมก็เพื่อให้ผู้ไกล่เกลี่ยได้เรียนรู้หลักการของการไกล่เกลี่ย แต่ก็เป็นเพียง

ระเบียบของศาลท่ีให้มีการขึ้นทะเบียนเท่านั้น แตแ่ม้ในกรณีท่ีผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นบุคคลภายนอกไม่มีการขึ้นทะเบียน

ตามระเบียบล่วงหนา้ ก็อาจมกีารจัดตัง้เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพพิาทได้ 

 สรุปผลและอธิปรายผล 

ส าหรับการไกล่เกลี่ย และการระงับข้อพิพาท คดีผู้บริโภคในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี

ผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ฉบับนี้ ถือเป็นการก าหนดให้เป็นไปตามพันธกิจของศาลยุติธรรม ซึ่งจะเห็นได้ว่า การ ไกล่เกลี่ยคดี

ผู้บริโภค ตามบทบัญญัตินี้ เป็นกรณีท่ีมีคดีเข้าสู่ศาลแล้ว ท้ัง ๆ ท่ีคดีบางคดีเป็นคดีเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยมีเจ้าพนักงานคดี 

ท าหน้าท่ีช่วยเหลือศาลในการได้รับมอบหมายให้ไกล่เกลี่ยคดีผู้บริโภคโดยเมื่อศาลสั่งรับค าฟ้องแล้ว ศาลก็จะก าหนดวัน

นัดพิจารณาโดยเร็ว และออกหมายเรียกจ าเลยให้มาศาลตามก าหนดนัดเพื่อการไกล่เกลี่ยให้การและสืบพยานในวัน

เดียวกัน 

ดังนี้จะเห็นได้ว่า ประเทศไทย ถือว่า ยังไม่มีกฎหมายหรือวิธีการไกล่เกลี่ยโดยคู่ความหรือการด าเนินคดีโดย

ประชาชน (Citizen Suit) เพื่อใช้สิทธิของตนในการช่วยบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย เพราะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือ 

วิธีการระงับข้อพิพาทต่างๆ ท่ีน ามาใช้เพื่อเป็นวิธีการทดแทนหรือวิธีการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยการด าเนินคดีใน

ศาล เพื่อลดปริมาณคดีท่ีจะตอ้งเข้าสู่การสบืพยานให้มีจ านวนลดนอ้ยลง และเพื่อให้การด าเนนิคดีในศาลโดยท่ัวไปเป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดส าหรับใช้ในการไกล่เกลี่ย ก่อนเข้าสู่กระบวนการด าเนนิคดีในศาล นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบ

อื่นท่ีช่วยองค์ประกอบหลักดังกล่าว เชน่ การห้ามทนายด าเนินคดีแทนตัวความใน Tribunal ท้ังนี้เพื่อให้ตัวความต้องเจรจา

หรือหารือข้อขัดแย้งกันโดยตรงโดยท่ีจะมีศาลหรือเจ้าพนักงานศาลคอยช่วยเหลือให้ค าแนะน า โดย คู่กรณีท้ังสองฝ่ายท่ี

เข้ามาสู่กระบวนการนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจาก Registrar แห่งศาลพิเศษก่อน ซึ่ง Registrar นี้จะฟังความจากคู่กรณี

ท้ังสองฝ่ายและจะพยายามประนีประนอมข้อขัดแย้งท่ีถูกก าหนดมา ถ้าปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ 

องค์กรท่ีเข้ามาไกล่เกลี่ยคดีผู้บริโภคของประเทศไทย อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ของประชาชนหรือผู้บริโภค แต่พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค การเข้าถึงโดยกระบวนการทางศาล กลับมี

กระบวนการบางส่วนท่ีต้องผ่านมาจากส านักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อันเป็นหน่วยงานของรัฐ ต้องเข้าสู่

กระบวนการไกล่เกลี่ยสองชั้น คือ ชั้นของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับ ชั้นของเจ้าพนักงานคดีผู้บริโภคของศาล

ยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 จึงมีปัญหาในทางกฎหมายว่า ผู้ท่ีเข้ามาไกล่เกลี่ยใน

ระดับของส านักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นบุคคลท่ีเป็นกลางหรือมีส่วนได้เสียหรือไม่ ซึ่งยากท่ีจะยืนยันได้

เพราะแม้แต่องค์ประกอบการได้มาของคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภคท่ีกล่าวมาแล้วในตอนต้น จะพบว่า 

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เกือบท้ังหมด เป็นตัวแทนจากหน่วยราชการต่าง ๆ โดยมีส่วนของข้าราชการการเมือง 

คือ นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการ และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แต่ไม่ได้มีการระบุถึงกรรมการท่ีมาจาก

ตัวแทนภาคประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคแต่อย่างใด ซึ่งตัวแทนของผู้บริโภคสามารถเข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคได้ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งต้องอาศัยการท่ีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งท้ังนี้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
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ก าหนด ซึ่งท่ีผ่านมากรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิมักจะเป็นบุคคลจากฝ่าย

การเมืองหรือบุคคลท่ีใกล้ชิดกับนักการเมือง ซึ่งอาจเป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายการเมือง ส่งคนของตนเข้ามาแทรกแซงได้ 

อกีท้ังประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ก็คือ นักการเมืองในส่วนของรัฐบาลท่ีได้รับแต่งตั้งด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

และได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายอีกทอดหนึ่งให้ด ารง

ต าแหน่งประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงย่อมเป็นไปได้ท่ีประเด็นของความเป็นอิสระของคณะกรรมการก็เป็นอีก

ส่วนหนึ่งท่ีอาจถูกกลุ่มธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กับฝ่ายการเมืองจะอาศัยโอกาสดังกล่าวเพื่อประโยชน์ต่อการประกอบ

ธุรกิจเมื่อคดีขึ้นสู่ศาลแล้ว จะมีส านักระงับข้อพิพาท ส านักงานศาลยุติธรรม เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในกรณีการไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาท แตก่ระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยคณะ กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ก่อนหน้านี้ ไม่อาจท่ีจะตรวจสอบได้ว่า 

ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมหรือไมซ่ึ่งกระบวนการตัดทอนสิทธิการเข้าถึงในกระบวนยุติธรรมทางศาลโดยองค์กรรัฐบาล 

โดยเฉพาะในคดีพพิาทท่ีเกี่ยวกับผู้บริโภค ไม่น่าจะเหมาะสมเท่าใดนัก จนบางคร้ังอาจท าให้คิดไปได้ว่าเป็นกระบวนการท่ี

ท าให้การด าเนินคดีผู้บริโภคต้องล่าชา้ออกไปหรือไม่ จนท าให้คดีของผู้บริโภคขาดอายุความ ไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือไม่ก็

ตาม ซึ่งไม่ควรจะเป็น นอกจากนี้การไกล่เกลี่ยของส านักระงับข้อพพิาท ส านักงานศาลยุติธรรมหากคดีน้ันเล็กนอ้ยก็จะไม่

คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการขอไกล่เกลี่ย คดีเล็ก ๆ น้อย ในคดีผู้บริโภคจึงมักจะไม่ใช้วิธีการนี้ เหตุท่ีต้องให้มีกระบวนการการ

ไกล่เกลี่ยข้อพพิาทในชัน้เจ้าพนักงานคดีของศาล ก็เหตุเนื่องจากการไกล่เกลี่ยในชั้นของส านักงานคณะกรรมการผู้บริโภค 

มไิด้ไกล่เกลี่ยหรือตกลงประนปีระนอมกันต่อหน้าศาลหรือเป็นการไกล่เกลี่ยนอกศาลนั่นเอง เมื่อผิดสัญญาหรือไม่ปฏิบัติ

ตามสัญญาประนีประนอมยอมความกัน สัญญาที่ท ากันน้ันก็ไม่อาจจะบังคับกันได้ ศาลต้องพิจารณาคดีใหม่หรือไกล่

เกลี่ยโดยเจ้าพนักงานคดีใหม่ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2544 

ซึ่งโดยระเบียบนี้ท าให้สัญญาประนีประนอมยอมความกันมีผลผูกพันคู่ความบังคับได้  นอกจากนี้ผู้เขียนยังมีความเห็นว่า 
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การป้องกันให้ผู้ไกล่เกลี่ยถูกฟอ้งคดีด้วย 
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การศึกษามาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง 

The study of legal measures for preventing and solving the problem of child 

abandonment 

ณภัทร บุญประสาท1* 

Napat Boonprasat1* 
 

บทคัดย่อ 

 ปัญหาการทอดท้ิงเด็กทารกเป็นปัญหาทางสังคมท่ีมผีลกระทบโดยตรงตอ่ทรัพยากรมนุษย์อันมีค่าของชาติ และ

จ าตอ้งมีการใช้กลไกทางกฎหมายเพื่อป้องปรามและแก้ไข การทอดท้ิงเด็กทารกมีนัยส าคัญกระทบถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของ

ความเป็นมนุษย์คือสิทธิในชีวิต ร่างกาย รวมถึงสิทธิเด็กท่ีได้รับการรับรองจากนานาประเทศท่ัวโลก ปัจจุบันไทยมี

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทอดท้ิงเด็กอยู่ท้ังในทางแพ่งและทางอาญา นอกจากนี้ยัง

มกีฎหมายพเิศษเพื่อการคุ้มครองเด็กโดยเฉพาะ ได้แก่ การก าหนดหนา้ท่ีในการอุปการะเลีย้งดูบุตรผู้เยาวข์องบิดามารดา

ตามมาตรา 1564 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การคุ้มครองเด็กที่ถูกทอดท้ิงและเยียวยาความเสียหายด้วยหลัก

กฎหมายละเมิดตามมาตรา 420 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การบัญญัติความผิดทางอาญาฐานทอดท้ิงเด็กตาม

มาตรา 306 ฐานทอดท้ิงผู้พึ่งพิงตนเองไม่ได้ในประการท่ีน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตตามมาตรา 307 ประมวล

กฎหมายอาญา รวมถึงการบัญญัติข้อห้ามการทอดท้ิงเด็กตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

อย่างไรก็ดีข้อกฎหมายดังกล่าวสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้เพียงบางส่วน ยังขาดความเป็นเอกภาพและมีความ

ขัดแย้งกันเอง ดังนั้นจึงควรพิจารณาถึงแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ

ตามนโยบายของรัฐตอ่ไป   
 

ค าส าคัญ:  เด็กถูกทอดท้ิง, กฎหมายคุม้ครองเด็ก, ความผิดฐานทอดท้ิงเด็ก, 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 
 

บทน า 

จากรายงานสถานการณ์ทางสังคม 10 เร่ืองเด่น 10 เร่ืองท่ีรุนแรง ประจ าปี 2558 ของกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์พบวา่ปัญหาการทอดท้ิงเด็กทารกในประเทศไทยเป็นสถานการณ์ทางสังคมท่ีมีความ

รุนแรงมากเป็นอันดับต้น ๆ ในปัจจุบัน กล่าวคืออยู่ในล าดับท่ีสามจากปัญหาความรุนแรงท้ังสิบล าดับ1 จากรายงาน

สถิติของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แสดงให้เห็นวา่มีเด็กทารก

ถูกทอดทิ้งและเข้าสู่การดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนในรอบห้าปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2555-2559) เป็นจ านวนมาก

ถึง 736 คน2 หรือเฉลี่ยราวปีละ 147 คนซึ่งเห็นได้ว่าเป็นจ านวนท่ีสูงมาก นอกจากนี้สถิตดิังกล่าวยังเป็นเพียงส่วนหน่ึง

ของเด็กออ่นท่ีถูกทอดท้ิงซึ่งรอดชีวิตเข้าสูก่ระบวนการสงเคราะห์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนเท่านั้น ไมร่วมถึงเด็ก

ทารกอกีจ านวนหนึ่งท่ีถูกทอดท้ิงตามสถานท่ีสาธารณะและไมอ่าจรอดชีวิตเข้าสูก่ารดูแลของสถานสงเคราะห์ หรือถูก

ฆาตกรรมเพื่อพยายามปกปิดการเกิดดังท่ีปรากฎในรายงานข่าวสารประจ าวัน3 จ านวนสถิติดังกล่าวแสดงถึงวิกฤต

ปัญหาการทอดท้ิงเด็กทารกซึ่งสะท้อนถึงการละเมดิสทิธิเด็กที่สั่งสมอยูใ่นสังคมไทยตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา 

                                                 
1 คณะท างานวิเคราะห์และรายงานสถานการณ์ทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ . (2558). สถานการณ์

ทางสังคมที่ รุนแรงในรอบปี 2558. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(ออนไลน์). ได้จาก : http://www.m-

society.go.th/ebook/uploads/doc/magazine90/#/0. 2558. สืบค้น 20 มิถุนายน 2559. 
2 สถิตเิด็กถูกทอดทิง้ที่เข้าสู่การดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กออ่น 8 แห่ง สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนตั้งแต่ปี 2555 - 2559 
3 รายการเร่ืองเล่าเช้านี้. (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! พบศพทารกแรกเกิดข้างวัดที่นครพนม คาดถูกจับกดน้ า ก่อนสิ้นลม . ไทยรัฐออนไลน์.  ได้จาก: 

https://www.thairath.co.th/content/657442. สืบค้นเมื่อ 21 มกราคม 2560. 

http://www.m-society.go.th/ebook/uploads/doc/magazine90/#/0
http://www.m-society.go.th/ebook/uploads/doc/magazine90/#/0
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การทอดท้ิงเด็กทารกส่งผลเสียต่อสวัสดิภาพในด้านต่างๆของเด็ก ท้ังในแง่ความเสี่ยงในการมีชีวิตรอดสุข

สภาวะทางร่างกายและจิตใจ พัฒนาการทางร่างกายและทัศนคติของเด็ก รวมถึงส่งผลโดยตรงต่อสังคมในองค์รวม 

โดยเฉพาะการพัฒนาบุคคลากรท่ีเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ปัญหาการทอดท้ิงเด็กทารกจึงเป็น

ปัญหาส าคัญท่ีจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากต้องอาศัยกลไกทาง

สังคมและมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐแล้ว ยังจ าเป็นต้องอาศัย“กฎหมาย”เป็นปัจจัยเข้าควบคุมกรอบความ

ประพฤติของคนในสังคมและส่งเสริมนโยบายของรัฐในการป้องกันแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ดีมีข้อพิจารณาอยู่ว่า

กฎหมายไทยเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทอดท้ิงเด็กทารกสามารถปรับใชร้องรับกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยน

แปรไปได้หรือไม่ และมาตรการทางกฎหมายท่ีมีอยู่นี้สอดคล้องกันกับกลไกการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายของทาง

ภาครัฐอย่างเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร งานวิจัยฉบับนี้จึงมุ่งศึกษามาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาเด็กทารกถูกทอดท้ิงให้เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยและบริบทในปัจจุบันควบคู่ไปกับการศึกษาวิธีการและ

กฎหมายต่างประเทศในการจัดการปัญหาส าหรับการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง

มาตรการทางกฎหมายให้สามารถแก้ไขปัญหาเด็กถูกทอดท้ิงในประเทศไทยได้อยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป   
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาเด็กทารกถูกทอดท้ิงและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

กฎหมายของไทยให้สอดรับกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติ พร้อมท้ังศึกษาถึงแนวทางในการวาง

มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาเด็กทารกถูกทอดท้ิงในต่างประเทศ โดยจ ากัดขอบเขตการศึกษาเฉพาะใน

ส่วนของมาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาเด็กทารกท่ีถูกทอดท้ิงในสถานท่ีต่างๆในลักษณะท่ีบิดามารดาไม่

ประสงค์จะรับเด็กกลับคืน เพื่อน าไปสู่การวางแนวทางมาตรการทางกฎหมายให้สอดประสานกับการด าเนินการตาม

แนวนโยบายของรัฐในการขจัดปัญหาเด็กถูกทอดท้ิงในประเทศไทยตอ่ไป  
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี) 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับเด็กทารกท่ีถูกทอดท้ิงในปัจจุบันยังมีจุดบกพร่องและไม่เหมาะสมกับสภาพ

สังคม รวมถึงไม่สอดคล้องกันกับแนวนโยบายการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

ศกึษาจากเอกสารต าราต่าง ๆ บทความทางวิชาการ ฐานข้อมูลอินเตอร์เน็ต ฐานข้อมูลสถิตจิากกรมกิจการ

เด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์รวมถึงการสัมภาษณบุ์คคลที่เกี่ยวข้อง 
 

ผลการศึกษา 

 ปัญหาการทอดท้ิงเด็กทารกเป็นปัญหาทางสังคมท่ีรุนแรงและต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจาก

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเด็กซึ่งเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าสูงสุดในการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ดีการแก้ไขปัญหา

การทอดทิ้งเด็กทารกมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับมิติทางกฎหมาย เนื่องจากการทอดท้ิงเด็กทารกเป็น

การละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานในชีวิตร่างกายซึ่งเป็นสิทธิเด็ดขาดและละเมิดสิทธิเด็กซึ่งได้รับการรับรองในระดับ



 
 

Proceedings   

2448 

นานาชาติ1 เพื่อการคุ้มครองชีวิตและสวัสดภิาพของเด็กจึงควรทบทวนมาตรการทางกฎหมายให้สามารถคุ้มครองเด็ก

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันมาตรการทางกฎหมายซึ่งก าหนดกรอบความประพฤติของสังคมก็เป็น

กลไกส าคัญประการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาทางสังคมเกี่ยวกับการทอดท้ิงเด็กทารก การปรับปรุงกลไกทางกฎหมาย

ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายปฏิบัติและสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงจึงเป็นข้อส าคัญอีกประการหนึ่งในการทบทวน

ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและสถานการณ์ปัจจุบัน  

 ปัญหาการทอดท้ิงเด็กทารกมีนัยส าคัญทางกฎหมายถึงการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ “สิทธิในชีวิต

มนุษย”์ ซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนท่ีได้รับการยอมรับกันเป็นสากล ดังท่ีกติการะหว่างประเทศวา่ด้วยสิทธิพลเมอืงและสิทธิ

ทางการเมือง ค.ศ. 1966 ข้อ 6(1) รับรองไว้ว่า “มนุษย์ทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีชีวิตมาแต่ก าเนิด สิทธินี้ต้องได้รับการ

คุ้มครองโดยกฎหมาย บุคคลจะต้องไม่ถูกท าให้เสียชีวิตโดยอ าเภอใจ”2 อีกท้ังยังเป็นสิทธิท่ีได้รับการรับรองตาม

รัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 28 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ว่า “บุคคล

ยอ่มมสีิทธแิละเสรีภาพในชวีติและร่างกาย” รวมถึงเป็นการละเมิด “สิทธิเด็ก” อันเป็นสิทธิสากล (Universal Rights) 3 

ท่ีมุง่ประสงค์ให้เด็กได้รับการคุ้มครองสิทธพิื้นฐานสี่ประการ ได้แก่ ประการท่ีหนึ่ง สิทธิในการมีชวีติอยู่รอด ได้รับการ

เลี้ยงดูอย่างปลอดภัยท้ังทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงการได้รับบริการทางการแพทย์ ประการท่ีสอง สิทธิท่ีจะได้รับ

การปกป้องคุ้มครองจากการกระท าทารุณหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ประการท่ีสาม สิทธิในด้านการพัฒนา 

ได้รับการศึกษา เล่น พักผ่อน และมีโภชนาการท่ีดี ประการท่ีสี่ สิทธิในการมีส่วนร่วมท่ีจะแสดงออก แสดงความ

คิดเห็นในเร่ืองท่ีตนมสี่วนได้เสีย4 กล่าวคอืการทอดท้ิงเด็กเป็นการละเมดิสทิธิพื้นฐานในการมีชีวิตอยู่รอด ละทิ้งการให้

การอุปการะเลี้ยงดูเพื่อให้เด็กปลอดภัยและเติบโต ท้ังยังกระทบต่อสิทธิพื้นฐานอื่นๆในทางอ้อม จึงจ าเป็นจะต้องมี

มาตรการคุ้มครองอย่างเคร่งครัด โดยในประเทศไทยมีการบัญญัติกฎหมายคุ้มครองสิทธิเด็กเพื่อการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการทอดท้ิงเด็กไว้ท้ังในทางแพ่งและอาญา รวมถึงในกฎหมายพิเศษท่ีเน้นถึงการคุ้มครองสิทธิเด็ก

โดยเฉพาะ 

                                                 
1 สิทธิเด็กได้รับการยอมรับจากนานาประเทศโดยมีการจัดท าข้อตกลงระหว่างประเทศโดยสหประชาชาติ (คณะกรรมการด้านสิทธิ

มนุษยชน) ไดแ้ก่ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the right of the child) ซึ่งไดรั้บการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

ในปี พ.ศ. 2532 และปัจจุบันมีประเทศภาคีสมาชิกอยู่ทั่วโลก 
2 คณิต ณ นคร. (2553). กฎหมายอาญาภาคความผิด. พิมพ์คร้ังที่ 10. กรุงเทพ: วิญญูชน, น. 75. 

3 อวกิารัตน์ นิยมไทย. (2552). อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเดก็ (Convention on the rights of child) สนธิสัญญาด้านสทิธิมนุษยชนที่คนไทยควร

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 นกระแสสุ ขภาพกฎหมายสิ ทธิ เด็ ก . ส านั ก งานกองทุ นสนับสนุนการส ร้างเส ริมสุ ขภาพ . ได้ จาก : 

http://www.thaihealth.or.th/node/18151. สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2560. 

     กรมกิจการเด็ก และเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก. สิทธิมนุษยชน. ได้

จาก: http://humanrights.mfa.go.th/th/kids/72/. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2560. 

   Unicef Thailand. (2559). สิทธิที่เดก็ควรไดรั้บ. Unicef Thailand. ไดจ้าก: 

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. 

http://humanrights.mfa.go.th/th/kids/72/.%20สืบค้น
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%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A/
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%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A/
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%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A/
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ส าหรับมาตรการในทางแพ่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยล์ักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร มาตรา 1564 

ก าหนดให้บิดามารดามีหนา้ท่ีในการอุปการะเลีย้งดูบุตรผู้เยาว1์ อันเป็นการก าหนดหนา้ที่ทางกฎหมายของมารดาและ

บิดาท่ีชอบด้วยกฎหมายให้มีหน้าท่ีในการป้องกันอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ เป็นหน้าท่ีอันเกิดจากความสัมพันธ์

ระหว่างบิดามารดาและบุตร การก าหนดหนา้ท่ีตามกฎหมายของบิดามารดาเช่นนี้มีผลเป็นการรับรองสิทธิของเด็กว่า

บิดามารดามีหนา้ที่ในการอุปการะเลีย้งดูปกปอ้งคุ้มครองรักษาชวีติบุตร เมื่อใดที่บิดามารดาเพกิเฉยมไิด้กระท าหน้าท่ี

ดังกล่าวก็จะเกิดความรับผิดตามมา โดยในส่วนของความรับผิดทางแพ่งท่ีมวีัตถุประสงค์ในการเยียวยาความเสียหาย

ให้แก่บุคคลผู้ได้รับความเสียหายจากการฝ่าฝืนกฎหมายละเมิดสิทธิผิดหน้าท่ีได้กล่าวถึงมาตรการส าคัญท่ีสามารถ

ปรับใชใ้นการคุม้ครองป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กทารกจากการถูกทอดท้ิงเด็กไวส้องส่วนดว้ยกัน คือ 

ประการท่ีหน่ึง ความรับผิดของบิดามารดาในค่าอุปการะเลีย้งดูบุตรผู้เยาว ์เนื่องจากกฎหมายก าหนดให้บิดา

มารดามีหน้าท่ีอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1564 เมื่อบิดามารดาฝ่าฝืน

ทอดท้ิงบุตรผู้เยาว์ไม่ให้การอุปการะเลีย้งดูตามสมควร บุตรผู้เยาวม์สีิทธิตามกฎหมายท่ีจะเรียกร้องค่าอุปการะเลีย้งดู

จากบดิามารดาที่ฝ่าฝืนหนา้ที่ โดยวางมาตรการบังคับเรียกรอ้งตามสิทธิของเด็กในกระบวนการยุตธิรรมให้เป็นอ านาจ

ของพนักงานอัยการ หรือบิดามารดาฝ่ายท่ีอุปการะเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นผู้คุ้มครองสิทธิของเด็กได้ดีท่ีสุดเป็นผู้ยกคดีขึ้น

วา่กล่าวให้เด็กได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดู2 บิดามารดาที่ทอดท้ิงเด็กทารกมีความรับผิดตอ้งชดใชค้่าอุปการะเลีย้งดูให้แก่

บุตรผู้เยาว ์และอาจถูกฟ้องร้องได้ 

ประการตอ่มา คือ ความรับผิดในทางละเมิดตอ่เด็ก ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 บัญญัติ

ไว้ว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระท าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี 

อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอยา่งหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นัน้ท าละเมิดจ าต้องใชค้่าสินไหมทดแทนเพื่อ

การนั้น” การทอดท้ิงเด็กทารกให้ปราศจากคนดูแลโดยไม่ประสงค์จะอุปการะเลี้ยงดูย่อมเป็นการกระท าโดยจงใจท า

ให้เด็กนั้นเสื่อมสุขภาพอนามัย เข้าสู่ความเสี่ยงภัยต่อชวีิต ได้รับความเสียหายแก่ชีวติร่างกายอนามัยโดยผิดกฎหมาย

และมีความรับผิดทางละเมดิตอ้งชดใช้คา่สินไหมทดแทนเยยีวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้น  

แม้บทบัญญัติในส่วนแพ่งท่ีเป็นบทบัญญัติท่ัวไปท่ีท าให้เด็กเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามสิทธิท่ีพึงมีพึงได้

ซึ่งเป็นมาตรการทางกฎหมายอย่างหนึ่งท่ีสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กถูกทอดท้ิงได้ แต่อย่างไรก็ดีหากจะ

กล่าวถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีป้องปรามการกระท าความผิดได้อย่างดีท่ีสุด และมุ่งประสงค์ลงโทษเพื่อการรักษา

ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีในสังคมได้อยา่งมีประสิทธิภาพก็ได้แก่ มาตรการทางอาญา โดยกฎหมายอาญา

ของไทยก็ได้ให้ความส าคัญกับปัญหาการทอดท้ิงเด็กวา่เป็นความผิดทางอาญาประการหน่ึงซึ่งมบีทลงโทษจ าคุก หรือ

ปรับ หรือท้ังจ าและปรับ โดยประมวลกฎหมายอาญามาตรา 306 บัญญัติว่า “ผู้ใดทอดท้ิงเด็กอายุยังไม่เกินเก้าปีไว ้

ณ ท่ีใด เพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตน โดยประการท่ีท าให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแล ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 

หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ” และมาตรา 307 บัญญัติว่า “ผู้ใดมีหน้าท่ีตามกฎหมายหรือตาม

สัญญา ตอ้งดูแลผู้ซึ่งพ่ึงพงิตนเองมิได้เพราะอายุ ความเจ็บป่วย กายพิการหรือจิตพกิาร ทอดท้ิงผู้ซึ่งพึ่งตนเองมไิด้น้ัน

เสียโดยประการท่ีน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวติ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 

หรือท้ังจ าท้ังปรับ”  อีกท้ังหากการทอดท้ิงเด็กนั้นเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย หรือรับอันตรายสาหัส ผู้กระท าก็มี

                                                 
1 มาตรา 1564 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ บัญญัติวา่  

บิดามารดาจ าต้องให้การอุปการะเลีย้งดู และให้ การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่เป็นผู้เยาว ์

บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลีย้งดูบตุรซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เฉพาะผูทุ้พพลภาพและหาเลีย้งตนเองมิได้ 
2 มาตรา 1565 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
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ระวางโทษเพิ่มขึน้1 นอกจากนี้หากผู้กระท ามีการกระท าท่ีครบองค์ประกอบการกระท าความผิดอาญาอื่น ๆ เชน่ การ

ฆา่คนตาย การท ารา้ยร่างกาย บุคคลผู้ทอดท้ิงเด็กก็ต้องรับผิดทางอาญาในความผิดอื่นท่ีได้กระท าตอ่เด็ก  

เดิมทีบทก าหนดโทษตามกฎหมายอาญาของไทยได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าก าหนดโทษไว้น้อยมากและไม่อาจ

ป้องปรามการกระท าผิดได้2 คือมรีะวางโทษจ าคุกไมเ่กินสามปี หรือปรับไมเ่กินหกพันบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ สังเกตว่าได้

ก าหนดในส่วนของโทษปรับไว้เพียงหกพันบาทเท่านั้น ต่อมาเมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับท่ี 26 

พ.ศ. 2560 จึงมกีารแก้ไขโทษปรับให้เหมาะสมกับค่าเงิน ณ ปัจจุบัน โดยเพิ่มขึน้เป็นไมเ่กินหกหมื่นบาท   

นอกจากนี้ไทยยังมีมาตรการทางกฎหมายเฉพาะส าหรับการคุ้มครองป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กถูกทอดท้ิง

อยู่ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งรับหลักการมาจากอนุสัญญาสิทธิเด็กท่ีไทยได้เข้าเป็นภาคี3 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้รับการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และมพีัฒนาการท่ีเหมาะสม อันเป็นการส่งเสริมความ

มั่นคงของสถาบันครอบครัว รวมท้ังป้องกันเด็กจากการทารุณกรรมและการตกเป็นเคร่ืองมอืในการแสวงหาประโยชน์

โดยมิชอบ4 ซึ่งในกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ระบุหา้มการกระท าในกรณีการทอดท้ิงเด็กไวอ้ย่างเด่นชัดในมาตรา 25 โดย

วางหลักห้ามมิให้ผู้ปกครองทอดท้ิงเด็กไว้ในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือไว้กับบุคคลท่ีรับจ้างเลี้ยงเด็ ก

หรือท่ีสาธารณะหรือสถานท่ีใดโดยเจตนาท่ีจะไม่รับเด็กกลับคืน ท้ังยังบัญญัติครอบคลุมถึงการกระท าใดๆท่ีอยู่ใน

ลักษณะการทอดท้ิงเด็ก เชน่ การละท้ิงเด็กไว ้ณ สถานท่ีใดๆโดยไมจ่ัดให้มกีารป้องกันดูแลสวัสดิภาพหรือให้การเลีย้ง

ดูท่ีเหมาะสมให้เป็นการตอ้งห้ามตามพระราชบัญญัตนิี้อีกด้วย5 รวมถึงได้วางมาตรการป้องกันการแสวงหาประโยชน์

โดยมิชอบจากเด็กที่ประสงค์จะทอดท้ิงไวต้ามมาตรา 26 โดยห้ามการโฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการ

ใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอื่นท่ีมิใชญ่าติของเด็ก เว้นแต่เป็นการกระท าของทางราชการหรือได้รับอนุญาต

จากทางราชการแล้ว6 นับว่าเป็นกฎหมายท่ีมีเจตจ านงรับรองสิทธิเด็กและมีขึ้นเพื่อป้องกันการทอดท้ิงเด็กโดย

เฉพาะเจาะจง  

                                                 
1 มาตรา 308 ถ้าการกระท าความผิดตาม มาตรา 306 หรือ มาตรา 307 เป็นเหตุให้ผู้ถกูทอดทิง้ถึงแกค่วามตาย หรือรับอันตรายสาหัส 

ผู้กระท าต้อง ระวางโทษดงัที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 290 มาตรา 297 หรือ มาตรา 298 นั้น 
2 ณิชชา บูรณะสิงห์. (2558) เด็กถูกทอดทิ้ง: ปัญหาที่สังคมต้องเยียวยา. ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 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 พระราชบัญญัตคิุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  ผู้ปกครองต้องไมก่ระท าการ ดังต่อไปนี ้

(1) ทอดทิง้เด็กไว้ในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือไว้กับบคุคลทีรั่บจ้างเลี้ยงเด็กหรือที่สาธารณะ 

หรือสถานที่ใด โดยเจตนาที่จะไม่รับเด็กกลับคืน 

(2) ละทิง้เดก็ไว้ ณ สถานที่ใด ๆ โดยไม่จัดให้มีการป้องกันดแูลสวัสดิภาพหรือให้การเลี้ยงดูที่เหมาะสม 

(3) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งที่จ าเป็นแก่การด ารงชีวติหรือสุขภาพอนามัยจนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือ 

จิตใจของเด็ก 

(4) ปฏิบัติต่อเด็กในลกัษณะที่เป็นการขัดขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเดก็ 

(5) ปฏิบัติต่อเดก็ในลักษณะที่เปน็การเลี้ยงดูโดยมิชอบ 
6 มาตรา 26 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ ห้ามมิให้ผู้ใด

กระท าการ ดังต่อไปนี.้..... 



 
 

Proceedings   

2451 

ปัญหาการทอดท้ิงเด็กอ่อนเป็นปัญหาสากลท่ีพบได้แพร่หลายในทุกทวีป แม้กระท่ังในประเทศท่ีมีความ

เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดังเช่น สหรัฐอเมริกา1 หรือญี่ปุ่น2 ก็พบว่ามีปัญหาการทอดท้ิงเด็กในประเทศดังกล่าว

เชน่กัน ซึ่งแต่ละประเทศก็มีมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กถูกทอดท้ิงแตกตา่งกันไป โดยใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาแม้ว่าแต่ละรัฐจะมีกฎหมายใช้บังคับแตกต่างกันออกไป แต่ทุกรัฐใช้แนวทางเดียวกันในการ

ก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทอดท้ิงเด็ก กล่าวคอืก าหนดให้การทอดท้ิงเด็กเป็น

ความผิดและมีโทษทางอาญา และมีการก าหนดข้อยกเว้นให้การมอบเด็กให้อยู่ในท่ีปลอดภัยโดยมีผู้ดูแล เช่น 

สถานพยาบาล สถานตี ารวจ สถานีดับเพลิง ไม่เป็นความผิด โดยมีนติิวธีิในการบัญญัตกิฎหมายท่ีแตกต่างกัน บางรัฐ

ก าหนดให้การมอบเด็กให้อยู่ในท่ีปลอดภัยโดยปราศจากความผิดอยู่ในข้อยกเว้นของความผิดตามประมวลกฎหมาย

อาญา ส่วนบางรัฐก าหนดเป็นกฎหมายอีกฉบับแยกออกไปในลักษณะเป็นกฎหมายพิเศษ โดยกฎหมายท่ีมีเนื้อหาให้

บิดามารดาท่ีมอบทารกให้อยู่ในการสงเคราะห์ของรัฐโดยปลอดภัยนี้เป็นท่ีรู้จักกันในนาม “safe haven laws” หรือ 

“baby mosses laws”3 โดยกฎหมายดังกล่าวนี้เปิดโอกาสให้บิดามารดาสามารถมอบเด็กให้เข้าสู่กระบวนการ

สงเคราะห์ของรัฐได้โดยมีจ ากัดและรายละเอยีดแตกตา่งกันไป เชน่ ในรัฐอนิเดียนา่มีการก าหนดอายุเด็กท่ีถูกทอดท้ิง

ซึ่งบิดามารดาจะได้รับการยกเว้นความผิดภายใต้กฎหมายน้ีไว้ว่าต้องมีอายุน้อยกว่า 30 วัน4 แต่ในรัฐเท็กซัสก าหนด

อายุของเด็กท่ีถูกทอดท้ิงไว้ไม่เกิน 60 วัน5 ในแง่อายุของเด็กนี้ก็เกิดเป็นปัญหาในการวางมาตรการเพื่อป้องกันการ

ทอดทิ้งเด็ก เนื่องจากในรัฐเนบราสก้าเคยมกีารก าหนดให้บิดามารดาสามารถมอบ “เด็ก” ให้ทางราชการดูแลได้โดย

ปราศจากความผิด ซึ่งมิได้ก าหนดอายุของเด็กไว้ และมีกรณีท่ีบิดาน าบุตรเก้าคน อายุตั้งแต่ยี่สิบเดือนถึงสิบเจ็ดปีมา

มอบให้อยู่ในความดูแลของรัฐและเด็กชายอายุ 18 ปีท่ีขอมอบตนเองให้อยู่ภายใต้การสงเคราะห์ของรัฐ6 ซึ่งผิด

วัตถุประสงค์กฎหมาย baby safe haven laws ท่ีต้องการให้มีการคุ้มครองและสงเคราะห์เด็กทารกท่ียังไม่สามารถ

ชว่ยเหลอืตนเองได้ และรัฐสามารถให้การสงเคราะห์ในระบบการรับบุตรบุญธรรมต่อไปได้งา่ย รวมถึงสามารถพัฒนา

                                                                                                                                                        
(4) โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอื่นที่มิใช่ญาติของเด็ก เว้นแต่เป็นการ

กระท าของทางราชการหรือไดรั้บอนุญาตจากทางราชการแล้ว....... 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งมีโทษตามกฎหมายอื่นที่หนักกว่าก็ให้ลงโทษตามกฎหมายนั้น 
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/child-

abandonment.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 จนท้ายท่ีสุดต้องมีการแก้ไขอายุของเด็กท่ีบิดามารดาจะมอบให้อยู่ในการดูแลของรัฐ

โดยปราศจากความผิดได้ต้องมอีายุไมเ่กิน 60 วัน1   

สหรัฐอเมริกาดูจะมีพัฒนาการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาเชิงรุก ปรับเปลี่ยนมาตรการทางกฎหมายให้

สอดคล้องกันกับสวัสดิการทางสังคมและสอดรับไปในทิศทางเดียวกันมากท่ีสุด ในขณะท่ีประเทศในแถบยุโรปยัง

ก าหนดให้การทอดท้ิงเด็กเป็นความผิดโดยไม่มีข้อยกเว้นความรับผิดของบิดามารดาท่ีทอดท้ิงบุตรไว้ อย่างไรก็ดีในหลาย

ประเทศยุโรปยอมรับวิธีการแก้ไขปัญหาทางสังคมด้วยการติดตั้ง “กล่องท้ิงเด็ก” หรือ “baby boxes” หรือ “baby hatch” 

ท่ีเร่ิมติดตั้งในโรงพยาบาล หรือสถานบริการทางการแพทย์เพื่อเป็นช่องทางให้บิดามารดาท้ิงเด็กเอาไว้ได้อย่างปลอดภัย 

โดยกล่องดังกล่าวจะมีระบบควบคุมอุณหภูมิและแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ท้ิงเด็ก หลังจากที่มีการวางเด็กไว้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

และมีระบบป้องกันการเปิดจากภายนอกมิให้เด็กเป็นอันตราย รวมถึงไม่มีการติดตามหรือสืบเสาะถึงพ่อแม่ของเด็กท่ีไม่

ประสงค์ออกนาม ซึ่งกล่องดังกล่าวก่อให้เกิดความกังวลในหมู่นักวิจารณ์ว่าอาจก่อให้เกิดปัญหาการทอดท้ิงเด็กที่มี

จ านวนมากขึน้ และมโีอกาสท่ีเด็กจะถูกทอดท้ิงโดยบุคคลท่ีไมใ่ชพ่อ่แมท่ี่แท้จริง อย่างไรก็ดีแมจ้ะมคีวามกังวลดังกล่าวแต่

ก็ยังไร้หลักฐานท่ีแน่ชัดกล่องดังกล่าวจึงได้รับความนิยมติดตั้งท่ัวยุโรป ท้ังใน เยอรมัน ออสเตรีย เบลเยียม และฮังการี 

เนื่องจากเล็งเห็นแล้ววา่สามารถรักษาชวีติทารกจากสภาพอากาศท่ีหนาวเย็นได้ และเร่ิมมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

กฎหมายให้การใช้บริการกล่องท้ิงเด็กดังกล่าวเป็นการกระท าโดยชอบ อาทิ ประเทศฮังการี กฎหมายท่ีแก้ไขใหม่

ก าหนดให้การวางเด็กในกล่องท้ิงเด็กมีค่าเทียบเท่ากันกับการยินยอมให้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายซึ่งไม่เป็น

ความผิด2 ในทางกลับกันรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีกฎหมายรองรับการทอดท้ิงเด็กโดยชอบกลับมิได้ยอมรับเอา

แนวนโยบายการแก้ไขปัญหาทางสังคมด้วยการติดตั้ง “กล่องท้ิงเด็ก” หรือ “baby boxes” หรือ “baby hatch” มาใช้มาก

นักและเพิ่งจะเร่ิมบุกเบิกการใชง้านท่ีรัฐอินเดียนา่เป็นแห่งแรกเมื่อไมน่านมานี้3  

กฎหมายของสหรัฐอเมริกาเอื้อตอ่การแกไ้ขปัญหาการทอดท้ิงเด็กด้วยการเปิดโอกาสให้บิดามารดาสามารถ

น าเด็กทารกมามอบให้กับทางรัฐเพื่อเข้าสู่ระบบการสงเคราะห์ได้ แนวนโยบายการแก้ไขปัญหาทางสังคมด้วยการ

ตดิตั้งกล่องทิ้งเด็กจึงเป็นไปโดยไม่ขัดกันกับมาตรการทางกฎหมาย ในขณะท่ีประเทศในแถบยุโรปกลับไม่มีมาตรการ

ทางกฎหมายรองรับ เชน่เดียวกันกับประเทศในแถบเอเชยีเชน่ ญี่ปุ่น4 และจีน5ท่ียอมรับให้มีการติดตัง้กล่องท้ิงเด็ก แต่

ก็มิได้มกีารแก้ไขปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างเด่นชัด  

                                                 
1 Nebraska Safe Haven Law. Baby Safe Haven. Available from: URL: http://safehaven.tv/states/nebraska/. Accessed June 13, 2017. 
2 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-introduce-

baby-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. 
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เมื่อพิจารณาถึงมาตรการทางกฎหมายของไทยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทอดท้ิงเด็กที่กล่าวมาแล้ว

จะเห็นได้วา่ประเทศไทยค่อนข้างให้ความส าคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทอดท้ิงเด็กอยูพ่อสมควร อยา่งไร

ก็ดีมขี้อควรพจิารณาเกี่ยวกับกฎหมายดังกลา่วอยู่หลายประการ ดังต่อนี้ 

ความรับผิดในทางแพ่งตามมาตรา 1564 เนื่องจากการไม่อุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ เป็นความรับผิดเฉพาะ

ของบิดามารดาไม่ครอบคลุมถึงการเยียวยาความเสียหายในส่วนของค่าอุปการะเลี้ยงดูในกรณีท่ีเด็กถูกทอดท้ิงโดย

บุคคลอื่น ซึ่งสอดคล้องกันกับหน้าที่ทางกฎหมายซึ่งมเีฉพาะแตบิ่ดามารดาเท่านัน้ท่ีมหีนา้ท่ีในการอุปการะเลีย้งดูบุตร

ผู้เยาว์ แต่ส าหรับความรับผิดทางแพ่งเนื่องจากการกระท าละเมิดด้วยการทอดท้ิงเด็กทารก เด็กท่ีถูกทอดท้ิงมีสิทธิ

ได้รับการเยียวยาความเสียหายในชีวิต ร่างกาย อนามัย และสิทธิเด็กอื่นๆ ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ซึ่งสามารถปรับใช้ให้คุ้มครองได้ เนื่องจากในบทบัญญัติความรับผิดฐานละเมิด มาตรา 420 ใช้ถ้อยค าซึ่งเป็น

องค์ประกอบในส่วนของผู้กระท าความผิดว่า “ผู้ใด” อันแสดงให้เห็นวา่กฎหมายมุ่งเยียวยาเด็กผู้เสียหายโดยไม่จ ากัด

ตัวผู้กระท าความผิดหรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลผู้ทอดท้ิงและเด็ก การทอดท้ิงเด็กไม่ว่าผู้ใดจะเป็นผู้กระท าหาก

เข้าองค์ประกอบความผิดคือ จงใจหรือประมาทเลินเล่อกระท าการทอดท้ิงเด็กโดยผิดกฎหมายก่อให้เด็กเกิดความ

เสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็มีความผิดฐานละเมิดและจ าต้องชดใช้

ค่าสินไหมทดแทนท้ังสิ้น ซึ่งครอบคลุมในส่วนตัวผู้กระท าความผิดในทุกสภาพการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ อาทิเช่น การ

ทอดทิ้งเด็กโดยบิดาเลี้ยง มารดาเลี้ยง ญาติพี่น้อง ผู้ปกครองเด็กตามกฎหมาย ผู้ดูแลตามจริง ผู้คุมซ่องโสเภณีใน

กรณีเด็กเกิดจากหญิงบริการ เป็นต้น ในส่วนมาตรการทางกฎหมายแพ่งนี้จึงยังคงมีความเหมาะสมและทันสมัยใน

การปรับใชก้ับสถานการณ์ปัญหาการทอดท้ิงเด็กเพื่อเยยีวยาความเสียหายให้กับเด็กที่ถูกทอดท้ิงได้ 

ในส่วนของกฎหมายอาญามาตรา 306 และมาตรา 307 ท่ีมุ่งป้องปรามการทอดท้ิงเด็กโดยมีบทลงโทษ

จ าคุก หรือโทษปรับ หรือโทษจ าคุกและโทษปรับซึ่งเป็นโทษทางอาญาก ากับนั้น มีข้อพิจารณาอยู่ว่าองค์ประกอบ

ความผิดฐานทอดท้ิงเด็กตามมาตรา 3061 แมจ้ะใชถ้้อยค าในส่วนของผู้กระท าความผิดว่า “ผู้ใด” แตก่็มิได้มุง่ประสงค์

เอาโทษกับบุคคลโดยไม่จ ากัด แต่มุ่งเอาโทษกับผู้กระท าท่ีมีความสัมพันธ์กับเด็กผู้ถูกกระท าในฐานะผู้ดูแลตาม

กฎหมายหรือผู้ดูแลตามจริงของเด็ก2 ซึ่งรวมถึงท้ังบิดามารดา บิดามารดาเลี้ยง ผู้รับฝากเลี้ยงเด็ก ญาติ หรือ

แมก้ระทั่งบุคคลท่ีผู้ดูแลเด็กฝากให้ดูแลช่ัวคราว นับว่าครอบคลุมและเป็นเหตุเป็นผลในความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท า

และเด็ก นอกจากนี้การทอดท้ิงต้องมีลักษณะว่าผู้กระท ามีเจตนาพิเศษเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนเลยไม่ใช่

เพยีงช่ัวคราว3 และมีพฤตกิารณป์ระกอบวา่โดยประการท่ีท าให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแล เป็นการจากเด็กไปท่ีท าให้เด็ก

อยู่ในสภาพท่ีไมม่ีผู้ช่วยเหลือดูแลซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายตอ่ชีวิตร่างกายอนามัยของเด็กได้ แสดงให้เห็นวา่หากเป็น

การทอดทิ้งเด็กไว้ในลักษณะท่ีเป็นการทอดท้ิงไว้โดยมีผู้ดูแลช่วยเหลือเด็ก ผู้กระท าก็ไม่มีความผิดอาญา ดังนั้นการ

ทอดทิ้งเด็กไว้ในสถานพยาบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก หรือบุคคลท่ีรับจ้างเลี้ยงเด็กโดยมีผู้ดูแลจึงไม่เป็นความผิดอาญา

ตามมาตรานี ้อนึ่งความผิดตามมาตรา 306 มขี้อจ ากัดในเร่ืองอายุของเด็กไวด้้วยว่าจะเป็นความผิดก็ต่อเมื่อเด็กมีอายุ

ไมเ่กินเก้าปเีท่านัน้ 

                                                 
1 มาตรา 306 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 306 ผูใ้ดทอดทิง้เดก็อายุยังไม่เกินเก้าปีไว้ ณ ที่ใดเพื่อให้เด็ก นัน้พ้นไปเสียจากตน โดย

ประการที่ท าให้เด็กนัน้ปราศจากผู้ดูแล ต้องระวาง โทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทัง้จ าทั้งปรับ 
2 ไกรฤกษ์ เกษมสันต์. (2551). ค าอธิบายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288-366 . พิมพ์คร้ังที่ 4. กรุงเทพฯ: ส านักศึกษาอบรม

กฎหมายแหง่เนติบัณฑิตยสภา. น.110-111.  
3 ไกรฤกษ์ เกษมสันต์. (2559). ค าอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาคความผิด มาตรา 288-366 . พิมพ์คร้ังที่ 10. กรุงเทพฯ: ส านัก

ศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. น.120-121.  
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ในกรณีของความผิดฐานทอดท้ิงผู้ซึ่งพึ่งพิงตนเองมิได้ตามมาตรา 3071 จ ากัดตัวผู้กระท าว่าจะต้องมีหน้าท่ี

ตามกฎหมายหรือตามสัญญาในการดูแลผู้พึ่งพิงตนเองมิได้เพราะออ่นอายุ ไม่รวมถึงผู้ดูแลตามจริง แต่มิได้ระบุอายุ

เด็กท่ีจะได้รับการคุ้มครองไวด้ังเชน่มาตราก่อน โดยมอีงค์ประกอบส าคัญวา่การทอดท้ิงนั้นมีพฤตกิารณ์ประกอบการ

กระท าว่าโดยประการท่ีน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อชีวิต เป็นลักษณะของการกระท าในฐานะท่ีได้ก่ออันตรายให้

เห็นเป็นประจักษ์2 รายละเอียดท่ีแตกต่างกันในฐานความผิดท้ังสองมาตราช่วยส่งเสริมกันเพื่อการป้องปรามการ

ทอดท้ิงเด็กได้เป็นอยา่งดี 

ความรับผิดทางอาญาฐานทอดท้ิงเด็กตามมาตรา 306 และฐานทอดท้ิงผู้พึ่งพิงตนเองมิได้ตามมาตรา 307

สัมพันธ์โดยตรงกับการคุ้มครองสิทธิในการมีชีวิตอยู่รอดของเด็ก เนื่องจากมีคุณธรรมทางกฎหมายท่ี เป็นฐานของ

ความผิด คือ ภยันตรายต่อชีวติและร่างกาย3 ดังนัน้เหตุปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้ผู้กระท ามีความผิดหรือไม่จึงขึน้อยู่กับ

สาระในความปลอดภัยของเด็กเป็นส าคัญ โดยในมาตรา 306 เนน้ให้พจิารณาถึงขอ้ท่ีว่าเด็กปราศจากผู้ดูแลช่วยเหลือ

หรือไม่ ส่วนมาตรา 307 เน้นวา่มีพฤติการณ์ประกอบการกระท าว่าโดยประการท่ีน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อชีวิต

ซึ่งพิจารณาจากความรู้สึกของคนท่ัว ๆ ไป4เป็นส าคัญ โดยมิได้มีการบัญญัติให้พิจารณาถึงอัตวิสัยภายในของตัว

ผู้กระท าความผิดหรือสภาพแวดล้อมของผู้กระท าความผิดประกอบแต่อยา่งใด หากเด็กมีผู้ดูแลช่วยเหลือ มิได้อยู่ใน

สถานการณ์ท่ีน่าจะก่อให้เกิดอันตรายตอ่ชีวิตผู้กระท าก็ไมม่คีวามผิด 

อย่างไรก็ตาม การกระท าบางประการแม้จะเกี่ยวเนื่องกันกับการทอดท้ิงเด็ก แต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาสาระ

การกระท าแล้วข้อเท็จจริงปรากฎว่าเข้าองค์ประกอบฐานความผิดอื่นๆเกี่ยวกับชีวิต เช่น ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดย

เจตนา ประมาทท าให้คนตาย ท ารา้ยร่างกายเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย ท าร้ายร่างกายอันตรายสาหัส ท าร้ายร่างกาย 

ฯลฯ ผู้กระท าก็จะมีความผิดฐานนั้นด้วย อาทิเช่น เอาเด็กเพิ่งคลอดใส่ตุ่มไปท้ิงน้ าแต่เด็กไม่ตาย มีความผิดฐาน

พยายามฆ่า เพราะการเอาไปท้ิงนั้นมีเจตนาให้ตายมิใช่เพียงให้พ้นไปเสียจากตน5 คลอดเด็กแล้วเอาวางไว้ในอ่าง

ปัสสาวะ เปิดน้ าไหลลาดท่วมตัว ท าให้น้ าเข้าปากและปอดจนถึงแก่ความตายเพราะปอดบวมในวันรุ่งขึ้น เป็นกรณี

เล็งเห็นผลได้ว่าอาจท าให้เด็กตายได้จึงเป็นการกระท าโดยมเีจตนาฆา่6 ตอ้งถูกลงโทษฐานฆ่าคนตาย เป็นต้น 

ส าหรับมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการทอดท้ิงเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

ซึ่งมุ่งประสงค์จะรับรองสิทธิของเด็กเป็นส าคัญนั้น มีบทบัญญัติในมาตรา 25 (1) ห้ามมิให้ผู้ปกครองทอดท้ิงเด็กไว้ใน

สถานรับเลีย้งเด็กหรือสถานพยาบาลหรือไวก้ับบุคคลท่ีรับจ้างเลีย้งเด็กหรือท่ีสาธารณะหรือสถานท่ีใดโดยเจตนาท่ีจะ

ไมรั่บเด็กกลับคนื กฎหมายฉบับนี้บัญญัติให้ผู้ตกอยูภ่ายใตบั้งคับของกฎหมายคอื “ผู้ปกครอง” ของเด็ก ซึ่งได้แก่ บิดา 

มารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ รวมถึงพ่อเลี้ยงแมเ่ลีย้ง ผู้

ปกครองสวัสดิภาพ นายจ้าง ตลอดจนบุคคลอื่นซึ่งรับเด็กไว้ในความอุปการะเลี้ยงดูหรือซึ่งเด็กอาศัยอยู่ด้วย 7 หรือก็

                                                 
1 มาตรา 307 ประมวลกฎหมายอาญา ผู้ใดมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาต้องดูแลผู้ซึ่ง พึ่งตนตนเองมิได้  เพราะอายุ ความป่วย

เจ็บ กายพิการ หรือจิตพกิาร ทอดทิ้งผู้ซึ่งพึ่งตนเองมิได้นั้นเสียโดยประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิด อันตรายแก่ชีวติ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่

เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
2 คณิต ณ นคร. (2553). กฎหมายอาญาภาคความผิด. พมิพค์ร้ังที่ 10. กรุงเทพ: วิญญูชน, น. 167. 
3 คณิต ณ นคร. (2553). กฎหมายอาญาภาคความผิด. พมิพค์ร้ังที่ 10. กรุงเทพ: วิญญูชน, น. 163-168. 
4 ทวีเกียรติ มีนะกนษิฐ. (2560). ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผดิและลหุโทษ. พิมพค์ร้ังที่ 14. กรุงเทพ: วิญญูชน, น. 272-275. 
5 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 549/2459 
6 ค าพิพากษาศาลฎกีาที่ 1599/2511 
7 มาตรา 4 พระราชบัญญัติคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 
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คือบังคับแก่ผู้ปกครองตามกฎหมายและผู้ปกครองตามจริงซึ่งนับวา่เหมาะสมกับหนา้ท่ีของบุคคลท่ีเกี่ยวเนื่องกับการ

รับผิดชอบดูแลเด็ก ในส่วนพฤติการณ์ข้อห้ามตามมาตราดังกล่าวนี้ครอบคลุมถึงการทอดท้ิงเด็กไว้กับสถานพยาบาล 

สถานรับเลี้ยงเด็ก ผู้รับจ้างเลีย้งเด็ก และสถานท่ีอ่ืนๆซึ่งคาดหมายได้ว่าเด็กจะได้รับการดูแลอยา่งปลอดภัยเอาไวด้้วย 

แสดงให้เห็นวา่แม้เด็กจะมีผู้ดูแลและมไิด้ตกอยู่ในอันตรายการทอดท้ิงเด็กทารกไวก้็ต้องห้ามตามพระราชบัญญัตนิี้ ซึ่ง

แตกตา่งจากการพิจารณาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา อย่างไรก็ดีการฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรานี้ไม่ปรากฎ

ว่ามีบทลงโทษทางกฎหมายจึงขาดสภาพบังคับ ในขณะท่ีการคุ้มครองเด็กท่ีเกี่ยวเนื่องจากความประสงค์ในการ

ทอดท้ิงเด็กที่อาจมีปัจจัยทางด้านการค้าในมาตรา 26 ท่ีก าหนดหา้มมิให้ “ผู้ใด” (ไมว่า่จะเป็นบุคคลใดก็ตาม) โฆษณา

ทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอื่นท่ีมิใช่ญาติของเด็ก เว้นแต่ ว่าเป็น

กรณกีารกระท าของทางราชการหรือได้รับอนุญาตจากทางราชการมบีทบัญญัติก าหนดโทษผู้ฝ่าฝืนไวใ้นมาตรา 78 ให้

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 1 ท้ังยังวางข้อก าหนดไว้ว่าถ้าการ

กระท าดังกล่าวมีโทษตามกฎหมายอื่นท่ีหนักกว่าก็ให้ลงโทษตามกฎหมายน้ัน2 ในทางปฏิบัตมิาตรการทางกฎหมายใน

ส่วนของการหา้มมิให้มีการทอดท้ิงเด็กตามกฎหมายฉบับนี้จึงเป็นเพยีงเสอืกระดาษท่ีไม่มสีภาพบังคับ 

สังเกตได้ว่าบทลงโทษทางอาญาและพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีมีโทษทาง

อาญามีความขัดแย้งมิได้สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันและท าให้เกิดปัญหาลักลั่นในการบังคับใชก้ับกรณีปัญหา

ท่ีเกิดขึ้นจริง เนื่องจากในทางปฏิบัติของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์มีการรับสงเคราะห์เด็กท่ีบิดามารดาไม่ต้องการเลี้ยงดูให้เข้ามาอยู่ในระบบการสงเคราะห์ของทางราชการโดย

ชอบ3 ซึ่งเป็นกลไกทางนโยบายของรัฐท่ีสามารถรองรับการแก้ไขปัญหาการทอดท้ิงเด็กได้อย่างดี กล่าวคือกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีนโยบายให้แม่ท่ีไม่พร้อมดูแลบุตรท่ีคลอดออกมาสามารถฝากให้อยู่ใน

ความดูแลของทางราชการได้ โดยให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกันกับบ้านพักเด็กและครอบครัวเป็นหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ มารดาท่ีไมพ่ร้อมดูแลบุตรสามารถตดิตอ่ไปยังบ้านพักเด็กและครอบครัวประจ าจังหวัด หรือสายด่วนศูนย์

ประชาบดี 1300 เพื่อให้รับเร่ืองและด าเนินการตามกระบวนการต่อไป ซึ่งมารดาของเด็กสามารถเลือกได้ว่าจะฝาก

บุตรให้อยูใ่นความดูแลของทางราชการอย่างถาวร โดยการเซ็นยนิยอมยกเด็กให้แกส่ถานสงเคราะห์เพื่อให้มกีารจัดหา

ครอบครัวทดแทนและเข้าสู่กระบวนการรับบุตรบุญธรรมต่อไป หรือฝากให้อยู่ในความดูแลแบบชั่วคราวโดยมีการมา

เยี่ยมเยือนและระบุก าหนดเวลาท่ีจะมารับเด็กกลับไปดูแลต่อไป4 ซึ่งหากพิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว

บิดามารดาเหล่านีไ้ม่มคีวามผิดตามกฎหมายเพราะขาดองค์ประกอบความผิดในทางพฤตกิารณ์ “โดยประการท่ีท าให้

เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแล” หรือ “โดยประการท่ีน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายตอ่ชวีติ” การท่ีเด็กและบิดามารดาสามารถ

เข้าสู่กระบวนการสงเคราะห์โดยรัฐได้โดยชอบยอ่มเป็นประโยชน์ตอ่เด็กมากกว่าการตอ้งอยู่กับบิดามารดาที่ไมอ่าจให้

                                                 
1 มาตรา 78 พระราชบัญญัตคิุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ผู้ใดฝา่ฝืนมาตรา 26 ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสาม

หมื่นบาท หรือทั้งจ าทัง้ปรับ 
2 มาตรา 26 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 วรรคท้าย 
3 ASTV. (2557). เด็ ก ถู ก ทิ้ ง ! ปั ญ หาล้ น เมื อ งที่ ต้ อ ง เยี ยวยาด้ วยค วาม รัก . ASTV ผู้ จั ดก ารรายวัน (ออน ไลน์ ). ได้ จ าก : 

http://www.manager.co.th/daily/viewnews.aspx?NewsID=9570000003203. สืบค้นเมื่อ 21 สิงหาคม 2560. 
4 กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2559). พม. จัดโครงการ “ยุติการทิ้งเด็ก” ภายใต้แนวคดิ 3 ไม่ (ไม่เสียชีวติ ไม่

ผิดกฎหมาย ไม่ท าลายโอกาส). กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย.์ ได้จาก: https://www.m-

society.go.th/ewt_news.php?nid=16168. สบืค้นเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2560. 

https://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=16168
https://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=16168
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การเลี้ยงดูท่ีดีได้ อย่างไรก็ดีบิดามารดาเหล่านี้กลับเป็นผู้กระท าความผิดฐานทอดท้ิงเด็กโดยฝ่าฝืนกฎหมายตาม

พระราชบัญญัติคุม้ครองเด็ก ซึ่งแม้จะไมม่บีทก าหนดโทษแตก่็นับได้ว่าเป็นผู้กระท าความผิดตามกฎหมาย 

เมื่อพิจารณาถึงการวางมาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาเด็กถูกทอดท้ิงของต่างประเทศซึ่งยอมรับ

ให้มีการมอบเด็กให้แก่ทางราชการเพื่อรับการสงเคราะห์ โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมกีารพัฒนากฎหมาย

ในเร่ืองนี้อย่างเป็นกิจจะลักษณะและเป็นไปในท านองเดียวกันท้ัง 50 รัฐท่ัวประเทศ เห็นได้ว่ามาตรการทางกฎหมาย

ของสหรัฐอเมริกามีการวางระบบมาตรการทางกฎหมายให้สอดรับกันกับแนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาของทาง

ภาครัฐ โดยมีการก าหนดให้การทอดท้ิงเด็กเป็นความผิดท่ีมีโทษทางอาญาเพื่อป้องปราม และยกเวน้ความผิดให้แก่ผู้

ทอดท้ิงเด็กในกรณีท่ีเป็นการมอบเด็กไวใ้นสถานท่ีปลอดภัยและมีผู้ดูแล เชน่ โรงพยาบาล สถานตี ารวจ สถานีดับเพลงิ 

แม้ว่าจะมีนิติวธีิท่ีแตกต่างกันโดยในบางรัฐบัญญัติท้ังบทลงโทษและบทยกเว้นโทษไว้ในประมวลกฎหมายอาญา และ

ในบางรัฐก็บัญญัตไิวเ้ป็นกฎหมายพเิศษ แต่ก็คงสาระส าคัญในการแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นระบบ  

อน่ึง มาตรการทางกฎหมายไทย ณ ปัจจุบันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทอดท้ิงเด็ก กล่าวได้วา่ยังขาด

ความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัตใินการด าเนินงานเพื่อการสงเคราะห์เด็กของหน่วยงานทางภาครัฐภายใตก้ารก ากับ

ดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์และมีความลักลั่น ส่งผลให้

การพัฒนามาตรการทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กถูกทอดท้ิงเป็นไปอย่างไร้ระบบ และขาดความคล่องตัวสมควร

ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตอ่ไป 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 
ประเทศไทยเห็นความส าคัญเกี่ยวกับสิทธิเด็กในการมีชีวิตอยู่รอด และสุขภาพอนามัย โดยมีมาตรการทาง

กฎหมายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กถูกทอดท้ิงท้ังในทางแพ่ง ทางอาญา และกฎหมายคุ้มครองพิเศษ ซึ่งสามารถ

ปรับใช้กับแนวทางการแก้ไขปัญหาทางสังคมใหม่ ๆ ได้ ทว่าก็ยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันและปรากฏความลักลั่น

สับสน โดยเฉพาะในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กซึ่งเป็น

กฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาเช่นเดียวกันแต่ก าหนดความรับผิดในกรณีการทอดท้ิงเด็กไว้ไม่สอดคล้องกัน เพื่อให้เกิด

ประสิทธิผลสูงสุดในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาจึงเห็นสมควรเสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมายให้

เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และพิจารณาถึงทางเลือกในทางกฎหมายเพื่อสอดรับกับปัญหาการทอดท้ิงเด็กอย่างแท้จริง

โดยเปิดโอกาสให้การมอบเด็กไว้ให้อยู่ในความดูแลของหน่วยงานทางภาครัฐเป็นเร่ืองท่ีกระท าได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย มีการรองรับภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายอาญาอย่างชัดเจนว่าไม่เป็นความผิด แก้ไขบทบัญญัติของ

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กให้มีข้อยกเว้นความรับผิดในกรณีมีการมอบเด็กให้อยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐ 

ปรับปรุงกฎหมายท่ีขัดกันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ควรมีการก าหนดรายละเอียดข้อยกเว้นความรับผิด

จากการทอดท้ิงเด็กหรือการสง่มอบตัวเด็กให้แกห่นว่ยงานรัฐให้ชัดเจน เชน่ อายุของเด็กที่จะส่งมอบ กระบวนการหรือ

สถานท่ีส่งมอบท่ีปลอดภัย รวมถึงมาตรการอื่น ๆ เพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลของเด็ก อาทิ การตรวจสอบวันเกิด สัญชาต ิ

บุคคลผู้เป็นบิดามารดา ตลอดจนกระทั่งมาตรการรองรับหากมีการอนุญาตให้บิดามารดาหรือผู้ดูแลเด็กสามารถมอบ

เด็กให้กับหนว่ยงานรัฐได้โดยไม่ต้องระบุตัวตน  

อย่างไรก็ดีในเบื้องต้นเพื่อมิให้บิดามารดาหรือผู้ดูแลตามจริงของเด็กต้องมีความผิดตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 25 ในกรณีท่ีมีการมอบเด็กให้อยู่ในความอุปการะของหน่วยงานรัฐ ควรตีความว่า

การกระท าของผู้ดูแลเด็กนี้ไม่ใช่การ “ทอดท้ิง” ตามความของกฎหมาย เนื่องจากมิได้เป็นการละเลย ไม่น าพา ไมเ่อา

ใจใส่ แตเ่ป็นการจัดให้เด็กได้อยูใ่นสถานท่ีท่ีจะได้รับการเลีย้งดูอย่างเหมาะสม 
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อนึ่ง การแก้ไขปัญหาการทอดท้ิงเด็กโดยพิจารณาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ

แก้ไขการทอดท้ิงเด็กโดยเฉพาะเจาะจงดูจะเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีปลายเหตุ หากประสงค์ให้การแก้ไขปัญหาเด็กถูก

ทอดทิ้งเป็นไปอย่างมีระบบก็จ าเป็นจะต้องมีการวางมาตรการทางสังคมและมาตรการทางกฎหมายตั้งแต่ต้นสายท่ี

เป็นสาเหตุให้เกิดการทอดท้ิงเด็ก ซึ่งจากการส ารวจของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ พบว่าสาเหตุหลักท่ีสามารถสืบทราบได้และท าให้เกิดการทอดท้ิงเด็ก ได้แก่ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน

ควรครอบครัวแตกแยกหย่าร้าง และปัญหาความยากจน1 ซึ่งในประเด็นของการตั้งครรภ์นี้มีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอยู่

หลายประการ อาทิ พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 รวมถึงข้อประเด็น

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับอ านาจในการยุตกิารตั้งครรภ์ตามกฎหมายของมารดาซึ่งมีมติิทางกฎหมายท่ีควรจะได้มี

การศึกษาตอ่ไป นอกจากนี้ในขั้นตอนของกระบวนการหลังจากการหนว่ยงานของรัฐรับเด็กเข้าสู่ระบบสงเคราะห์และ

กระบวนการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมก็มีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและควรวิเคราะห์อย่างละเอยีดโดยเฉพาะในประเด็นของ

การรับบุตรบุญธรรม รายงานการวิจัยช้ินนี้เป็นเพยีงบทวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายเพยีงส่วนหน่ึงเพื่อการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการทอดท้ิงเด็กโดยพิจารณาเฉพาะข้อกฎหมายท่ีบัญญัติโดยตรงถึงข้อความผิดในการทอดท้ิงเด็ก

ประสานกันกับกลไกทางสังคมเชิงนโยบายของภาครัฐในการป้องกันแก้ไขปัญหาเท่านั้นจึงควรจะได้มีการศึกษา

เพิ่มเติมต่อไปในลักษณะองค์รวมท้ังระบบเพื่อความสมบูรณ์ในการปรับใช้กฏหมายผสานกับการด าเนินแนวนโยบาย

ของรัฐในการแกไ้ขปัญหาอย่างเต็มประสิทธิภาพตอ่ไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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ความรับผิดของผู้ว่าจ้างเหมาต่อการกระท าละเมิดของลูกจ้างของผู้รับเหมา : ศกึษา

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 

 การท าวจิัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาลักษณะและความสัมพันธ์ของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในสัญญาจ้าง

เหมาบริการและสัญญาจ้างเหมาค่าแรง และ (2) ศึกษาหลักกฎหมายละเมิดท่ีจะน ามาปรับใช้กับความรับผิดของผู้

ว่าจ้างเหมา เมื่อลูกจ้างของผู้รับเหมากระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก วิธีการด าเนินวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ

และเชงิพรรณา ประกอบด้วยการวจิัยจากเอกสาร ทัง้จากต ารา บทความ ของประเทศไทยและตา่งประเทศ 

 ผลการวิจัยพบว่า สัญญาจ้างเหมาบริการ เป็นสัญญาท่ีผู้ว่าจ้างเหมาได้ว่าจ้างให้บุคคลภายนอกเข้ามาท างาน

ส่วนใดส่วนหนึ่งของตน โดยผู้ว่าจ้างเหมาไม่ได้มีอ านาจบังคับบัญชาผู้รับเหมา และผู้รับเหมาจะเป็นคนว่าจ้างคนงาน 

รวมถึงควบคุมดูแลการท างานของลูกจ้างด้วยตนเอง อกีท้ังโดยปกติผู้รับเหมาจะเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท างานเอง 

ดังนี้ สัญญาจ้างเหมาบริการระหว่างผู้ว่าจ้างเหมากับผู้รับเหมาจึงมลีักษณะเป็นสัญญาจ้างท าของ ตามประมวลกฎหมาย

แพง่และพาณิชย ์มาตรา 587 ส่วนในระหวา่งผู้ว่าจ้างเหมากับลูกจ้างของผู้รับเหมานัน้หาได้มีนิตสิัมพันธ์ใดๆตอ่กันไม่ แต่

อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยเห็นว่า เมื่อลูกจ้างของผู้รับเหมาได้ท างานให้แก่ผู้ว่าจ้างเหมา ย่อมถือว่าลูกจ้างเป็นตัวแทนของ

ผู้รับเหมาซึ่งเป็นนายจ้างในขณะเดียวกันด้วย ดังนั้น เมื่อลูกจ้างกระท าละเมิด ย่อมถือว่าผู้รับเหมากระท าละเมิดด้วย

ตนเอง และเมื่อผู้ว่าจ้างเหมามีนิติสัมพันธ์กับผู้รับเหมาตามสัญญาจ้างท าของ ความรับผิดของผู้ว่าจ้างเหมา จึงควรจะ

พจิารณาตามมาตรา 428 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์เร่ืองความรับผิดของผู้วา่จ้างท าของ ซึ่งเป็นความรับผิด

บนพื้นฐานความผิด แต่อย่างไรก็ดี ในบางกรณีผู้วิจัยก็เห็นว่า ควรท่ีจะก าหนดให้ผู้ว่าจ้างเหมารับผิดในลักษณะ

เช่นเดียวกับความรับผิดของนายจ้าง ซึ่งเป็นความรับผิดเพื่อการกระท าละเมิดของผู้อื่น เช่น ในกรณีว่าจ้างให้ผู้รับเหมา

ให้บริการบุคคลภายนอกแทนตนเอง โดยมีเหตุท าให้บุคคลภายนอกเชื่อว่าผู้ว่าจ้างเป็นผู้ท าเอง ซึ่งควรบัญญัติเป็น

ข้อยกเวน้ไวใ้นมาตรา 428 ตามแบบอยา่งของกฎหมายอเมริกา 

ส่วนสัญญาจ้างเหมาค่าแรง คือ สัญญาที่ผู้ประกอบกิจการมอบหมายบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดหาคนมา

ท างานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน เพื่อเข้ามาท างานส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความ

รับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ โดยไม่ว่าผู้รับเหมาค่าแรงจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการท างานหรือรับผิดชอบในการจ่าย

ค่าจ้างให้แก่คนท่ีมาท างานนั้นหรือไม่ก็ตาม ส่วนอุปกรณ์ท่ีใช้ด าเนินงานนั้น ผู้ประกอบกิจการจะเป็นผู้จัดหามาเอง ดังนี้ 

ผู้วิจัยจึงเห็นว่า สัญญาจ้างเหมาค่าแรงระหว่างผู้ประกอบกิจการและผู้รับเหมา ไม่น่าถือว่าเป็นสัญญาจ้างท าของหรือ

สัญญาจ้างแรงงานเสียทีเดียว เพราะเมื่อพิจารณาถึงอุปกรณ์ท่ีใช้ด าเนินงานท่ีผู้ประกอบกิจการจะต้องเป็นผู้จัดหาเสมอ 
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ยอ่มต่างจากสัญญาจ้างท าของท่ัวไป และเมื่อผู้รับเหมาค่าแรงอาจเป็นนิติบุคคลก็ได้ จึงไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน ส่วนใน

ระหว่างผู้ประกอบกิจการกับลูกรับเหมาค่าแรงนั้น แม้จะไม่ได้ท าสัญญากันโดยตรง แต่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก็ได้

ก าหนดผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงด้วย แต่อย่างไรก็ดี ในเร่ืองความรับผิดทางละเมิดของผู้

ประกอบกิจการต่อการกระท าละเมิดของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงนั้น ผู้วจิัยเห็นวา่ ควรพิจารณาจากอ านาจในควบคุมดูแล

การท างานของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงเป็นส าคัญ โดยหากผู้ประกอบกิจการเป็นผู้ควบคุม ผู้ประกอบกิจการควรรับผิดใน

ฐานะนายจ้าง ตามมาตรา 425 แต่หากผู้รับเหมาค่าแรงเป็นผู้ควบคุมดูแลการท างานของลูกจ้างเอง ความรับผิดของผู้

ประกอบกิจการควรพิจารณาตามมาตรา 428 ในฐานะผู้ว่าจ้างท าของ เช่นเดียวกับการพิจารณาความรับผิดของผู้ว่าจ้าง

เหมาในสัญญาจ้างเหมาค่าแรง แต่ในขณะเดียวกันผู้รับเหมาค่าแรงก็ควรจะต้องรับผิดในฐานะนายจ้างอยู่ ไม่ว่าจะเป็น

กรณีใดก็ตาม 
 

ค าส าคัญ:  ความรับผิดทางละเมดิ, 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 

บทน า  
สัญญาจ้างเหมาบริการและสัญญาจ้างเหมาค่าแรง ถือเป็นสัญญาประเภทหนึ่งท่ีก าลังได้รับความนิยมเป็น

อย่างมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะในภาครัฐหรือภาคเอกชน ท้ังนี้  เพราะผู้ว่าจ้างเหมาหรือผู้ประกอบกิจการอาจจะไม่มี

ความรู้ความช านาญในการด าเนินงานนั้นเอง หรือต้องการลดภาระในการควบคุมแรงงาน หรือต้นทุนในการจัดซื้อ

อุปกรณ์ในการการด าเนินงานนั้น โดยในสัญญาจ้างเหมาบริการ อาจเป็นการจ้างเหมาบริการรายบุคคลหรือท า

สัญญากับผู้รับเหมาซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ให้เข้ามาท างานอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ตนเอง โดย

ผู้รับเหมาก็จะไปด าเนินการจ้างคนงานเพื่อเข้ามาท างานนั้น ดังนัน้ ในกรณีนี้ จึงมีบุคคลท่ีเกี่ยวข้องสามฝ่าย คือ ผู้ว่า

จ้างเหมา, ผู้รับเหมา และคนงานซึ่งเป็นลูกจ้างของผู้รับเหมา เช่นเดียวกันกับสัญญาจ้างเหมาค่าแรง ท่ีมีบุคคลท่ี

เกี่ยวข้องสามฝ่ายเหมือนกัน คือ ผู้ประกอบกิจการ , ผู้รับเหมาค่าแรง และลูกจ้างรับเหมาค่าแรง ซึ่งเป็นลูกจ้างของ

ผู้รับเหมาค่าแรง อนึ่ง แม้ในทางปฏิบัตกิารท าสัญญาจ้างเหมาบริการและสัญญาจ้างเหมาค่าแรงจะเป็นท่ีคุน้เคยของผู้

ประกอบกิจการหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเป็นอย่างดี แต่ด้วยเหตุท่ีไม่ใช่สัญญามีชื่อตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีของสัญญาจ้างเหมาบริการ หาได้มีกฎหมายอื่นก าหนดถึงลักษณะ สิทธิ 

หน้าท่ี และความรับผิดของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเอาไว้อย่างชัดเจน จะมีก็แต่สัญญาจ้างเหมาค่าแรง ซึ่งพระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ได้บัญญัตถิึงลักษณะและก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของลูกจ้าง

รับเหมาค่าแรงด้วย เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการมหีน้าท่ีตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานท่ีจะต้องจัดสวัสดิการและให้สิทธิ

ประโยชน์ต่างๆแก่ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงเหมือนเช่นลูกจ้างท่ัวไปของผู้ประกอบกิจการ  แต่อย่างไรก็ตาม ก็มิได้มีการ

บัญญัติถึงสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดในด้านอื่นๆเอาไว ้ดังนี้ จึงมีปัญหาว่า หากลูกจ้างของผู้รับเหมากระท าละเมิด

ตอ่บุคคลภายนอก ผู้วา่จ้างเหมาหรือผู้ประกอบกิจการ ในสัญญาจ้างเหมาบริการหรือสัญญาจ้างเหมาค่าแรงจะต้อง

ร่วมรับผิดด้วยหรือไม่ และรับผิดตามบทบัญญัติมาตราใด ทั้งนี้ เพราะผู้ว่าจ้างเหมาหรือผู้ประกอบกิจการไม่ได้มีนิติ

สัมพันธ์หรือท าสัญญาโดยตรงกับลูกจ้างของผู้รับเหมา ซึ่งจากการศึกษาค าพิพากษาท่ีผ่านมา พบว่าในกรณีของ

สัญญาจ้างเหมาบริการ ศาลได้วินิจฉัยให้ผู้ว่าจ้างเหมาร่วมรับผิดด้วย โดยให้รับผิดในฐานะตัวการ ตามมาตรา 427 

เช่น ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2116/2553 ค าพิพากษาฎีกาท่ี 5800/2553 และค าพิพากษาฎีกาท่ี 3126/2555 ส่วนสัญญา
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จ้างเหมาค่าแรงนั้น ยังไม่พบค าพิพากษาฎีกาท่ีวินิจฉัยไว้เป็นแนวทางแต่อย่างใด ดังนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นควรท่ีจะ

ท าการศกึษาถึงลักษณะ และความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในสัญญาจ้างเหมาบริการและสัญญาจ้างเหมาคา่แรง 

เพื่อพิจารณาวา่เข้าลักษณะเป็นสัญญามีชื่อประเภทใดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันจะน าไปสู่วิเคราะห์

และก าหนดความรับผิดทางละเมิดของผู้ว่าจ้างเหมาหรือผู้ประกอบกิจการในสัญญาจ้างเหมาบริการและสัญญาจ้าง

เหมาค่าแรงได้อยา่งถูกตอ้งต่อไป  
 

วิธีการศึกษาวจิัย 
วิจัยนี้ มุ่งศึกษาถึงประเภท ลักษณะ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีเกี่ยวข้องในสัญญาจ้างเหมาบริการ

และสัญญาจ้างเหมาค่าแรง อันจะน าไปสู่การเสนอแนะแนวทางการปรับใช้หลักกฎหมายละเมิดเกี่ยวกับความรับผิด

ของผู้ว่าจ้างเหมาหรือผู้ประกอบกิจการ ในผลแห่งละเมิดท่ีลูกจ้างของผู้รับเหมาได้กระท าต่อบุคคลภายนอกใน

ระหว่างท างานท่ีจ้างเหมาได้อย่างถูกต้อง โดยวิธีการด าเนินการวิจัยนี้  เ ป็นวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงพรรณา 

ประกอบด้วยการวิจัยจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องท้ังต าราและค าอธิบายทางกฎหมาย ,บทความทางวิชาการ, ประมวล

กฎหมาย, ค าพิพากษาฎีกา, วทิยานพินธ์ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงเอกสารอเิล็กทรอนิค ทัง้ของไทยและตา่งประเทศ 
 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาวิจัย สามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี้ 

1.  ลักษณะและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในสัญญาจ้างเหมาบริการและสัญญาจ้าง

เหมาค่าแรง  

1.1  สัญญาจ้างเหมาบริการ เป็นสัญญาท่ีผู้ประกอบกิจการหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งได้ว่าจ้างให้

บุคคลภายนอกเข้ามาท างานบางส่วนของตนชั่วคราวหรืองานพื้นฐานระยะยาว [1] โดยงานท่ีว่าจ้างจะเป็นงานประเภทใดก็

ได้ แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นงานบริการ และไม่ว่าจะเป็นงานท่ีอาศัยฝีมือหรือความรู้ความช านาญหรือไม่ก็ตาม เช่น งาน

รักษาความปลอดภัย, งานท าความสะอาดสถานท่ี, งานพาหนะ, งานธุรการ, งานเก็บข้อมูล, บ ารุงรักษาระบบไอทีใน

องค์กร,งานตรวจตราและควบคุมงานวิศวกรรม, งานวิเคราะห์วิจัยระบบงาน หรืองานศึกษาวิจัย เป็นต้น และนอกจากนี ้

งานดังกล่าวอาจจะเป็นงานส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือในธุรกิจของผู้ประกอบกิจการหรือไมก่็ได้ [2] 

โดยสัญญาจ้างเหมาบริการนี้ ผู้ว่าจ้างเหมาจะมุ่งถึงผลส าเร็จของงานภายในระยะเวลาท่ีก าหนดเป็น

ส าคัญ โดยจะไม่อ านาจบังคับบัญชาผู้รับเหมา ผู้รับเหมาจะด าเนินงานนั้นด้วยความรู้ความสามารถของตนเอง และ

ต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท างาน รวมถึงจ้างลูกจ้างและควบคุมดูแลการท างานของลูกจ้างเหล่านั้นด้วย

ตนเอง ดังนั้น สัญญาจ้างเหมาบริการระหว่างผู้ว่าจ้างเหมากับผู้รับเหมาจึงมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างท าของ ตาม

มาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ [3] ส่วนในระหว่างผู้รับเหมาและคนงานนั้นย่อมมีฐานะเป็น

นายจ้าง-ลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน ตามมาตรา 575 แตใ่นระหวา่งผู้วา่จ้างเหมากับลูกจ้างของผู้รับเหมาหาได้มี

นิติสัมพันธ์ใดๆต่อกันไม่ อีกท้ังลูกจ้างก็ไม่ได้ท างานโดยอยู่ภายใต้ค าสั่งหรืออ านาจบังคับบัญชาของผู้ว่าจ้างเหมาแต่

อย่างใด ผู้ว่าจ้างเหมามเีพยีงสิทธิตรวจสอบและสั่งให้ผู้รับเหมาแก้ไขการด าเนนิงานให้เป็นไปตามข้อสัญญาเท่านัน้  

อยา่งไรก็ดี แมลู้กจ้างของผู้รับเหมาจะไมไ่ด้มนีติิสัมพันธ์และไมไ่ด้อยู่ภายใตอ้ านาจบังคับบัญชาของผู้ว่าจ้าง

เหมาก็ตาม แตเ่มื่อลูกจ้างของผู้รับเหมากระท าละเมิด แนวค าพพิากษาของศาลฎกีาท่ีผ่านมากลับวินจิฉัยให้ผู้ว่าจ้างเหมา

ตอ้งร่วมรับผิดในการกระท าละเมิดของลูกจ้างของผู้รับเหมาด้วย โดยให้รับผิดในฐานะตัวการ ตามมาตรา 427 เชน่  
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ค าพิพากษาฎีกาที่ 5800/2553 ห้างสรรพสนิค้าเทสโก้โลตัส จ าเลยท่ี 1 ได้ว่าจ้างจ าเลยท่ี 2 ดูแลรักษาความ

ปลอดภัยของห้าง เมื่อพนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นลูกจ้างของจ าเลยท่ี 2 ประมาทเลินเล่อท าให้รถยนต์ของ

ลูกค้าถูกลักไป จ าเลยท่ี 2 ในฐานะนายจ้างต้องร่วมรับผิด ตามมาตรา 425 และการท่ีจ าเลยท่ี 1 ได้ว่าจ้างให้จ าเลยท่ี 

2 ดูแลรักษาความปลอดภัยของจ าเลนท่ี 1 และลูกค้า ตลอดท้ังทรัพย์สนิอ่ืนซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลของจ าเลยท่ี 

1 จ าเลยท่ี 2 ย่อมเป็นตัวแทนของจ าเลยท่ี 1 เมื่อจ าเลยท่ี 2 กระท าละเมิดต่อลูกค้า จ าเลยท่ี 1 ในฐานะตัวการจึงต้อง

ร่วมรับผิดในผลแห่งละเมดิท่ีตัวแทนได้กระท าไปในกิจการท่ีได้รับมอบหมายให้ท าแทนนัน้ ตามมาตรา 427 หรือ 

ค าพิพากษาฎีกาท่ี 2116/2553  จ าเลยท่ี 1 เป็นเจ้าของโครงการอาคารชุด ซึ่งจะต้องด าเนินการก่อสร้าง

อาคารและระบบสาธารณูปโภคของโครงการรวมท้ังจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามประกาศโฆษณาขายอาคารชุด

ดังกล่าว การท่ีจ าเลยท่ี 1 จ้างเหมาจ าเลยท่ี 2 ผู้รับจ้างเหมาให้มาติดตัง้ระบบป้องกันอัคคีภัยให้แก่อาคารชุด จึงถือว่า

จ าเลยท่ี 2 ได้กระท าการแทนจ าเลยท่ี 1 เมื่อพนักงานของจ าเลยท่ี 2 เชื่อมสายไฟเข้าระบบผิดท าให้กระแสไฟฟ้า

ลัดวงจรเกิดความเสียหายแก่ระบบป้องกันอัคคีภัยดังกล่าว จ าเลยท่ี 2 จึงต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้

กระท าไปในทางการท่ีจ้าง ตามมาตรา 425 และจ าเลยท่ี 1 ซึ่งเป็นตัวการต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดท่ีจ าเลยท่ี 2 

ซึ่งเป็นตัวแทนก่อให้เกิดขึ้นดังกล่าวดว้ย ตามมาตรา 427 ประกอบมาตรา 425  

ดังนี้ เหตุใดศาลฎีกาจึงวินิจฉัยให้ผู้ว่าจ้างเหมาในสัญญาจ้างเหมาบริการรับผิดในฐานะตัวการ ทั้งท่ีสัญญา

จ้างเหมาบริการมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างท าของ ซึ่งก็มีนักกฎหมายบางท่านเห็นวา่ หากกิจการท่ีว่าจ้างให้ผู้รับจ้างท า

นัน้ เป็นกิจการงานท่ีผู้รับจ้างมหีนา้ที่ตอ้งกระท า ก็อาจถือวา่ผู้รับจ้างเขา้ท ากิจการงานน้ันแทนผู้ว่าจ้าง จึงเป็นตัวแทน

ของผู้วา่จ้างได้ [4] 

1.2 สัญญาจ้างเหมาค่าแรง คือ สัญญาท่ีผู้ประกอบกิจการมอบหมายบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดหาคนมา

ท างานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน เพื่อเข้ามาท างานส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความ

รับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ และบุคคลนัน้จะเป็นผู้ควบคุมดูแลการท างานหรือรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างให้แก่

คนท่ีมาท างานนัน้หรือไมก่็ตาม โดยปรากฏในมาตรา 11/1 แห่งพระราชบัญญัตคิุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 

ดังนัน้ สัญญาจ้างเหมาค่าแรงตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จึงมีลักษณะส าคัญ [5] ดังนี้  

ก. ผู้ประกอบกิจการมอบหมายผู้รับเหมาค่าแรง เป็นผู้จัดหาคนมาท างานให้ ซึ่งเรียกว่า ลูกจ้างรับเหมา

ค่าแรง โดยผู้รับเหมาจะต้องไม่ใช่ผู้ประกอบธุรกิจจัดหางาน  และจากถ้อยค าท่ีว่า “โดยบุคคลนั้นท่ีจะเป็นผู้

ควบคุมดูแลการท างานหรือรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างให้แก่คนท่ีมาท างานนั้นหรือไม่ก็ตาม” ซึ่งค าว่า“บุคคลนั้น” 

หมายถึงผู้รับเหมาค่าแรงนั่นเอง ดังนั้น ในสัญญาจ้างเหมาค่าแรง ผู้รับเหมาค่าแรงอาจเป็นผู้ควบคุมดูแลการท างาน

ของคนงานและรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างด้วยตนเอง หรืออาจมีเพียงหน้าท่ีจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง โดยให้ลูกจ้าง

ท างานตามค าสั่งหรอือยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ประกอบกิจการเชน่เดียวกับลูกจ้างทั่วไปของผู้ประกอบกิจการก็

ได้ ท้ังนี ้แล้วแต่จะตกลงกัน 

ข. งานท่ีว่าจ้างต้องเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิต หรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบ

กิจการ โดยงานอันเป็นสว่นใดสว่นหนึ่งในกระบวนการผลิต หมายถึง กระบวนการเร่ิมตน้ไปจนถึงกระบวนการสุดท้าย

ของการผลิตสินค้านั้น กรณีประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีการผลิตสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ ง ส่วนธุรกิจใน

ความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการนั้น จะต้องเป็นงานอันเป็นวัตถุประสงค์หลักของการประกอบกิจการนั้น กรณี

ประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมหรือประเภทบริการ [6] เช่น โรงพยาบาล ย่อมมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การ

ให้บริการด้านสุขภาพ, ห้างสรรพสนิค้า ยอ่มมวีัตถุประสงค์หลัก คือ การจ าหน่ายสินค้าให้กับประชาชน [7]  เป็นต้น  
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ค. เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ส าคัญท่ีใชใ้นการท างาน ผู้ประกอบกิจการจะต้องเป็นู้็จัดหา ซึ่งถือเป็นหลักเกณฑ์

ส าคัญในการแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างการจ้างเหมาค่าแรงกับการจ้างเหมาบริการ  [8] โดยหลักเกณฑ์นี้เคย

บรรจุในร่างกฎหมายเพื่อแกไ้ขเพิ่มเตมิพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 ในมาตรา 12/1 ซึ่งมีขอ้ความว่า “….

และเครื่องมือส าคัญส าหรับใชท้ างานนั้น ผู้ประกอบกิจการเป็นผู้จัดหา...” แตเ่มื่อมีการพิจารณาแก้ไขร่างดังกล่าว จน

กลายมาเป็น มาตรา 11/1 แห่งพระราชบัญญัตคิุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 ท่ีบังคับใชอ้ยู่ในปัจจุบันนี้ กลับมี

การตัดถ้อยค าในส่วนท่ีเกี่ยวกับเคร่ืองมือส าคัญในการใช้ท างานออกไป แต่นักกฎหมายก็ยังเห็นเป็นหลักส าคัญของ

สัญญาจ้างเหมาค่าแรงอยู่  

จากท่ีกล่าวมา มนีักกฎหมายเห็นวา่สัญญาจ้างเหมาค่าแรงระหวา่งผู้ประกอบกิจการกับผู้รับเหมามีลักษณะ

คล้ายกับสัญญาจ้างท าของ เพราะผู้ประกอบกิจการไม่มีอ านาจออกค าสั่งหรือควบคุมการคัดเลือกคนงานของ

ผู้รับเหมา [9] แต่ท้ังนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า หากพิจารณาหลักเกณฑ์อื่นประกอบ เช่น การจัดหาอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีใช้

ท างานซึ่งผู้ประกอบกิจการจะเป็นผู้จัดหาเสมอ ย่อมมีความแตกต่างจากสัญญาจ้างท าของท่ัวไป  และโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งหากพิจารณาถึงความมุ่งหมายของผู้ประกอบกิจการ น่าจะมุ่งใช้แรงงานของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงยิ่งกว่า

ผลส าเร็จในการคัดเลือกคนงาน ดังนั้น จึงมีวัตถุประสงค์คล้ายกับสัญญาจ้างแรงงาน แต่ก็ไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน

เสียทีเดียว เพราะในสัญญาจ้างแรงงาน ลูกจ้างจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น แต่ผู้รับเหมาค่าแรงอาจเป็นนิติ

บุคคลก็ได้ ดังนั้น จึงไม่อาจกล่าวได้อย่างแน่ชัดว่า สัญญาจ้างเหมาค่าแรงระหว่างผู้ประกอบกิจการกับผู้รับเหมา

ค่าแรงเป็นสัญญาจ้างท าของหรือสัญญาจ้างแรงงาน  ส่วนในระหวา่งผู้ประกอบกิจการกับลูกจ้างรับเหมาค่าแรงนั้น

ไม่ได้ท าสัญญาใดๆต่อกัน แตอ่ย่างไรก็ดี ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ก็ได้ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้าง

ของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงด้วย เพื่อให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงได้สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ตามกฎหมาย

แรงงาน เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปของผู้ประกอบกจิการ  

ส่วนในเร่ืองความรับผิดทางละเมิดต่อการกระท าละเมิดของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงนั้น จากการศึกษา ยังไม่

พบแนวค าพพิากษาฎกีาท่ีวินิจฉัยเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ประกอบกิจการเอาไวเ้ลย แตก่็ยังเป็นท่ีสงสัยว่า จะถือเอา

ความเป็นนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาก าหนดความรับผิดทางละเมดิของผู้ประกอบกจิการได้หรือไม ่ 

2. หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งของกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ 

สืบเนื่องมาจากแนวค าพิพากษาฎีกาท่ีเคยวินิจฉัยความรับผิดของผู้ว่าจ้างเหมาในสัญญาจ้างเหมาบริการ 

โดยอาศัยหลักกฎหมายเร่ืองความรับผิดของตัวการ ตามมาตรา 427 ท้ังท่ี สัญญาจ้างเหมาบริการมีลักษณะเป็น

สัญญาจ้างท าของ ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเร่ืองความรับผิดของผู้ว่าจ้างไว้โดยเฉพาะแล้ว ตามมาตรา 428 อีกท้ัง  

ต่อข้อสงสัยท่ีว่าในกรณีของสัญญาจ้างเหมาค่าแรง จะถือเอาความเป็นนายจ้างตามกฎหมายแรงงานมาก าหนดให้ผู้

ประกอบกิจการรับผิด ตามมาตรา 425 ในฐานะนายจ้างได้หรือไม่ ดังนัน้ ในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยจึงจะได้ท าการศกึษาหลัก

กฎหมายดังกล่าวมาท้ังของไทยและตา่งประเทศ เพื่อท่ีจะได้น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ และก าหนดแนวทางการปรับ

ใชก้ฎหมายต่อไป ดังนี ้ 

2.1 ความรับผิดของผู้ว่าจ้างท าของ  

ในกฎหมายไทยปรากฏในมาตรา 428 ซึ่งมีต้นแบบมาจากประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น มาตรา 716 จึงมี

หลักเกณฑ์ท่ีคล้ายกัน กล่าวคอื โดยหลักผู้ว่าจ้างไมต่อ้งรับผิดในการกระท าละเมิดของผู้รับจ้าง เวน้แตผู่้ว่าจ้างจะเป็น

ผู้ผิด ดังนั้น นักกฎหมายส่วนใหญ่จึงเห็นว่า ความรับผิดของผู้ว่าจ้างท าของ ตามมาตรา 428 นี้ เป็นความรับผิดเพื่อ

การกระท าของตนเองบนพื้นฐานความผิด [10] ท้ังนี้ เพราะโดยปกติผู้ว่าจ้างไม่มีอ านาจบังคับบัญชาการท างานของผู้

รับจ้าง ดังนั้น โดยหลักจึงไม่จ าต้องร่วมรับผิดด้วย เว้นแต่จะผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ผิดในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณีนี้ คือ  
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ผิดในการงานท่ีสั่งให้ท า หรือผิดในค าสั่งท่ีให้ไว้ หรือผิดในการเลือกผู้รับจ้าง ซึ่งกว้างกว่ากฎหมายญี่ปุ่นท่ีก าหนดไว้

กรณีเดียว คือ ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ผิดในค าสั่งหรือค าแนะน าท่ีตนได้ให้ไว้เท่านั้ น ส่วนประเทศท่ีใช้กฎหมายระบบคอม

มอนลอว์ ก็มีพื้นฐานความรับผิดของผู้ว่าจ้างท าของเช่นเดียวกันกับกฎหมายไทยและกฎหมายญี่ปุ่น โดยในกฎหมาย

อังกฤษก าหนดว่า 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 ซึ่งวางหลักว่า “ผู้ว่าจ้างจะรับผิดในความ

เสียหายท่ีผู้รับจ้างได้กอ่ขึ้น ก็ตอ่เมื่อความเสียหายน้ันเป็นผลมาจากผู้ว่าจ้างประมาทเลินเล่อในการควบคุมดูแลงานซึ่ง

อยู่ในขอบเขตหน้าท่ีตน ตามมาตรา 56 หรือหน้าท่ีท่ีมีอยู่ตามกฎหมายนี้” แต่อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน ท้ังอังกฤษและ

อเมริกาต่างมีแนวโน้มท่ีจะพัฒนาหลักกฎหมาย โดยก าหนดให้ ในบางกรณี ผู้ว่าจ้างจะต้องร่วมรับผิดต่อการกระท า

ละเมิดของผู้รับจ้าง แม้ปราศจากความผิดก็ตาม เช่น ในกฎหมายอังกฤษ หากผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างปฎิบัติงานอันมี

ลักษณะท่ีเป็นอันตรายพิเศษ  (extra hazardous activity) ผู้ว่าจ้างจะต้องร่วมรับผิดในกระท าละเมิดของผู้รับจ้าง ใน

ลักษณะเช่นเดียวกับความรับผิดของนายจ้าง [12] ส่วนในอเมริกาก็ได้มีการพัฒนากฎหมายเร่ืองความรับผิดของผู้

ว่าจ้างท าของอย่างเป็นกิจจะลักษณะ โดยบัญญัติเป็นข้อยกเว้น ซึ่งก าหนดให้ผู้ว่าจ้างต้องร่วมรับผิดในการกระท า

ละเมิดของผู้รับจ้าง ในลักษณะเช่นเดียวกับความรับผิดของนายจ้าง โดยปรากฏใน มาตรา 57-58  ซึ่งมีอยู่ท้ังหมด  

8 กรณี ได้แก่ 1. เป็นงานท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงเป็นพิเศษ 2. เป็นงานท่ีเป็นอันตรายผิดปกติ 3. เป็นงานท่ีมคีวามเสี่ยง

สูงว่าจะเกิดอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกาย หากเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ไม่ได้ประกอบขึ้นหรือได้รับการบ ารุงอย่าง

ระมัดระวัง 4. เป็นงานท่ีอาจก่อให้เกิดการบุกรุก หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่สาธารณะ หรือบุคคลใด

บุคคลหนึ่ง หรือเป็นงานท่ีมีผลเป็นการถอน หรือท าลายสิทธิได้รับการค้ าจุนของท่ีดินแปลงอื่น 5. เป็นงานท่ีเจ้าของ

หรือเป็นผู้ให้เชา่ท่ีดนิมหีนา้ที่ตอ้งใชค้วามระมัดระวัง 6. เป็นงานท่ีกฎหมายหรือระเบียบก าหนดให้ผู้ว่าจ้างต้องใชค้วาม

ระมัดระวังโดยเฉพาะเพื่อความปลอดภัยของบุคคลอื่น 7. เป็นงานท่ีได้รับสัมปทานหรือเป็นงานท่ีต้องท าในสถานท่ี

สาธารณะ 8. เป็นงานวา่จ้างให้ผู้รับจ้างเข้ามาให้บริการแก่บุคคลภายนอกแทนตนเอง และมีเหตุท าให้บุคคลภายนอก

เชื่อว่าผู้วา่จ้าง หรือลูกจ้างของผู้ว่าจ้างได้ท าหรือให้บริการนัน้ดว้ยตนเอง ซึ่งก็ได้มนีักกฎหมายเห็นวา่ กฎหมายละเมิด

ของไทยควรมีการบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมให้ผู้ว่าจ้างร่วมรับผิดในการกระท าละเมิดของผู้รับจ้าง ในลักษณะเป็น

ความรับผิดเพื่อการกระท าละเมิดของผู้อื่น (vicarious liability) หากงานท่ีว่าจ้างนั้นเป็นงานนั้นมีความเสี่ยงเป็นพิเศษ 

หรือเป็นงานท่ีมีอันตรายผิดปกติ หรือเป็นงานท่ีมีความเสี่ยงสูงว่าจะเกิดอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกาย หากเคร่ืองมือ

หรืออุปกรณืไม่ได้ประกอบขึ้นหรือได้รับการบ ารุงอย่างระมัดระวัง หรือเป็นงานท่ีได้รับสัมปทานหรืองานท่ีท าในท่ี

สาธารณะด้วย [13] ซึ่งผู้วิจัยเห็นดว้ย เพราะเมื่องานเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยแก่สาธารณชนหรือผู้อ่ืนได้ง่ายและ

เป็นภยันตรายร้ายแรง จึงควรคุ้มครองผู้เสียหาย โดยให้ผู้ว่าจ้างร่วมรับผิด แม้ปราศจากความผิด แต่อย่างไรก็ดี ใน

กรณีท่ีผู้ว่าจ้างได้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเข้ามาให้บริการแก่บุคคลภายนอกแทนตนเองนั้น ยังไม่ปรากฎว่ามีนักกฎหมาย

เสนอแนะให้มีการเพิ่มเติมกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นความรับผิดเพื่อการกระท าละเมิดของผู้อื่นแต่อย่างใด ส่วน

ประมวลกฎแพ่งเยอรมัน หาได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ว่าจ้างท าของไม่ โดยการพิจารณาความรับผิด

ของผู้ว่าจ้างท าของ จะพิจารณาตามหลักท่ัวไปในการกระท าละเมิด  ตามมาตรา 823 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง

เยอรมัน[14] ซึ่งก็มีนักกฎหมายเห็นว่า ในกฎหมายไทย อาจน ามาตรา 420 มาปรับใชก้ับความรับผิดของนายจา้งได้ ใน

กรณีท่ีผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ตามกฎหมายในการป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดแก่ผู้อื่นด้วย โดยไม่จ าต้องบัญญัติกฎหมาย

เพิ่มเตมิไว้ในบทบัญญัติเร่ืองความรับผิดของผู้ว่าจ้างท าของ เหมอืนเชน่กฎหมายอเมริกา [15] 
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2.2 ความรับผิดของนายจา้ง  

ในประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน มาตรา 831  และประมวลกฎหมายแพ่งญี่ ปุ่น มาตรา 715 ต่างก็มี

แนวคิดในการก าหนดความรับผิดของนายจ้างท่ีคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ เมื่อลูกจ้างกระท าละเมิดในระหว่างการ

ปฏิบัติงานท่ีจ้าง นายจ้างจะต้องร่วมรับผิดด้วย โดยกฎหมายสันนิษฐานว่าความเสียหายท่ีลูกจ้างก่อขึ้นน่าจะมาจาก

ความบกพร่องของนายจ้างในการคัดเลือกตัวลูกจ้างหรือการควบคุมดูแลการท างานของลูกจ้าง [16] แต่ก็ไม่ใช่บท

สันนิษฐานเด็ดขาด กล่าวคือ หากนายจ้างสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังในการคัดเลือก อบรม และ

ควบคุมดูแลลูกจ้างแล้ว นายจ้างก็ไม่ต้องร่วมรับผิด ดังนั้น ความรับผิดของนายจ้างตามกฎหมายเยอรมันและ

กฎหมายญี่ปุ่น จึงเป็นความรับผิดบนพื้นฐานความผิดของนายจ้างเอง (The Master’s Fault) [17] อย่างไรก็ดี ในทาง

ปฏิบัติศาลได้ปรับใช้มาตรา 831 ในลักษณะท่ีใกล้เคียงกับความรับผิดโดยเด็ดขาด [18] กล่าวคือ นายจ้างหลุดพ้น

ความรับผิดก็ต่อเมื่อนายจ้างได้ใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเท่านั้น นอกจากนี้ ยังพบว่าศาลเยอรมันยังได้วางแนว

ทางการวินิจฉัยเกี่ยวกับความรับผิดระหว่างนายจ้างและผู้ยืมตัวลูกจ้างไปใช้งาน (Borrowed Employees) ด้วย โดย

ยอมรับกันวา่ นายจ้างคนสุดท้ายซึ่งมีอ านาจออกค าสั่งในเวลาท่ีท าละเมิดจะตอ้งเป็นผู้รับผิด ส่วนในกรณีสัญญาจ้าง

เหมาช่วงแรงงาน ได้มีการก าหนดแบ่งแยกความรับผิดอย่างชัดเจน โดยให้นายจ้างถาวรเป็นผู้รับผิดชอบในการ

คัดเลอืกลูกจ้าง ส่วนนายจ้างชั่วคราวจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสั่งการและการดูแลลูกจ้าง แตถ่้าความเสียหายเกิดขึ้น

เพราะเลือกลูกจ้างไม่ดี และบกพร่องในการควบคุมดูแล นายจ้างท้ังสองคนต้องร่วมรับผิด [19] ส่วนความรับผิดของ

นายจ้างในกฎหมายอเม ริกา  ปรากฎใน The Restatement (Third) of Agency, 2006 Chapter 2. Principles Of 

Attribution § 2.04 Respondeat Superior ซึ่งก าหนดให้นายจ้างต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระท าไป

ในทางการท่ีจ้าง แม้ปราศจากความผิด และโดยไมม่ีข้อแก้ตัว ซึ่งมีลักษณะเป็นความรับผิดเพื่อการกระท าของบุคคล

อื่น (Vicarious Liability) บนพืน้ฐานที่ปราศจากความผิด [20] ท้ังน้ี เพราะโดยหลักนายจ้างเป็นผู้มอี านาจควบคุมบังคับ

บัญชาหรือก าหนดวิธีการท างานของลูกจ้าง ดังนั้น จึงต้องร่วมรับผิดด้วย แม้จะไม่มีความผิดก็ตาม เช่นเดียวกันกับ

กฎหมายอังกฤษ ที่ถือว่าความรับผิดของนายจ้างเป็นความรับผิดเพื่อการกระท าของผู้อ่ืน [21] นอกจากนี ้ในกรณีท่ีให้

บุคคลอื่นยืมลูกจ้างไปใชง้าน ศาลอังกฤษยังได้วางแนวทางการวินิจฉัยไวว้่านายจ้างท่ีแท้จริงยังคงตอ้งร่วมรับผิดเพื่อ

การกระท าของลูกจ้างอยู่ เวน้แตจ่ะแสดงให้เห็นวา่ตนได้ส่งมอบอ านาจควบคุมบังคับบัญชาลูกจ้างให้ผู้ท่ีขอยืมลูกจ้าง

ไปแล้ว ส่วนความรับผิดของนายจ้างตามกฎหมายไทยนั้น มีลักษณะเช่นเดียวกับกฎหมายอังกฤษและอเมริกา 

กล่าวคือ เป็นความรับผิดเพื่อการกระท าของผู้อื่นบน ส่วนกรณีท่ีนายจ้างสั่งให้ลูกจ้างไปท างานแก่บุคคลภายนอก 

หากนายจ้างยังมีอ านาจบังคับบัญชาลูกจ้างอยู่ นายจ้างก็ยังเป็นนายจ้างของลูกจ้างอยู่ตามเดิม  [22] แต่ยังไม่ชัดเจน

ว่าบุคคลภายนอกจะต้องร่วมรับผิดด้วยหรือไม่ และหากบุคคลภายนอกมีอ านาจบังคับบัญชาลูกจ้าง กรณีนี้ใคร

จะตอ้งเป็นผู้รับผิด  

2.3 ความรับผิดของตัวการ  

ในกฎหมายต่างประเทศ ไม่ได้บัญญัติไว้ความรับผิดของตัวการไวใ้นกฎหมายละเมิด แต่ความรับผิดของ

ตัวการจะเป็นไปตามกฎหมายลักษณะตัวแทน ซึ่งเป็นความรับผิดบนพื้นฐานของสัญญา ไม่ใช่ความรับผิดเพื่อการ

กระท าของบุคคลอื่น (Vicarious Liability) อันเป็นพื้นฐานความรับผิดตามกฎหมายละเมิด โดยกฎหมายลักษณะ

ตัวแทนของเยอรมัน [23] ญี่ปุ่น [24] อเมริกา [25] และอังกฤษ [26] มีหลักความรับผิดของตัวการท่ีคล้ายคลึงกัน 

กล่าวโดยสรุปคือ เมื่อตัวแทนได้กระท าภายในขอบอ านาจ ตัวการย่อมตอ้งผูกพันในการกระท าของตัวแทน ไมว่า่จะผล

ทางสัญญาหรือผลทางละเมิดในอันท่ีท่ีจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอก โดยไม่มีข้อแก้ตัว ซึ่งมี

ลักษณะคล้ายกับความรับผิดเพื่อการกระท าละเมิดของบุคคลอื่น ตามกฎหมายละเมิด แต่ท้ังนี้  จะน าหลักกฎหมาย
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ตัวแทนมาปรับใช้ได้ ก็ต่อเมื่อมีความสัมพันธ์เป็นตัวการ-ตัวแทนกัน ซึ่งทุกประเทศท่ีกล่าวมาข้างต้น ต่างยอมรับว่า 

การเป็นตัวการ-ตัวแทน จะต้องเป็นกรณีท่ีตัวการมอบหมายให้ตัวแทนท าการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนตนเอง ซึ่งส่งผล

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมาย (Legal Position) ระหวา่งตัวการกับบุคคลภายนอก หรืออย่างนอ้ยจะตอ้ง

มีบุคคลท่ีเกี่ยวข้องสามฝ่าย คือ ตัวการ ตัวแทน และบุคคลภายนอก [27] หากกิจการท่ีมอบหมายให้ท าไม่เกี่ยวข้อง

กับบุคคลภายนอกย่อมไม่ใช่ตัวการ-ตัวแทน โดยเฉพาะกฎหมายตัวแทนของเยอรมัน จ ากัดเฉพาะการสร้างนิติ

สัมพันธ์ทางสัญญาเท่านั้น [28] กล่าวคือ ต้องเป็นกรณีท่ีตัวการมอบอ านาจให้ตัวแทนท าสัญญากับบุคคลภายนอก 

เชน่เดียวกับกฎหมายอังกฤษและอเมริกาท่ีอธิบายวา่ จุดประสงค์หลักของการตั้งตัวแทน ก็เพื่อสร้างความผูกพันทาง

สัญญาระหว่างตัวการกับบุคคลท่ีสาม [29] ไม่ใช่งานทางกายภาพเหมือนงานลูกจ้างท่ัวไป [30] หากเป็นงานทาง

กายภาพ ยอ่มไมอ่าจน าหลักกฎหมายตัวแทนมาปรับใชไ้ด้ ซึ่งปรากฎใน The Restatement (second) of Agency § 250 

โดยก าหนดวา่ ตัวการไมจ่ าตอ้งรับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจากการกระท าทางกายภาพโดยประมาทเลินเล่อของตัว

แทนท่ีไม่ใช่ลูกจ้างในระหว่างท าธุรกิจให้แก่ตัวการ แม้จะกระท าโดยอยู่ภายในขอบอ านาจแห่งการเป็นตัวแทนก็ตาม 

เวน้แตต่ัวการมหีน้าที่ตามกฎหมายท่ีต้องกระท าด้วยความระมัดระวัง  แตท้ั่งนี้ หากเป็นงานทางกายภาพ และตัวแทน

เป็นลูกจ้างด้วยแล้ว  ตัวการอาจตอ้งรับผิดบนพื้นฐานความรับผิดเพื่อการกระท าของผู้อื่น (vicarious liability) [31] แต่

อย่างไรก็ดี ในกฎหมายอังกฤษก็ได้น าหลักกฎหมายตัวแทนไปปรับใชก้ับกรณีเจ้าของรถมอบหมายให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่

ลูกจ้างขับรถแทนด้วย ในกรณีท่ีเจ้าของรถได้รับประโยชน์ แต่ถือเป็นเพียงข้อยกเวน้เท่านั้น [32] เพราะโดยหลักไม่ถือ

เป็นตัวการตัวแทน ส่วนในกฎหมายไทยได้บัญญัติกฎหมายเร่ืองความรับผิดของตัวการไว้ในกฎหมายลักษณะละเมิด

เอาไว้โดยเฉพาะแล้ว ในมาตรา 427 จึงไม่ต้องน าหลักกฎหมายลักษณะตัวแทนมาปรับใชอ้กี โดยมาตรานีถ้ือเป็นความ

รับผิดเพื่อการกระท าของผู้อื่น เชน่เดียวกับความรับผิดของนายจ้าง ซึ่งในทางปฏิบัต ิพบวา่ศาลฎกีาได้น าไปปรับใชก้ับ

กรณีท่ีเจ้าของรถมอบหมายให้ผู้อื่นขับรถแทน เพื่อกิจการส่วนตัวของเจ้าของรถ โดยไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก

ด้วย เช่นค าพิพากษาฎีกาท่ี 1133/2516 (ท่ีประชุมใหญ่) และค าพิพากษาฎีกาท่ี 2977/2523 และค าพิพากษาฎีกาท่ี 

260/2535 ซึ่งขัดกับความเห็นของนักกฎหมายสว่นใหญ่ท่ีเห็นว่า กิจการท่ีมอบหมายให้ตัวแทนท า จะต้องเกี่ยวข้องกับ

บุคคลภายนอก [33] โดยกิจการท่ีตั้งตัวแทนไปท านั้นกว้างขวางมาก มิได้จ ากัดเฉพาะนิติกรรมเท่านั้น  [34] อาจ

กิจการอื่นก็ได้ [35] แต่หากไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ย่อมไม่ใช่ตัวการ-ตัวแทน ซึ่งผู้วิจัยเห็นด้วยว่า การตั้ง

ตัวแทนนั้น จะต้องเป็นการมอบอ านาจให้ตัวแทนท าการอย่างใดอย่างหนึ่งกับบุคคลภายนอกแทนตัวการ โดยกิจการ

นั้นจะเป็นนิติกรรมหรือกิจการอื่นๆ เช่น เจ้าของให้ขับรถไปส่งคนโดยสารแทนตนเอง เป็นต้น แต่หากไม่เกี่ยวข้องกับ

บุคคลภายนอกแล้ว ย่อมไม่ใช่ตัวการ-ตัวแทน และไม่น่าจะน ามาตรา 427 มาปรับใช้ได้ แต่กรณีท่ีเจ้าของรถ

มอบหมายให้ผู้อื่นขับรถแทน เพื่อกิจการส่วนตัวของเจ้าของรถ อาจให้ถือเป็นข้อยกเว้นท่ีเจ้าของรถจะต้องร่วมรับผิด 

ในฐานะตัวการ เช่นเดียวกับกฎหมายอังกฤษ 
 

การอภิปรายผล สรุปผลการศึกษา 
จากผลการศึกษา ผู้วิจัยขอแยกวเิคราะห์ปัญหาโดยแยกตามประเภทของสัญญาจ้างเหมา ดังนี้  

1. สัญญาจ้างเหมาบริการ มปีระเด็นท่ีจะต้องวนิจิฉัย ดังนี้ 

ประเด็นแรก เหตุใดผู้ว่าจ้างเหมาจึงต้องร่วมรับผิดในการกระท าละเมดิของลูกจ้างของผู้รับเหมาด้วย ในเมื่อ

ผู้วา่จ้างเหมากับลูกจ้างของผู้รับเหมาไม่ได้ท าสัญญาต่อกันโดยตรง ต่อปัญหานี้ ผู้วิจัยเห็นว่าในเมื่อสัญญาจ้างเหมา

บริการ เป็นสัญญาท่ีผู้วา่จ้างได้วา่จ้างให้ผู้รับเหมาเพื่อเข้ามาท างานส่วนใดสว่นหนึ่งหรือท้ังหมดของตนเอง ดังนัน้ การ

ท่ีผู้รับเหมาได้จ้างลูกจ้างเข้ามาท างานดังกล่าว จึงมิใชง่านหรือกิจการส่วนตัวของผู้รับเหมา แต่เป็นงานหรือกิจการท่ี
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ต้องกระท าให้แก่หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ซึ่งก็คือผู้ว่าจ้างเหมา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ลูกจ้างของผู้รับเหมา

ย่อมถือเป็นตัวแทนของผู้รับเหมาในขณะเดียวกันด้วย เมื่อลูกจ้างของผู้รับเหมากระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอกใน

ระหว่างท่ีท างานให้แก่ผู้ว่าจ้างเหมา ย่อมถือว่าผู้รับเหมาเป็นผู้กระท าละเมิดเอง ดังนั้น ผู้ว่าจ้างเหมาซึ่งมีนิติสัมพันธ์

สัมพันธ์กับผู้รับเหมาจึงอาจจะต้องร่วมรับผิดด้วย แม้จะไม่ใช่การกระท าของผู้รับเหมาโดยตรงก็ตาม แต่อย่างไรก็ดี  

เพื่อให้เกิดความชัดเจน ผู้วิจัยเห็นว่า ควรบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติม โดยให้ถือว่าการกระท าละเมิดของลูกจ้างของ

ผู้รับเหมาเป็นการกระท าละเมดิของผู้รับเหมาเอง  

ประเด็นท่ีสอง ผู้วา่จ้างเหมาบริการจะต้องรับผิดในฐานะใด จากผลการศึกษาค าพิพากษาฎีกาที่กล่าวมาจะ

เห็นว่า ศาลได้วินิจฉัยความรับผิดของผู้ว่าจ้างเหมาโดยอาศัยหลักกฎหมายเร่ืองความรับผิดของตัวการ ตามมาตรา 

427 แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากสัญญาจ้างเหมาบริการ มีลักษณะเป็นสัญญาจ้างท าของ ตามมาตรา 587 ตามท่ีได้

ศึกษามาแล้ว ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่า โดยหลักการวินิจฉัยความรับผิดของผู้ว่าจ้างเหมา  ในสัญญาจ้างเหมาบริการ 

จะต้องวินิจฉัยตามบทบัญญัติมาตรา 428 เร่ืองความรับของผู้ว่าจ้างท าของ ซึ่งเป็นความรับผิดเพื่อการกระท าของ

ตนเองบนพืน้ฐานความผิด กล่าวคอื ผู้ว่าจ้างจะรับผิดก็ตอ่เมื่อผู้วา่จ้างเป็นผู้ผิดในงานท่ีสั่งให้ท า หรือค าสั่งที่ให้ไว้ หรือ

ในการเลอืกหาผู้รับจ้าง  

อย่างไรก็ดี กรณท่ีีศาลฎีกาวินิจฉัยความรับผิดของผู้ว่าจ้างเหมาโดยอาศัยหลักกฎหมายเร่ืองความรับผิดของ

ตัวการ มาตรา 427 นั้น ผู้วิจัยเห็นว่า หากงานท่ีผู้ว่าจ้างเหมาได้ว่าจ้างให้ผู้รับเหมาท านั้น เป็นงานท่ีไม่เกี่ยวข้องกับ

บุคคลภายนอก เช่น งานจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาดในสถานประกอบการของผู้ว่าจ้างเหมาเอง หรืองาน

บ ารุงรักษาระบบไอทีของผู้วา่จ้างเหมาเอง กรณีเชน่นี ้ย่อมไมใ่ชต่ัวการ-ตัวแทน จึงไม่อาจน ามาตรา 427 มาปรับใชไ้ด้ 

แต่หากเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ไม่วา่จะเป็นการท าสัญญาหรือกิจการอย่างอื่นกับบุคคลภายนอกแทน

ตนเอง เช่น งานจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อให้เข้ามาดูแลทรัพย์สินของผู้อื่นแทนผู้ว่าจ้างเหมา  หรือ

วา่จ้างให้ผู้รับเหมาเข้ามาบริการขนส่งผู้โดยสารแทนผู้ว่าจ้าง กรณีเชน่นี้ ย่อมถือว่าผู้รับเหมาเป็นตัวแทนของผู้วา่จ้าง

ในขณะเดียวกันด้วย แต่อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยก็เห็นว่า ไม่น่าน ามาตรา 427 เร่ืองความรับผิดของตัวการมาปรับใช้ได้กับ

ความรับผิดของผู้ว่าจ้างเหมาโดยตรงได้ เพราะอีกด้านหนึ่ง ผู้ว่าจ้างเหมาและผู้รับเหมายังมคีวามสัมพันธ์กันในฐานะ

เป็นผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างท าของ ซี่งมีบทบัญญัตเิกี่ยวกับความรับผิดของผู้วา่จ้างท าของไว้โดยเฉพาะ

แล้ว ในมาตรา 428 อีกท้ัง บทบัญญัติเร่ืองความรับผิดของผู้ว่าจ้างท าของ ตามมาตรา 428 นี้ ยังมีพื้นฐานความรับ

ผิดท่ีแตกตา่งจากบทบัญญัติเร่ืองความรับผิดของตัวการ ตามมาตรา 427  กล่าวคือ ความรับผิดของผู้วา่จ้างท าของ 

ตามมาตรา 428 เป็นความผิดเพื่อการกระท าของตนเองบนพื้นฐานความผิด ส่วนความรับผิดของตัวการตามมาตรา 

427 เป็นความรับผิดเพื่อการกระท าของผู้อ่ืนบนพืน้ฐานที่ปราศจากความผิด ดังนัน้ หากให้ผู้วา่จ้างเหมาซึ่งมฐีานะเป็น

ผู้ว่าจ้างท าของ ต้องร่วมรับผิดในการกระท าละเมิดของผู้รับเหมา ตามบทบัญญัติมาตรา 427 ก็จะท าให้เกิดความ

ขัดแย้งทางพื้นฐานความรับผิดตามท่ีกล่าวมา แต่อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยก็เห็นด้วยว่า ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างเหมาได้ว่าจ้างให้

ผู้รับเหมาเข้ามาให้บริการแก่บุคคลภายนอกแทนตนเอง ควรจะก าหนดให้ผู้ว่าจ้างเหมาร่วมรับผิดในการกระท าละเมิด

ของผู้รับเหมาในลักษณะที่เป็นความรับผิดเพื่อการกระท าละเมิดของผู้อื่น เช่นเดียวกับความรับผิดของตัวการหรือของ

นายจ้างด้วย เพราะเข้าลักษณะเป็นตัวการ-ตัวแทนในขณะเดียวกันด้วย แต่ควรบัญญัติกฎหมายเพิ่มเติมในลักษณะ

เดียวกับการบัญญัติกฎหมายของอเมริกา กล่าวคือ ควรบัญญัติเป็นขอ้ยกเวน้ไว้ในหลักกฎหมายเร่ืองความรับผิดของ

ผู้ว่าจ้างท าของ โดยท้ังนี้ ควรจ ากัดเฉพาะกรณีท่ีมีเหตุอันท าให้บุคคลภายนอกเชื่อว่าผู้ว่าจ้างหรือลูกจ้างของผู้ว่าจ้าง

ได้ให้บริการนั้นด้วยเองเท่านั้น เพื่อสร้างความยุติธรรมแก่ผู้ว่าจ้างเช่นกัน เพราะโดยหลักผู้ ว่าจ้างไม่มีอ านาจ

บังคับบัญญาหรือก าหนดวิธีการท างานของผู้รับจ้าง ตัวอย่างเช่น กรณีจ้างเหมาบริการขับรถรับ-ส่งผู้โดยสารแทน
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ตนเอง หากพนักงานขับรถของผู้รับเหมาใส่ยูนฟิอร์มหรือติดสัญลักษณข์องผู้ว่าจ้างไวข้้างรถ กรณีเชน่นี้ หากพนักงาน

ขับรถของผู้รับเหมาบริการกระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก ผู้ว่าจ้างเหมาจะต้องร่วมรับผิดด้วย แมป้ราศจากความผิด

ก็ตาม แตห่ากไมม่เีหตุอันท าให้บุคคลภายนอกเชื่อว่าผู้ว่าจ้างหรือลูกจ้างของผู้วา่จา้งเป็นผู้ใหบ้ริการแก่บุคคลภายนอก

เอง ผู้ว่าจ้างก็ไมต่อ้งร่วมรับผิดด้วย เวน้แต่ผู้วา่จ้างจะเป็นผู้ผิดตามหลักทั่วไป  

2. สัญญาจ้างเหมาค่าแรง เนื่องจากสัญญาจ้างเหมาค่าแรงไม่ได้มีลักษณะเป็นสัญญาจ้างท าของหรือ

สัญญาจ้างแรงงาน และแม้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จะได้ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของลูกจ้าง

รับเหมาค่าแรงด้วยก็ตาม แต่ในเร่ืองความรับผิดทางละเมิดของผู้ประกอบกิจการนั้น ผู้วจิัยเห็นวา่ไม่ควรจะเอาความ

เป็นนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการรับผิดในฐานะนายจ้าง ตามมาตรา 425 ใน

ทุกกรณี เพราะหากพิจารณามูลเหตุท่ีนายจ้างตอ้งร่วมรับผิดในการกระท าละเมดิของลูกจ้าง แมป้ราศจากความผิด ก็

เนื่องมาจากนายจ้างมีอ านาจควบคุมบังคับบัญชาลูกจ้าง เช่นเดียวกับกรณีท่ีนายจ้างได้ให้บุคคลอื่นยืมตัวลูกจ้าง  

(Borrowed Employees) ท้ังในกฎหมายเยอรมันและอังกฤษต่างก็มีแนวทางในการก าหนดความรับผิดท่ีเหมือนกัน 

กล่าวคือ ใครเป็นผู้มีอ านาจออกค าสั่งในเวลาท่ีท าละเมดิจะตอ้งเป็นผู้รับผิด โดยไม่ได้ค านึงวา่ลูกจ้างจะได้ท าสัญญา

จ้างกับใครและจะได้ท างานให้กับนายจ้างถาวรหรือไม่ ซึ่งหากพจิารณาลักษณะของสัญญาจ้างเหมาค่าแรง จะเห็นว่า

มีความคล้ายคลึงกับกรณีท่ีนายจ้างให้บุคคลอื่นยืมตัวลูกจ้าง กล่าวคือ แม้ผู้รับเหมาค่าแรงจะได้ท าสัญญาจ้าง

แรงงานกับลูกจ้างรับเหมาค่าแรง แต่ก็ไม่ได้ต้องการใช้แรงงานของลูกจ้างเพื่อกิจการของตน แต่ให้ลูกจ้างไปท างาน

ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ ซึ่งผู้รับเหมาค่าแรงอาจจะเข้าควบคุมดูแลการท างานของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงด้วยตนเอง 

หรือให้ผู้ประกอบกิจการเป็นผู้ควบคุมดูแลการท างานของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงก็ได้ ดังนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่า หากจะ

วิจิฉัยความรับผิดของผู้ประกอบกิจการในผลแห่งละเมิดท่ีลูกจ้างรับเหมาค่าแรงได้กระท าต่อบุคคลภายนอกใน

ระหว่างท างานให้กับผู้ประกอบกิจการ ก็ควรจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์เร่ืองอ านาจในการควบคุมดูแลการท างาน

ของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงเป็นส าคัญเช่นกัน โดยหากผู้ประกอบกิจการเป็นผู้ควบคุมดูแลหรือออกค าสั่งเกี่ยวกับ

วธีิการท างานของลูกจ้างรับเหมาค่าแรง ผู้ประกอบกิจการก็ควรจะรับผิดในผลแห่งละเมิดท่ีลูกจ้างรับเหมาค่าแรงได้

กระท าต่อบุคคลภายนอก ในฐานะนายจ้าง ตามมาตรา 425 ท้ังนี้ เพราะมีอ านาจบังคับบัญชาเช่นเดียวกับนายจ้าง

ตามสัญญาจ้างแรงงาน เพียงผู้ประกอบกิจการไม่ได้ท าสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างรับเหมาค่าแรงโดยตรงเท่านั้น 

ส่วนผู้รับเหมาค่าแรงนั้น แม้จะไมไ่ด้ควบคุมดูแลการท างานของลูกจ้าง แต่เมื่อเป็นผู้ท าสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้าง

โดยตรง และยังคงมสีิทธิในฐานะนายจ้างที่จะท าโทษหรือเลิกจ้างลูกจ้างได้ ดังนัน้ เมื่อลูกจ้างรับเหมาค่าแรงได้กระท า

ละเมิดต่อบุคคลภายนอกในระหว่างท่ีท างานให้กับผู้ประกอบกิจการ ผู้รับเหมาค่าแรงก็ควรจะต้องร่วมรับผิดในการ

กระท าละเมดิของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงในฐานะนายจ้าง ตามมาตรา 425 ด้วยเชน่กัน 

แตห่ากผู้ประกอบกิจการไม่ได้เป็นผู้ควบคุมดูแลการท างานของลูกจ้างรับเหมาค่าแรง โดยตกลงให้ผู้รับเหมา

ค่าแรงเข้ามาท าหน้าท่ีดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ ก็ไม่มีมูลเหตุท่ีผู้ประกอบกิจการจะต้องร่วมรับผิดในการกระท าละเมิด

ของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงในฐานะนายจ้าง ตามมาตรา 425 แต่ความรับผิดของผู้ประกอบกิจการ ควรจะพิจารณา

ตามหลักกฎหมายเรื่องความรับผิดของผู้ว่าจ้างท าของ ตามมาตรา 428 เช่นเดียวกับความรับผิดของผู้ว่าจ้างเหมาใน

สัญญาจ้างเหมาบริการ เพราะต่างก็ไม่มีอ านาจบังคับบัญชาหรือควบคุมดูแลการท างานของลูกจ้างของผู้รับเหมา

เหมอืนกัน ด้วยเหตุนี้ จึงควรบังคับใช้กฎหมายท่ีเหมือนกัน เพื่อมใิห้เกิดการลักลั่นทางกฎหมาย ส่วนผู้รับเหมาค่าแรง

นั้น เมื่อเป็นผู้ควบคุมการท างานของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงด้วยตนเอง จึงต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดท่ีลูกจ้างได้

กระท าขึ้นในระหว่างท างานให้แกผู่้ประกอบกจิการ ในฐานะเป็นนายจ้าง ตามมาตรา 425  
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ข้อเสนอแนะ  
เพื่อให้เกิดชัดเจนในการปรับใช้กฎหมายเร่ืองความรับผิดของผู้วา่จ้างเหมาต่อการกระท าละเมิดของลูกจ้าง

ของผู้รับเหมา ผู้วิจัยจึงขอเสนอให้มีการเพิ่มเติมกฎหมายในเร่ืองความรับผิดของผู้ว่าจ้างท าของ ตามมาตรา 428  

โดยบัญญัติให้ครอบคลุมถึงผู้ว่าจ้างเหมาในสัญญาจ้างเหมาบริการและผู้ประกอบกจิการในสัญญาจ้างเหมาค่าแรงซึ่ง

มไิด้เป็นผู้ควบคุมดูแลการท างานของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงด้วย และควรบัญญัตใิห้การกระท าละเมิดของลูกจ้างของ

ผู้รับเหมาเป็นการกระท าละเมิดของผู้รับเหมาเอง รวมถึงควรบัญญัติข้อยกเวน้ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างต้องรับผิดร่วมรับผิด 

ในลักษณะเช่นเดียวกับความรับผิดของนายจ้าง ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างว่าจ้างให้ผู้รับจ้างให้บริการบุคคลภายนอกแทน

ตนเอง ตามแบบอย่างของกฎหมายอเมริกา นอกจากนี้ ในเร่ืองความรับผิดของนายจ้าง ตามมาตรา 425 ก็ควร

บัญญัตใิห้หมายความรวมถึง ผู้ประกอบกิจการในสัญญาจ้างเหมาค่าแรงซึ่งเป็นผู้ควบคุมบังคับบัญชาการท างานของ

ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงด้วย โดยให้มีขอ้ความ ดังตอ่ไปน้ี  

มาตรา 428 วรรคสอง “ผู้วา่จ้างท าของตามความในวรรคแรก ให้หมายความรวมถึงผู้ว่าจ้างเหมาในสัญญา

จ้างเหมาบริการ และผู้ประกอบกิจการในสัญญาจ้างเหมาค่าแรง ซึ่งมิได้เป็นควบคุมดูแลการท างานของลูกจ้าง

รับเหมาค่าแรงด้วย และในการนี้ ให้ถือว่าการกระท าละเมิดของลูกจ้างของผู้รับเหมาบริการหรือของลูกจ้างรับเหมา

ค่าแรง เป็นการกระท าละเมดิของผู้รับเหมาบริการหรือผู้รับเหมาค่าแรงเอง” 

มาตรา 428/1 วรรคแรก “ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างได้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเข้ามาให้บริการแก่บุคคลภายนอกแทน

ตนเอง และมีเหตุอันท าให้บุคคลภายนอกเชื่อว่าผู้ว่าจ้างหรือลูกจ้างของผู้ว่าจ้างได้ให้บริการนั้นด้วยตนเอง ผู้ว่าจ้าง

จะต้องรับผิดในความเสียหายท่ีผู้รับจ้างได้ก่อขึ้นในระหว่างท างานนั้น  แม้ผู้ว่าจ้างจะไม่ได้มีส่วนผิดตามท่ีกล่าวมาใน 

มาตรา 428 วรรคแรกก็ตาม” 

มาตรา 428/1 วรรคสอง “กรณีท่ีผู้ว่าจ้างตอ้งรับผิดตามความในวรรคก่อนหน้านี้ ผู้วา่จ้างย่อมมีสิทธิไล่เบ้ีย

เอากับผู้รับจ้างได้ ในลักษณะเชน่เดียวกับนายจ้างไล่เบ้ียเอากับลูกจ้าง ตามมาตรา 426” 

มาตรา 425 วรรคสอง “ นายจ้างตามความท่ีกล่าวมาในวรรคแรก ให้หมายความรวมถึง ผู้ประกอบกิจการ

ในสัญญาจ้างเหมาค่าแรง ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการท างานของลูกจ้างรับเหมาค่าแรงด้วย แตท้ั่งน้ี ไมก่ระทบกระท่ังถึง

ความรับผิดของผู้รับเหมาค่าแรงท่ีจะต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดท่ีลูกจ้างรับเหมาค่าแรงได้กระท าในระหว่างท างาน

ให้แกผู่้ประกอบกจิการแต่อยา่งใด” 
 

กิตติกรรมประกาศ  

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา  ผศ.ดร สรุศักดิ์ มณีสร และทุกท่านท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีได้สละเวลาให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็นต่างๆ 

รวมถึงกรุณาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆอันเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา จนท าให้

งานวจิัยคร้ังนีม้คีวามสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
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การปรับใช้ศิลปะการแสดงเพื่อการท่องเท่ียวรอบกว๊านพะเยา: กรณีศึกษา ต าบล

บ้านตุ่น อ าเภอเมือง 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  

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและการแสดงต าบลบ้านตุ่น 2) 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านโรงเรียนในต าบลบ้านตุ่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสภาวัฒนธรรมต าบลบ้านตุ่น 3) 

พัฒนาศิลปะการแสดงฟ้อนอืดสึ้ง และการตีกลองปู่จา ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ใน

การวิจัย ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาวัฒนธรรม ปราชญ์ท้องถิ่นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรี

พื้นเมือง และนาฏศิลป์พื้นเมือง นักเรียน และเยาวชน โดยใชว้ิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย ใน

รูปแบบของการสัมภาษณ์ การเรียนรู้จากปราชญ์ แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ท าการพัฒนาศิลปะการแสดงร่วมกับปราชญ์

ท้องถิ่น จากนัน้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชนของต าบลบ้านตุน่  

 ผลการวิจัยมีดังนี้ ศิลปะการแสดงในต าบลบ้านตุ่นท่ีใช้ในการแสดงในงานต่างๆ ของต าบล ได้แก่ ดนตรีสะล้อ 

ซึง ดนตรีป่ีพาทย์ล้านนา วงกลองอืดสึ้ง การตีกลองสะบัดชัย การตีกลองปู่จา การฟ้อนเล็บประกอบวงป่ีพาทย์ล้านนา  

การฟ้อนอืดสึ้ง ซึ่งท่าฟ้อนเล็บประกอบวงป่ีพาทย์ และท่าฟ้อนอืดสึ้งมีชื่อท่าฟ้อนและรูปแบบการฟ้อนร่วมกันในหลาย

ท่วงท่า สามารถน าพัฒนา บูรณาการ ท่าฟอ้นร่วมกัน รวมถึงวงกลองปู่จาท่ีมีการรักษารูปแบบ ท านอง ในการตีกลองท่ี

เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละวัด น ามาสร้างเป็นเอกลักษณ์การฟ้อน รูปแบบและท านองการตีกลองปู่จา ของต าบลบ้านตุ่น 

ท าการบันทึกท่าฟ้อน บันทึกท านองเพลงกลองปู่จา และถ่ายทอดให้กับเยาวชนในต าบล เพื่อน าไปใช้ในประเพณี

ทางด้านศาสนา และวัฒนธรรม น าไปสู่การเอกลักษณ์ทางด้านศิลปะการแสดง เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเท่ียว

ของต าบลบ้านตุน่  

 ต าบลบ้านตุ่น ได้รับการอุปถัมภ์ทางด้านศิลปะการแสดง จากองค์กรของรัฐ บ้าน วัด โดยมีบุคคลท่ีเป็นผู้น าองค์กร

เหล่านั้นให้การสนับสนุน พระครูวิสุทธิศีลากร เจ้าคณะต าบลบ้านตุ่น นายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านตุน่ นายจรัญ ใจยนื ประธานสภาวัฒนธรรมต าบลบ้านตุน่ และโรงเรียนฟากกวา๊นวทิยาคม  
 

ค าส าคัญ:  ฟื้นฟ,ู ถ่ายทอด, ฟอ้นเล็บ, อุปถัมภ ์

 

 

                                                 
1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละศลิปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 School of Architecture and Fine Arts, University of Phayao, Phayao province 56000 

* Corresponding author e-mail: rattanatapang@windowslive.com      



 
 

Proceedings   

2475 

Abstract 
 The purposes of this research aimed to 1) study culture and performing art renovation process at Bantoon Sub-

district 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 
 

บทน า 
 การปรับใช้ศิลปะการแสดงเพื่อการท่องเท่ียวรอบกว๊านพะเยา : กรณีศึกษา ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมือง

พะเยา จังหัดพะเยา เป็นการศกึษาบทบาท หนา้ท่ีของศลิปะการแสดงในชุมชนท่ีส่งเสริม สนับสนุน การท่องเท่ียวรอบ

กว๊านพะเยา จนท าให้เกิดเป็นเอกลักษณ์การแสดงของท้องถิ่น เมื่อนักท่องเท่ียวเข้ามาทอ่งเที่ยวในหมูบ้่านหรอต าบลก็

สามารถชมศิลปะการแสดงเหล่านั้นตามประเพณี หรือ การจัดการแสดงเพื่อต้อนรับนักท่องเท่ียวตามโอกาสต่างๆ 

ปัจจุบันพบว่าศิลปะการแสดงของท้องถิ่นเร่ิมสูญหายเนื่องมาจากขาดการสืบทอดจากเยาวชนรุ่นหลัง ท าให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน บ้าน วัด ได้ร่วมกันส่งเสริมศลิปะการแสดงเหล่านี้มากยิ่งขึน้ เกิดการรวมกลุ่มทางด้าน

ศลิปะการแสดงของคนในท้องถิ่น หน่วยงานและองค์กรเหล่านี้ช่วยกันรักษาศิลปะการแสดงให้คงอยู ่แต่ยังขาดความ

เป็นเอกภาพของชุมชน ผู้วิจัยจึงมแีนวคิดในการเข้าไปท าการศกึษาองค์ความรู้ดา้นศลิปะการแสดงจากปราชญท้์องถิ่น 

และร่วมกันจัดการ บูรณาการองค์ความรู้เหล่านี้ให้มีรูปแบบการน าเสนอเป็นเอกภาพ ภายใต้ความร่วมมือของคนใน

ท้องถิ่น วัด โรงเรียน องค์การบริหารส่วนต าบล และสภาวัฒนธรรมต าบล ซึ่ง มีศิลปะการแสดงของท้องถิ่นท่ี

หลากหลาย เชน่ การตกีลองปู่จา การตีกลองสะบัดชัย วงกลองอืด วงสะล้อ ซึง และวงป่ีพาทย์ล้านนา  ฟ้อนสาวไหม 

ฟอ้นเล็บ ฟ้อนกลองอดื โดยเนน้ศลิปะการแสดงฟอ้นกลองอดื และวงกลองปู่จา เพื่อใชเ้ป็นต้นแบบหรือแม่แบบในการ

ถ่ายทอดให้กับเยาวชนในท้องถิ่นได้ 
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วัตถุประสงค์ 
1. ศึกษากระบวนการฟ้ืนฟูศลิปวัฒนธรรมและการแสดงต าบลบ้านตุ่น  

2. เพือ่ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านโรงเรียนในต าบลบ้านตุ่น องคก์ารปกครองส่วนท้องถิ่น และสภาวัฒนธรรม

ต าบลบ้านตุ่น  

3.พัฒนาศลิปะการแสดงฟ้อนอืดสึ้ง และการตีกลองปู่จา ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 
 

วิธีวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งได้มีกระบวนการวิจัย โดยใช้เคร่ืองมือ และวิธีการเก็บข้อมูล 

จากภาคสนาม ด้วยการสัมภาษณแ์บบมสี่วนร่วม และไมม่สี่วนร่วม 

 กลุ่มตัวอย่างในการให้ข้อมูล ใชก้ระบวนการศกึษาจากกลุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจง แบง่กลุ่มดังนี้ 

1. กลุ่มผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มหีน้าที่ใน

การก าหนดทิศทางและพัฒนา พื้นท่ี และบุคคล ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเท่ียว ในการปกครองของต าบลบ้านตุ่น 

นายจรัล ใจยืน ประธานสภาวัฒนธรรมต าบลบ้านตุ่น ผู้วางนโยบายงานด้านศิลปวัฒนธรรมของต าบลให้สอดคล้อง

กับองค์การบริหารส่วนต าบล ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา 

2. ประธานกลุ่มช่างฟ้อนบ้านบัว ประธานกลุ่มช่างฟ้อนบ้านตุ่นใต้ ประธานวงกลองอืดสึ้งบ้านดอกบัว

ประธานวงกลองอืดสึง้บ้านตุ่นกลาง ประธานวงดนตรีคนหล่ายกว๊าน ปราชญท้้องถิ่นด้านการตกีลองปู่จา 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 การสอบถามข้อมูลดว้ยการใชแ้บบสอบถามเชิงคุณภาพแบบไมม่โีครงสร้าง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้าน

ศลิปะการแสดงของแตล่ะกลุ่มตามความถนัด รูปแบบการน าเสนอ การอนุรักษ ์การถ่ายทอด จากบรรพบุรุษสู่ปัจจุบัน 

วิธีการเก็บข้อมลู 

 1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต ารา และงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องทางด้านศิลปะการแสดง และการท่องเท่ียว 

 2. ศกึษา สอบถามข้อมูลเบือ้งต้นจากการประชุมคณะท างานทางด้านศิลปวัฒนธรรมของต าบลบ้านตุ่น และ

ผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น 

 3. สร้างเครื่องมือในการสัมภาษณแ์บบการวจิัยเชงิคุณภาพ ไมม่โีครงสร้าง 

ท าการเก็บข้อมูลทางด้านศิลปะการแสดงของต าบลบบ้านตุ่น จากประธานสภาวัฒนธรรม ประธานกลุ่มทางด้าน

ศลิปะการแสดง ได้แก่ กลุ่มช่างฟ้อนบ้านตุ่น กลุ่มชา่งฟ้อนบ้านบัว กลุ่มช่างฟอ้นบ้านห้วยลึก กลุ่มวงกลองอดืสึ้งบ้าน

บัว กลุ่มดนตรีกลองอดืสึ้งบ้านบัว กลุ่มดนตรีป่ีพาทย์บ้านตุ่น กลุ่มวงกลองปู่จา 

 4. ท าการประชาคมทางด้านศิลปะการแสดง ฟอ้นอดืสึ้ง วงกลองอืดสึง้ วงลกลองปู่จา และศิลปะการแสดง

อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนในต าบลบ้านตุ่น 

 5. ท าการวิเคราะห์ท่าฟอ้น ท านองกลอง  

6. ท าการบูรณาการรูปแบบการแสดงฟ้อนอืดสึง้ และการตีกลองปูจาเพื่อใชเ้ป็นท านองพืน้ฐานในการเรียน

และสามารถแสดงร่วมกันท้ังต าบล  

7. สอบถามรูปแบบการแสดงกับชุมชน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของท่าฟ้อน และตรวจสอบรูปแบบ 

การตีกลองปู่จา ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะการแสดง คือ นางบัวเรียว  

รัตนมณภีรณ์ ศลิปินแห่งชาติ สาขาศลิปะการแสดง (การแสดงพืน้บ้าน – ชา่งฟ้อน) ปี พ.ศ. 2559 
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8. ถ่ายทอดศิลปะการแสดงกลองปู่จา ฟอ้นอดืสึ้งให้กับเยาวชน กลุ่มช่างฟอ้น ในต าบลบ้านตุ่น 

9. ท าการบันทึกท่าฟอ้นอดืสึ้ง และท านองเพลงกลองปู่จา 

 10. น าเสนอผลงานวจิัย  
 

ผลการศึกษา 
กว๊านพะเยา "กว๊าน" ตามภาษาพื้นเมืองหมายถึง "บึง" เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติอยู่ ใจกลางเมืองพะเยา  

มีทิวเขาเป็นฉากหลัง เกิดจากน้ าท่ีไหลมาจากห้วยต่าง ๆ 18 สาย มีปริมาณน้ าเฉลี่ยปีละ 29.40 ล้านลูกบาศก์เมตร  

มีพันธ์ปลาน้ าจืดกว่า 48 ชนิด มีเนื้อท่ี 12,831 ไร่ เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุปลาต่าง ๆ ทัศนียภาพโดยรอบกว๊านพะเยา มีส่วน 

ท าให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวตามธรรมชาติ ท่ีสวยงามประทับใจผู้พบเห็น จนอาจจะกล่าวได้ว่าหัวใจของเมืองพะเยาอยู่ท่ี

กว๊านพะเยานี่เอง หลวงพ่อพระธรรมวิมลโมลี มีความเห็นว่า “กว๊าน” คือ “กว้าน” เพราะกว้านเอาน้ าจากห้วย

หนอง คลอง บึง และแม่น้ าล าธารต่าง ๆ มารวมไว้ในที่แห่งเดียว ในภูมิภาคอื่น ๆ เช่น ตะวันออกเฉียงเหนือว่า 

“กว้าน” ความหมายหนึ่ง หมายถึง ศาลากลางบ้าน หอประชุม สถานที่เหล่านี้เป็นที่สาธารณประโยชน์ร่วมกันค า

ว่า “กว๊าน” ในชื่อ “กว๊านพะเยา ” หมายถึงหนองน้ าหรือ บึงน้ าขนาดใหญ่ ค านี้มีใช้ในท้องถิ่นล้านนา เฉพาะที่

จังหวัดพะเยาแห่งเดียวเท่านั้น กว๊านพะเยานับเป็นแหล่งน้ าจืดท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งของคนเมืองพะเยา ท้ังในทาง

การประกอบอาชีพทางด้านการประมง และท่ีเป็นจุดเด่นอย่างมากในปัจจุบัน คือ เป็นสถานท่ีพักผ่อน เป็นแหล่งประกอบ

อาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ท้ังผู้ท่ีอยู่รอบกว๊านพะเยาและนักธุรกิจที่ใช้พื้นท่ีในการประกอบอาชีพ ดังนั้น 

กวา๊นพะเยาจึงเป็นแหล่งประกอบอาชพีส าคัญของจังหวัดพะเยา 

ชุมชนรอบกว๊านพะเยามีความหลากหลายทางด้านศิลปะการแสดง ซึ่งการแสดงเหล่านี้รับอิทธิพลมาจากหลาย

พื้นท่ี โดยเฉพาะในช่วง 50 ปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ การแสดงด้านดนตรีวงป่ีพาทย์ วัดศรีโคมค าจังหวัดพะเยา ท่ี

รับอิทธิพลทางด้านการดนตรีการบรรเลงจากจังหวัดเชียงรายและจังหวัดล าปาง สามารถบรรเลงดนตรีท้ังในรูปแบบ

ดั้งเดิมและวงดนตรีประยุกต ์ 

วงสะล้อ ซึงต าบลบ้านตุ่น ซึ่งเรียกตัวเองว่า ชุมชนคนหล่ายกว๊าน การแสดงการตีกลองสะบัดชัยต าบลบ้านตุ่น 

และโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม การแสดงการขับซอพื้นเมืองในเขตต าบลบ้านสาง ต าบลแม่นาเรือ ต าบลแม่ใส ที่

นักแสดงเหล่านี้ได้เลิกกิจการแต่ยังมีความสามารถและพร้อมท่ีจะถ่ายทอดให้กับเยาชนแล้วน ามาแสดงเพื่อการท่องเท่ียว

ไดเ้ป็นอย่างดี กิจกรรมเหล่านี้ท าให้เห็นถึงวถิีชวีิตของคนรอบกว๊านพะเยาท่ีเชื่อมโยงระหว่างคน น้ า ธรรมชาติ และการใช้

ชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ก่อให้เกิดอาชีพท่ีสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นท้ังทางด้านเกษตร 

ประมง และการท่องเท่ียว 

ต าบลบ้านตุ่น แบ่งเขตการปกครอง เป็น 11 หมู่บ้าน สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของต าบลบ้านตุ่น 

ได้แก่ น้ าตกห้วยแมตุ่น่เป็นน้ าตกขนาดเล็กมคีวามสูงประมาณ 7 เมตร และอยูท่่ามกลางป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ ตัง้อยู่ในเขต

พื้นป่าบ้านห้วยหม้อ หมู่ท่ี 5 ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา ดอยหลวงเป็นจุดท่ีสูงท่ีสุดของเทือกเขา ในอุทยานแห่งชาติดอย

หลวง มีความสูงจากระดับน้าทะเล 1,694 เมตร เป็นจุดชมทัศนียภาพ 3 จังหวัดคือ พะเยา เชียงราย และลาปาง เป็นจุด

ชมทะเลหมอกและชมพระอาทิตยข์ึ้นท่ีสวยงาม และช่วงเดือน ธันวาคม- กุมภาพันธ์ ของทุกปี องค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านตุน่ จะมกีารจัดโครงการ เดินดอย ชมดาว โตล้มหนาว พิชิตดอยหลวง ทุกปี 

 ศลิปะการแสดงของต าบลบ้านตุ่นมีความหลากหลายกลุ่มท่ีได้รับการสืบทอดมาจากช่างฟ้อน นักดนตรี รุ่นก่อน ๆ 

สืบต่อกันมาในรูปแบบการดูจากต้นแบบแล้วท าตาม ท าให้การแสดงดังกล่าวเกิดความคลาดเคลื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

รูปแบบการฟ้อนของช่างฟ้อน ปัญหาท่ีพบคือ ช่างฟ้อนอาวุโสท่ีเป็นผู้ถ่ายทอดไม่สามารถลงไปปรับแก้ปัญหาในความ
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คลาดเคลื่อนดังกล่าวได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นระยะมากกกว่า 10 ปี แต่ยังมีโครงสร้างและรูปแบบท่าฟ้อน

ดังเดิม ซึ่งการแสดงดังกล่าวสามารถแบ่งได้เป็น การฟ้อนแบบพื้นเมือง การดนตรี และผู้ให้การอุปถัมภ์ช่างฟ้อน และนัก

ดนตรีท้ังในส่วนของบุคคล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

 การฟ้อนแบบพื้นเมอืง  

ฟอ้นเล็บ แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 

1. ฟ้อนเล็บประกอบวงป่ีพาทย์ ซึ่งปรากฏอยู่ในหมู่ ท่ี 1 บ้านตุ่นใต้ หมู่ ท่ี 2 บ้านตุ่นกลาง ซึ่งได้รับการ

ถ่ายทอดมาจากช่างฟ้อน ชื่อ บัวบาน เดิมเป็นช่างฟ้อนของบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อ 40 ปี ก่อน  

ประกอบเพลงท่ีเรียกว่าเพลงแห่ หรือตรงกับเพลงแห่เมือง ของจังหวัดเชยีงราย มีท่าฟ้อนท้ังหมด 16 ท่า รูปแบบการ

ฟอ้นใชเ้ท้าในการก้าวจ านวน 5 ก้าว แตง่กายด้วยชุดพื้นเมืองเสื้อแขนประบอก นุ่งผ้าถุง หรือนุ่งซิ่น เกล้าผม และติด

ดอกไม้ สีสันของเคร่ืองแต่งกายจะเปลี่ยนตามยุคสมัยของช่างฟ้อนท่ีได้ร่วมกันออกแบบ ให้เข้ากับสมัยนิยม ปัจจุบัน

การฟอ้นเล็บประกอบวงป่ีพาทย์ไม่มกีลุ่มเยาวชนเข้ามาสืบทอด นักแสดงอยูใ่นช่วง อายุ 30 – 60 ป ี 

 

 
ภาพที่ 1  ฟอ้นเล็บประกอบวงป่ีพาทย์ บ้านตุ่นใต ้อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

ภาพโดย: วชิรวทิย ์ศิริเทพ 
 

2. ฟ้อนเล็บประกอบวงดนตรีท่ีเรียกว่า วงกลองอืดสึ้ง พบในหมู่ท่ี 4 บ้านดอกบัว ได้รับการถ่ายทอดมาจาก

ชา่งฟ้อนวัดสันป่ามว่ง อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา ราว 40 ปี ก่อน มีท่าฟ้อนท้ังหมด 16 ท่า รูปแบบการฟ้อนใช้เท้าใน

การก้าว 5 ก้าว ปัจจุบันมีนักแสดงฟ้อนกลองอืดสึ้ง จ านวน 8 คน ในการดูแลของเจ้าอาวาสวัดดอกบัว รูปแบบการ

แต่งกายตามสมัยนิยม สมาชิกของกลุ่มช่างฟ้อนร่วมกันในการออกแบบชุดเค ร่ืองแต่งกาย ปัจจุบันการฟ้อนเล็บ

ประกอบวงกลองอืดสึง้ มีสมาชิก 8 คน อายุอยูใ่นช่วง 30 – 50 ป ีทา่ฟ้อนได้รูปแบบการฟอ้นเร่ิมมกีารเปลี่ยนแปลง  
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ภาพที่ 2  ฟอ้นเล็บ หรอื ฟอ้นอืดสึ้ง โดยกลุม่ช่างฟอ้นวัดบ้านดอกบัว อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

ภาพโดย: วชิรวทิย ์ศิริเทพ 
 

3. ฟ้อนเล็บแบบประยุกต์ เข้ากับวงดนตรีสะล้อซึงประยุกต์ เน้นความงดงามแบบสมัยนิยม ไม่ช้า

เนิบนาบเหมือนกับการฟ้อนเล็บประกอบวงป่ีพาทย์ และวงกลองอืดสึง้ ท่าฟอ้นมีจ านวน 16 ท่า การก้าวเท้ามีจ านวน 

6 ก้าว แตม่กีารเปลี่ยนแปลงการฟ้อนคอืเปลี่ยนมอืให้เร็วขึน้ตามจังหวะของการก้าวเท้า 

   4. ฟ้อนสาวไหม ฟ้อนสาวไหมของต าบลบ้านตุ่นมีรูปแบบการฟ้อนท่ีได้รับการยอมรับ 2 ท่าน คือ 

นางแสงแก้วเสมอใจ ได้รับการถ่ายทอดมาจาก นางบัวบาน จากบ้านดู่ อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงราย มีท่าฟ้อน 13 ท่า 

ซึ่งเป็นท่าฟอ้นตัง้แตก่ารเก็บดอกฝ้าย ทอผ้า จนเป็นผืนผ้า ดนตรีท่ีใชใ้นการแสดง คือ เพลงสาวไหมเชยีงราย และการ

ฟอ้นแบบครูพักลักจ า จินตนาการท่าฟอ้นตามรูปแบบการทอผ้า 

 การดนตรีพื้นเมือง  

1. วงป้าดหรือวงป่ีพาทย์พื้นเมอืงล้านนา หรือ วงป้าด วัดตุ่นใต ้ ภายใตก้ารดูแลของเจ้าอาวาสวัดบ้านตุน่ใต ้

เจ้าคณะต าบลบ้านตุ่น มีสมาชิกท้ังหมด 10 คน มีนายบุญธรรม เสภา เป็นหัวหน้าวง เคร่ืองดนตรีในวงประกอบด้วย  

ระนาดทุ้ม ระนาดเอก ระนาดเหล็ก ฆ้องวงใหญ่ แนหลวง แนน้อย  ตะโพน กลอง ฉิ่ง ฉาบ สมาชิกในวงได้รับการ

ถ่ายทอดมาจากนักดนตรีรุ่นก่อน ๆ มคีวามถนัดเฉพาะด้าน หัวหนา้วง ได้รับการถ่ายทอดแบบครูพัก ลักจ า และอาศัย

ประสบการณ์ในการแสดงร่วมกับนักดนตรีของจังหวัดเชียงราย ได้แก่ นายเล็ก นายมาก นายมนิทร์ ศษิย์ของ นายโม 

ใจสม ครูผู้ถ่ายทอดการฟ้อน และดนตรีป่ีพาทย์ คณะวัดศรีทรายมูล ท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงราย ช่วงปี พ.ศ. 

2497 – 2515 หน้าท่ีในการแสดงของวงป่ีพาทย์ใช้ประกอบการฟ้อนของช่างฟ้อนวัดตุ่นใต้ แสดงในงานศพ และงาน

ฟอ้นผีมดผีเม็ง งานปอยหลวง 

2. วงกลองอืดสึ้ง เป็นวงดนตรีประเภทกลองตึ่งโนง แต่มีความแตกต่างกันท่ีเคร่ืองดนตรีประกอบ วงกลอง

อืดสึ้ง ประกอบด้วย กลองอืด 1 ใบ กลองโตงเตง หรือ ตะล๊ดโป้ด 1 ใบ ฉาบใหญ่ 1 คู่  ฆ้องอูย 1 ใบ และฆ้องเล็ก

จ านวน 4 ใบ ใช้ในการบรรเลงให้กับช่างฟ้อนเล็บ หรือ ช่างฟ้อนอืดสึ้ง แสดงในงาวัด หรืองานต้อนรับแขกคนส าคัญ

ของจังหวัดพะเยา วงกลองอืดสึง้ ปรากฏอยูส่องหมูบ้่าน คือ บา้นดอกบัว และบ้านตุน่กลาง 
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ภาพที่ 3 วงกลองอืดสึง้ วดัดอกบัว ประกอบการฟอ้นอดืสึ้ง หรือ ฟ้อนเล็บ 

ภาพโดย: วชิรวทิย ์ศิริเทพ 

 

3. วงดนตรีสะล้อ ซึง คณะคนหล่ายกว๊าน เป็นวงดนตรีเครื่องสาย คือ วงสะล้อ ซึง ท่ีเกิดจากการก่อต้ังของ 

นายจรัญ ใจยืน ข้าราชการบ านาญและเป็นประธานสภาวัฒนธรรมบ้านตุ่นและรองประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอเมือง

พะเยา มีสมาชิกในวงท้ังหมด 10 คน หน้าท่ีของวงคือ แสดงในงานส าคัญของต าบล และจังหวัด นอกจากนั้นยังถ่ายทอด

การบรรเลงวงดนตรีให้กับกลุ่มเยาวชนต าบลบ้านตุ่น โรงเรียนบ้านดอกบัว และโรงเรียนฟากกวา๊นวทิยาคม อกีด้วย 

 4. กลองปู่จา ในสมัยโบราณกลองปู่จา นิยมใช้ตีกันในช่วงเข้าพรรษา วันโกน วันพระ และวันส าคัญทางศาสนา

เพื่อเป็นการบอกกับชาวบ้านให้รู้ว่าเป็นวันพระ กลองปู่จาในสมัยนั้นจะมีพระเป็นผู้ฝึกสอน หรือผู้ถ่ายทอดให้แก่เณร เมื่อ

พระหรือเณรสึกออกมาก็เป็นผู้ถ่ายทอด และตีกลองจนถึงปัจจุบันท าให้กลองปู่จายังคงอยู่ แต่เร่ิมเลือนหายไปในต าบล

บ้านตุน่ แมว้า่มคีนท่ีสามารถตกีลองได้แตก่็ไมส่ามารถท่ีจะถ่ายทอดการตกีลองดังกล่าวให้กับเยาวชนในปัจจุบันได้ ผู้วิจัย

จึงได้สร้างรูปแบบการตีกลองปู่จาให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต าบล และสภา

วัฒนธรรมต าบลบ้านตุน่เพื่อเป็นแบบฝึกหัด และพื้นฐานการเรียนรู้ในการตกีลองปู่จาจากคนในชุมชนต่อไป 

ด้านการอุปถัมภ์กลุ่มนักแสดง  

ผู้ให้การอุปถัมภ์และดนตรี คือ พระครูวสิุทธิศีลากร เจ้าอาวาสวัดตุ่นใต้ พระครูสภัทรกิจโกวิท เจ้าอาวาสวัด

ดอกบัว พระคุณเจ้าท้ังสองรูปเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางด้านการเผยแพร่ศิลปะการแสดงของหมู่ บ้านและต าบลโดย

การน านักแสดงไปแสดงในงานท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชน และพุทธศาสนา เป็นผู้ให้ปัจจัยในการซื้อเคร่ืองดนตรี เครื่องแต่ง

กาย ให้กับนักแสดง เป็นศูนย์รวมท่ียึดเหนี่ยวของเหล่าศิลปินต าบลบ้านตุ่น นอกจากนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านตุ่น โดยการน าของนายรัฐ วุฒิชัยใจกล้า ยังสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรม เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับ

ศิลปิน และเยาวชนโดยการจัดหางบประมาณจาก ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา 

ขอความอนุเคราะห์วทิยากรจาก มหาวทิยาลัยพะเยา ในการพัฒนาศิลปะการแสดง สร้างศูนย์การถ่ายทอด เผยแพร่

ศิลปะการแสดงด้านการตีกลองปู่จา การตีกลองสะบัดชัย วงดนตรีสะล้อ ซึง ร่วมมือกับโรงเรียนบ้านดอกบัว และ

โรงเรียนฟากกวา๊นวทิยาคม 
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ปราชญ์ท้องถิ่นผู้ถ่ายทอดศิลปะการแสดง บุคคลผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงของต าบล

บ้านตุ่นในแต่ละดา้นได้แก่ 

1. ด้านการฟ้อน ได้แก่ นางแสงแก้ว เสมอใจ ผู้ถ่ายทอดการฟ้อนสาวไหม ให้กับกลุ่มแม่บ้านเด็ก และ

เยาวชนท่ีสนใจ นางแสงดาว ใจบาล ผู้ถ่ายทอดการฟ้อนเล็บหรือฟ้อนอืดสึ้ง ฟ้อนสาวไหม หมู่บ้านดอกบัว นางนุช 

บุญคล้ า ผู้ถ่ายทอดฟ้อนเล็บเข้าวงป่ีพาทย์ แก่กลุ่มช่างฟ้อนวัดตุ่นใต้  รูปแบบการถ่ายทอด คือ การท าตาม และ

เลียนแบบ คนท่ีฟ้อนอยูด่้านหนา้ โดยมีผู้ช านาญคอยให้ค าแนะน า  

2. ด้านดนตรี ได้แก่วงกลองอดืสึ้ง ผู้ถ่ายทอด คือ นายอุทัย ศรีชัย นายมูลจักเขียว และนายทอง ค าชัย วงป่ี

พาทย์ ผู้ถ่ายทอด คือ นายบุญธรรม เสภา รูปแบบการถ่ายทอดวงกลองอืดสึ้ง และวงป่ีพาทย์ เน้นการเข้ามาศึกษา 

สังเกต และทดลองท า ของสมาชกิวงกลองท่ีสบืทอดกันมา โดยได้รับค าแนะน าจากผู้อาวุโสในวง 

3. ด้านวงดนตรสีะล้อ ซึง นายจรัญ ใจยนื ข้าราชการบ านาญ นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์ เป็นผู้ถ่ายทอดวธีิการ

เล่นดนตรีสะล้อ ซึงให้กับสมาชิกในวง กลุ่มเยาวชน นักเรียนในเขตต าบลบ้านตุ่น ในลักษณะของการเรียนรู้จาก 

โน้ตเพลง บรรเลงตามรูปแบบการสอนของนายจรัญ นอกจากนั้นยังพัฒนาวงดนตรีให้มีเคร่ืองดนตรีท่ีมีคุณภาพใน

การแสดงโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สภาวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยน าข้อมูลจากการลงพื้นท่ีภาคสนาม สัมภาษณ์ ปราชญ์

ท้องถิ่น ความเห็นของชุมชนท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อศิลปะการแสดงของท้องถิ่น แล้วน ามาบูรณาการเพื่อเป็นท่าฟ้อน

พื้นฐานให้กับเยาวชน ง่ายต่อการเรียนรู้และถ่ายทอด ควบคู่กับการอนรักษ์ศลิปะให้คงอยู่ พร้อมท้ังให้แนวคิดวิธีการ

ในการพัฒนาศิลปะการแสดงกลุ่มอื่นเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของต าบลบ้านตุ่น เมื่อนักท่องเท่ียวมาเท่ียวแล้วสามารถน า

ศลิปะการแสดงเหลา่นั้นเป็นท่ีดงึดูดแก่นักทอ่งเท่ียว และส่งเสริมการท่องเท่ียวของท้องถิ่นต่อไป 

ศลิปะการแสดงของต าบลบ้านตุน่ อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา เป็นศิลปะการแสดงท่ีได้รับการสบืทอดจากรุ่น

สู่รุ่น ด้วยการท าเลียนแบบ จากต้นแบบ โดยอาศัยประสบการณ์ ความสนใจใฝ่รู้ของผู้แสดงในแขนงวิชานั้น  ๆ มีการ

พัฒนาศิลปะการแสดงโดยรูปแบบของครูพัก ลักจ า จึงเกิดปัญหาในการถ่ายทอดท่าร าท่ีผิดเพี้ยนจากต้นแบบ ซึ่ง

ผู้วิจัยใช้เป็นกรณีศึกษาเปรียบเทียบจากการฟ้อนของกลุ่มช่างฟ้อนของหมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดอกบัว ท่ีได้รับการ

ถ่ายทอดจาก นางแสงดาว ใจบาล โดยผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์และเปรียบเทียบท่าฟ้อนระหว่างผู้ถ่ายทอด คือนาง

แสดงดาว และกลุ่มช่างฟ้อนบ้านดอกบัวท่ีได้รับการถ่ายทอดจากนางแสงดาวในปัจจุบัน ท าให้ผู้วิจัยพบปัญหา

ดังกล่าวและใช้เป็นโจทย์ในการท าการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงท่าฟ้อนท่ีขาดหายไป สาเหตุอีกประการคือผู้รับการ

ถ่ายทอดการแสดงในทุกกลุ่มเป็นผู้ท่ีมีอายุมากตั้งแต่ 40 ป ีขึ้นไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทางด้านการฟอ้นอดืสึ้ง ฟ้อนเล็บ 

เด็กและเยาวชนไม่ได้ให้ความส าคัญของศิลปะการแสดงเหล่านี้ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสภาวัฒนธรรม 

ได้ร่วมกันพยายามในการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะการแสดงประเภทต่างๆ ด้วยการจัดเป็นกลุ่มการแสดง พยายามให้

เด็กเยาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบทอด พัฒนาศิลปะการแสดงดังกล่าว เช่น วงสะล้อซึงคนหล่ายกว๊าน วงกลอง

สะบัดชัย โดยมีวัดและโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการสืบทอด เผยแพร่การแสดงดังกลา่ว 

ผู้วิจัยจึงได้ศึกษากระบวนการฟื้นฟู (revisetalization) วัฒนธรรมและศิลปะการแสดงต าบลบ้านตุ่น โดยการ

สัมภาษณ์ผู้น าท้องถิ่นทางด้านการปกครอง และด้านศิลปวัฒนธรรม จากนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าการประชาคมกลุ่มผู้น า

ท้องถิ่น เพื่อขอความเห็นกับชุมชนใช้หลักแนวคิดของการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาทรัพยากรทาง

วัฒนธรรม ตามระดับเร่ิมตัง้แต ่โดยให้ชุมชนได้ร่วมรับรู้จักกับผู้วจิัยในการด าเนนิงานวิจัยในต าบลบ้านตุ่น อธิบายถึง
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วัตถุประสงค์ของการท าวิจัยเพื่ออนุรักษ์ พัฒนา บูรณาการศิลปะการแสดงเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว จนท าให้ได้รับ

ความร่วมมือจากผู้น าและคนในชุมชนเป็นอย่างดีพบว่า จนท าให้เกิดระดับร่วมคิด ร่วมกันค้นหาจุดอ่อนและจุดแข็ง

ของศิลปะการแสดงต าบลบ้านตุน่ ในการแสดงแต่ละประเภท จากนั้นจึงร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการด าเนนิงาน 

และกลุ่มของผู้ด าเนินงาน คือ ปราชญ์ท้องถิ่นท้ัง 11 หมู่บ้าน ท่ีจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้วิจัย ท าให้ผู้วิจัยได้

วางแผนในการเก็บข้อมูล การท าประชาคม ร่วมกับปราชญ์ท้องถิ่นท้ัง 11 หมู่บ้านหลังจากการเก็บข้อมูล ในการ

ประชาคมปราชญ์ท้องถิ่น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าแต่ละหมู่บ้าน จนได้ข้อสรุปของการอนุรักษ ์พัฒนา 

และบูรณาการการแสดง ฟ้อนอดืสึง้ และกลองปู่จา  

ในการพัฒนาศิลปะการแสดงฟ้อนอืดสึ้ง และการตีกลองปู่จา ต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ผู้วิจัยเข้ามาท าการร้ือฟ้ืนและจัดรูปแบบการฟ้อน ภายใตก้ารเห็นชอบจากช่างฟ้อนของชุมชน ด้วยการเข้าไปเรียนรู้กับ

ปราชญ์ท้องถิ่น แล้วน าองค์ความรู้การฟ้อนอืดสึ้งและกลองปู่จา มาท าการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ น าไปสู่การจัด

ระเบียบร่างกายในการฟอ้น การจัดล าดับท่าฟอ้นของฟ้อนเล็บและฟ้อนอดืสึ้งให้มีความต่อเนื่อง โดยอ้างองิโครงสร้าง

การฟ้อนรูปแบบท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจากนางบัวบาน และ นางค ากับนางน้อยช่างฟ้อนจากวัดสันป่าม่วง เคยมา

ถ่ายทอดการฟ้อนให้กับช่างฟ้อนในต าบลบ้านตุ่น จากการสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่วมครูผู้ถ่ายทอดท่าฟ้อนของต าบล

บ้านตุน่ท่ีมชีวีิตอยู่ คือนางแสงดาว ใจบาล และนางนุช บุญคล้ า ในด้านการตีกลองปู่จาผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ความรู้จาก 

นายแก้ว บุญเลิศ และนายเกต หน่อแก้ว จากนั้นท าการวิเคราะห์ท านองเพลง และเรียบเรียงท านองเพลงเพื่อใช้เป็น

บทเรียนส าหรับนักเรียนเยาวชนเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา ละท าการถ่ายทอดศิลปะการแสดงฟ้อนอืดสึ้ง และการตี

กลองปู่จาให้กับนักเรียน และเยาวชนในต าบลบ้านตุ่น ภายใต้การดูแลและแนะน าจากปราชญ์ท้ังทางด้านการฟ้อน  

อดืสึ้งและวงกลองปู่จา  

ผู้วิจัยได้ท าการถ่ายทอดองค์ความรู้ (transferring) ผ่านโรงเรียนในต าบลบ้านตุ่น องค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่น และสภาวัฒนธรรมต าบลบ้านตุ่น และท าการเผยแพร่การฟ้อนดังกล่าวให้กับนักเรียน เยาวชน ต าบลบ้านตุ่น 

โดยมีโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ภายใต้การให้ค าแนะน าของช่างฟ้อนในชุมชน และ  

นางบัวเรียว รัตนมีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน – ช่างฟ้อน) ปี 2559 ผลจากการ

วจิัยดังกล่าวผู้วิจัยได้ร่วมกันในการติดตามผลการวจิัย ถ่ายทอดองค์ควารู้สู่ชุมชนและโรงเรียน ซึ่งชุมชนได้การแสดง

ฟ้อนอืดสึ้งดังกล่าวไปแสดงในงานตั้งธรรมหลวงของบ้านดอกบัว เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2560 และงานรุกขมูลของ

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2560 และน าการแสดงการตีกลองปู่จาไปแสดงในงานเปิดกาด

ประชารัฐ กาดป่าลานค า เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2561 ณ วัดป่าลาน ต าบลแม่ต๋ าอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่ง

ผลการวจิัยดังกล่าวเป็นประโยชนต์อ่ชุมชน วัฒนาธรรม ชุมชนให้ด าเนินต่อไปภายใต้การด าเนนิงานร่วมกันขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น วัด โรงเรียน สภาวัฒนธรรม และส านักงานวัฒนธรรม เป็นผู้สนับสนุนการด าเนนิงานในการถ่าย 

พัฒนา บูรณาการการแสดงของชุมชน ซึ่งการแสดงเหล่านี้สามารถพัฒนาเพื่อใชใ้นการต้อนรับนักท่องเท่ียว และเป็น

เอกลักษณ์ทางด้านศลิปะการแสดงของต าบลบ้านตุ่น ตอ่ไป 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับชุมชน 

1. ต้องปลูกฝังให้เยาวชนรัก และมีสว่นร่วมในการอนุรักษศ์ลิปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

2. ควรร่วมกันถ่ายทอดหรือจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดศลิปะการแสดงต าบลบ้านตุ่น 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรมกีารท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและสร้างออแกไนซ์ชุมชน เพื่อรองรับการพัฒนาไทยแลนด ์

4.0 และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เพราะมีทรัพยากรบุคคล ศลิปวัฒนธรรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองรับ

เป้นอย่างดี 

 2. ควรมกีารพัฒนาศลิปะการแสดงของต าบลบ้านตุน่ในด้านการฟอ้น และดนตรี ท่ีเกี่ยวข้อง 

 3. ควรมีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาแหลง่ท่องเท่ียวของต าบลบ้านตุ่น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ประธานกลุ่มด้านศิลปะการแสดง 

ปราชญ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และทุก ๆ ท่านท่ีให้ความเมตตาต่อคณะผู้วิจัยเป็นอย่างดี ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยา 

สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ คณะกรรมการผู้สนับสนุนการด าเนนิงาน 

และนสิิตชมรมขว่งศิลป์ มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

เอกสารอ้างอิง 

1. ค าใส ค าพันธ์. สัมภาษณ ์6 กันยายน 2560 

2. จรัญ ใจยนื. สัมภาษณ์ 2 กุมภาพันธ์ 2560 

3. ต าบลบ้านตุ่น สืบค้นเมื่อ 28 กรกฎาคม 2558 ที่มา  
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การส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการขยะในต าบลแม่กา อ าเภอเมือง 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 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจสภาพปัจจุบันในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนและ  ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของต าบลแม่กาในการจัดการขยะ พื้นท่ีในการศึกษาคือบ้านห้วยเคียนหมู่ท่ี 2 ต าบลแม่กา ผลการส ารวจรวบรวม

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม คิวจีไอเอส พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นโดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 1.63 กิโลกรัมหรือเฉลี่ยต่อคน

เท่ากับ 374.4 กรัม การจัดการขยะของเทศบาลโดยการเก็บรวบรวม 3 วันต่อคร้ัง มีปริมาณโดยเฉลี่ย 1,805 กิโลกรัม ส่วน

ใหญ่เป็นขยะแห้ง ส่วนภูมิปัญญาของท้องถิ่นท่ีใช้ในการจัดการขยะพบว่ามีการคัดแยกขยะเพื่อขายมากท่ีสุด รองลงมาคือ

ใช้เศษอาหารเลี้ยงสัตวแ์ละท าปุ๋ยหมัก ในด้านความคิดเห็นในจัดการขยะส่วนใหญ่เห็นว่าทุกคนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาขยะในหมู่บ้านของตนและแต่ละคนยินดีท่ีจะช่วยกันภายในหมู่บ้านคัดแยกขยะไว้ขาย นอกจากนี้ท่ีศูนย์การ

เรียนรู้ผู้สูงวัย วัดแมก่าห้วยเคียน เกิดแนวคิดเร่ือง “ขยะค่าเทอม” เพื่อรวบรวมขยะมาขายเป็นกองทุนของศูนย์ฯ และเกิดถัง

ขยะท่ีเรียกวา่ “เฮือนฮ่วมใจ๋ ฮอมบุญ” 
 

ค าส าคัญ:  การจัดการขยะ, ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น, ต าบลแมก่า 
 

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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บทน า 
 หมูท่ี่ 2 บ้านหว้ยเคียน เป็นหมู่บ้านหน่ึง ใน 18 หมูบ้่าน ของต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา มี จ านวน 

889 ครัวเรือน มีประชากรท้ังหมด 8,138 คน จ าแนกเป็นชาย 2,895 คน และ หญิง 5,243 คน มีลักษณะภูมปิระเทศ 

เป็นพื้นท่ีทางทิศตะวันตกมีลักษณะเป็นเนนิเขาและเป่าเขา  ด้านตะวันออกเป็นท่ีตัง้บ้านเรือนในลักษณะกึ่งชุมชนเมือง 

โดยมีถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 (ล าปาง – เชียงราย) ผ่านพื้นท่ีหมู่บ้าน มีล าน้ าธรรมชาตท่ีิส าคัญไหลผ่าน ได้ 

ห้วยหลวง แม่ต๋ า ห้วยเคียน  ห้วยเกี๋ยง และ ห้วยแม่นาปอย ซึ่งท้ังหมดน้ าไหลลงสู่กว๊านพะเยา และมีฝายน้ าของ

ชลประทานทุ่งเจี๊ยบท่ีกั้นล าน้ าแม่ต๋ า มพีื้นท่ีรับประโยชนป์ระมาณ 2,765  ไร่ สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไปแบ่งออกเป็น  

3  ฤดู ฤดูร้อนอยูร่ะหวา่งเดือนมนีาคม-พฤษภาคม ฤดูฝนอยูร่ะหว่างเดอืนมถิุนายน-ตุลาคม และฤดูหนาวอยูร่ะหว่าง

เดอืนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 

 สภาพเศรษฐกิจและสังคม ดั้งเดิมประชากรในหมูบ้่านห้วยเคียนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ  

การท านาข้าว การท าไร่ขา้วโพด ฟักทอง ขิง การปลูกผลไม ้เชน่ ลิ้นจี่ ล าไย บางส่วนก็ประกอบอาชพีด้านการค้าขาย

และรับจ้างเมื่อหมดฤดูท านา เกษตรกรท่ีเลี้ยงสัตว์ก็เป็นการเลี้ยงเพื่อใช้แรงงานหรือเลี้ยงเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน 

เช่น โค กระบือ เป็ด ไก่ แต่ในปัจจุบันเนื่องจากมีสถาบันการศกึษาระดับอุดมศึกษาของภาครัฐเข้ามาตัง้อยูใ่นพื้นท่ีถึง 

2 สถาบัน ได้แก่ มหาวทิยาลัยพะเยา มหาวทิยาลัยจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย วิทยาเขตพะเยา  จึงท าให้มีประชากรแฝง

ร่วมอยู่ในเขตพื้นท่ีมาก และสภาพพื้นท่ีได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นกึ่งชุมชนเมือง และสภาพทางเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลง

จากอาชีพการเกษตร เป็นธุรกิจร้านค้า ร้านอาหาร และหอพัก จึงท าให้สภาพสังคมของชุมชนต าบลแม่กา 

เปลี่ยนแปลงไป ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามม า 

โดยเฉพาะปัญหาหนึ่งท่ีส าคัญแบบชุมชนเมือง คือ ปัญหาขยะ ท่ีเป็นผลจากการอุปโภคบริโภคของผู้คนท่ีหลั่งไหลมา

จากทุกสารทิศเพื่อโอกาสทางการศึกษาและธุรกิจท าให้เร่ืองขยะกลายเป็นปัญหาท่ีต้องเผชิญร่วมกันของชาวต าบล  

แมก่าไปโดยปริยาย 

 หากกล่าวตามนโยบาย การจัดการปัญหาขยะอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการโดยเฉพาะ

เทศบาลต าบลแม่กา ซึ่งทางเทศบาลก็ได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อรับมอืกับปัญหาดังกล่าวนับแตก่ารจัดเก็บขยะและหา

แนวทางก าจัดขยะตลอดจนท่ีท้ิงขยะ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เห็นว่าการจัดการปัญหาขยะไม่ควรเป็นหน้าท่ี

ของเทศบาลอย่างเดียว แต่ทุกภาคส่วนควรเข้ามามีส่วนร่วมด้วย และโดยท่ีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ยึด

ปณิธานตามมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” จึงได้พยายามหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพใน

การจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยการน าระบบภูมสิารสนเทศมาใชร้วบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเภทขยะและปริมาณขยะในแต่

ละครัวเรือน รวมท้ังท่ีตั้งถังขยะและปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเทศบาลต้องจัดเก็บในแต่ละวัน นอกจากนี้ ยังได้พยายาม

ส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการขยะของชาวต าบลแม่กาเพื่อพิจารณาหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการขยะ

ท่ีเป็นรูปธรรมบนพืน้ฐานการมสี่วนร่วมของชุมชน ตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1.   เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันในการจัดการขยะภายในต าบลแมก่า  

2. เพื่อส ารวจภูมปัิญญาทอ้งถิ่นของชาวต าบลแมก่าในการจัดการขยะที่เกิดขึ้น   
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กรอบแนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Traditional Knowledge) คือ องค์ความรู้ของคนในแต่ละท้องถิ่นท่ีผ่านการทดลอง 

เปลี่ยนแปลง พัฒนา และปรับปรุง ไปตามบริบทของสังคมและยุคสมัย สะทอ้นความเป็นเอกลักษณ์ของแตล่ะทอ้งท่ี มี

ประโยชน ์ใชไ้ด้จรงิในการด ารงชีวิตอยา่งบูรณาการ และมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น  ภูมิปัญญาของแต่ละท้องท่ีแสดง

ถึงการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

กับมนุษยด์้วยกันและความสัมพันธ์ระหวา่งมนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งท่ีเหนอืธรรมชาติ  ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นสามารถจัด

แบ่งเป็นประเภทตา่ง ๆ ได้ดังนี้ 

1) สาขาเกษตรกรรม 

เป็นความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการ

พัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งพาตนเองในภาวการณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น การท า การเกษตรแบบ

ผสมผสาน วนเกษตร เกษตรธรรมชาติ ไร่นาสวนผสม และสวนผสมผสาน การแก้ปัญหาการเกษตรด้านการตลาด 

การแก้ปัญหาด้านการผลิต การแก้ไขปัญหาโรคและแมลง และการรู้จักปรับใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการเกษตร 

เป็นต้น  

2) สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  

การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลิตผล เพื่อชะลอการน าเข้าตลาด เพื่อแก้ปัญหาด้าน

การบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรม อันเป็นกระบวนการท่ีท าให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองทาง

เศรษฐกิจได้ ตลอดท้ังการผลิต และการจ าหน่าย ผลิตผลทางหัตถกรรม เชน่ การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา 

กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็นต้น  

3) สาขาการแพทยแ์ผนไทย  

ความสามารถในการจัดการป้องกัน และรักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเนน้ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง 

ทางด้านสุขภาพ และอนามัยได้ เชน่ การนวดแผนโบราณ การดแูลและรักษาสุขภาพแบบพื้นบ้าน การดูแลและรักษา

สุขภาพแผนโบราณไทย เป็นต้น 

4) สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทัง้การอนุรักษ ์การพัฒนา และการ

ใชป้ระโยชนจ์ากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม อยา่งสมดุล และยั่งยืน เช่น การท าแนวปะการังเทียม 

การอนุรักษป่์าชายเลน การจัดการป่าตน้น้ า และปา่ชุมชน เป็นต้น  

5) สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน  

ความสามารถในการบริหารจัดการดา้นการสะสม และบริการกองทุน และธุรกิจในชุมชน ทัง้ท่ีเป็นเงินตรา 

และโภคทรัพย์ เพื่อสง่เสริมชวีติความเป็นอยูข่องสมาชกิในชุมชน เชน่ การจัดการเร่ืองกองทุนของชุมชน ในรูปของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ และธนาคารหมูบ้่าน เป็นต้น  

6) สาขาสวัสดกิาร 

ความสามารถในการจัดสวัสดกิารในการประกันคุณภาพชีวิตของคน ให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรม เช่น การจัดตัง้กองทุนสวัสดกิารรักษาพยาบาลของชุมชน การจัดระบบสวัสดกิารบริการในชุมชน การ

จัดระบบสิ่งแวดลอ้มในชุมชน เป็นต้น  
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7) สาขาศลิปกรรม  

ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่าง ๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรมวรรณกรรม 

ทัศนศลิป์ คีตศิลป์ ศลิปะมวยไทย เป็นต้น  

8) สาขาการจัดการองค์กร  

ความสามารถในการบริหารจัดการด าเนินงานขององค์กรชุมชนต่าง ๆ ให้สามารถพัฒนา และบริหารองค์กร

ของตนเองได้ ตามบทบาท และหน้าท่ีขององค์การ เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่ม

ประมงพื้นบ้าน เป็นต้น  

9) สาขาภาษาและวรรณกรรม  

ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด้านภาษา ท้ังภาษาถิ่น ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอด

ท้ังด้านวรรณกรรมทุกประเภท เช่น การจัดท าสารานุกรมภาษาถิ่น การปริวรรต หนังสือโบราณ การฟื้นฟูการเรียน

การสอนภาษาถิ่นของท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นต้น  

10) สาขาศาสนาและประเพณี  

ความสามารถประยุกต ์และปรับใชห้ลักธรรมค าสอนทางศาสนา ความเชื่อ และประเพณีดัง้เดิมท่ีมคีุณค่าให้

เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติ ให้บังเกิดผลดีต่อบุคคล และสิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอดหลักธรรมทางศาสนา 

การบวชป่า การประยุกตป์ระเพณีบุญประทายขา้ว เป็นต้น  

2. การจัดการขยะ 

การจัดการขยะเป็นกระบวนการท่ีไมส่ามารถเกิดขึ้นได้โดยง่าย จ าต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทุกฝ่าย 

เพราะทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้เกิดขยะขึ้นมา ในการจัดการขยะท่ีจะศึกษาคร้ังนี้จะเร่ิมต้นท่ีฐานข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้องกับขยะท่ีเป็นปัจจุบันท่ีเชื่อถอืได้เพื่อใชใ้นการวางแผนจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม การลดอัตราการเกิดขยะ

ตามแนวคิดแบบ 3 Rs (Reduce, Reuse และ Recycle) การคัดแยกขยะ และการก าจัดขยะ ตามล าดับดังนี้ 

1) ฐานขอ้มูลท่ีเกี่ยวข้องกับขยะ 

การรวบรวมขอ้มูลท่ีเกี่ยวข้องกับขยะในต าบลแมก่าที่มีอยูท้ั่งหมดให้ครบถ้วนและถกูต้องท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 

โดยขอ้มูลท่ีจะรวบรวมและจัดเก็บประกอบด้วย   

(1) จ านวนประชากรท้ังในทะเบียนราษฎรและประชากรแฝง 

(2) ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในแตล่ะวัน  

(3) องค์ประกอบของขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น  เชน่ ร้อยละของขยะอินทรีย์ แก้ว พลาสตกิ กระดาษ หรอื

ขยะอันตรายอื่น ๆ  

(4) การจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  เชน่ จ านวนถังรองรับขยะมูลฝอย การกระจายของถังตามเขต

ชุมชนตา่ง ๆ จ านวนพนักงานเกบ็  เส้นทางการเก็บ  

(5) พืน้ท่ีจัดเก็บและก าจัดขยะมลูฝอยในปัจจุบัน เชน่ ขนาดพื้นท่ีท่ีต้ังการจัดการ สิ่งแวดล้อมโดยรอบ  

(6) ข้อร้องเรียนหรือความพงึพอใจของชุมชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

2) การลดอัตราการเกิดขยะตามแนวคิดแบบ 3 Rs (Reduce, Reuse และ Recycle) 

Reduce คือ การลดการใช ้การบริโภคปัจจัยท่ีไม่จ าเป็นลง โดยการส ารวจว่าจะสามารถลดการบริโภคท่ีไม่

จ าเป็นตรงไหนได้บ้าง เช่น การลดการใชถุ้งพลาสตกิ ลดการบริโภคขนมขบเคีย้ว 

Reuse คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าท่ีสุด โดยการน าสิ่งของเคร่ืองใช้มาใช้ซ้ า ซึ่งบางอย่างอาจใช้ซ้ าได้หลาย ๆ 

คร้ัง เช่น การน าชุดท างานเก่าท่ียังอยู่ในสภาพดีมาใส่เล่นหรือใส่นอนอยู่ บ้านหรือน าไปบริจาคแทนท่ีจะท้ิงไป 
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โดยประโยชน์ การน ากระดาษรายงานท่ีเขียนแล้ว 1 หน้า มาใช้ในหน้าท่ีเหลือหรืออาจน ามาท าเป็นกระดาษโน๊ต ช่วยลด

ปริมาณการตัดต้นไม้ได้เป็นจ านวนมาก การน าขวดแก้วมาใส่น้ ารับประทานหรือน ามาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น

แจกันดอกไมห้รือท่ีใส่ดินสอ เป็นตน้  

Recycle คือ การน าเศษวัสดุของเหลือกินเหลือใช้มาแปรรูปใหม่เพื่อน ากลับมาใชง้านอีกคร้ัง เป็นการจัดการ

วัสดุเหลือใช้ท่ีก าลังจะเป็นขยะโดยน าไปผ่านกระบวนการแปรสภาพและน ากลับมาใช้ใหม่ ขั้นตอนกระบวนการการรี

ไซเคิลอาจจะยุ่งยากกว่าในทางกระบวนการท่ีต้องมีการปรับปรุงพัฒนา และในวัสดุบางประเภท เช่น พลาสติกหรือ

เหล็กอาจจะต้องอาศัยงานโรงงานอุตสาหกรรมหรือเครื่องมอืชา่งเป็นหลัก ในขณะที่การ Reuse นัน้แตล่ะคนสามารถ

ท าได้เองไม่ต้องผ่านกระบวนการท่ีซับซ้อนเพยีงแต่ต้องรู้จักคิดดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเท่านัน้ 

3) การคัดแยกขยะ  

การคัดแยกขยะโดยใชเ้ทคนิคการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล ดังนี ้ 

(1) คัดแยกขยะที่สามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชนใ์หมไ่ด ้หรอืคัดขยะรไีซเคิลออกจาก ขยะย่อยสลาย ขยะ

อันตรายและขยะท่ัวไป 

(2) จัดเก็บขยะที่ท าการคัดแยกแลว้ในที่ท่ีเหมาะสม 

(3) จัดวางภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทในบริเวณท่ีมีผู้คนใช้บริการอยา่งทั่วถึง  

(4) จัดเก็บขยะอันตราย หรอืภาชนะบรรจุสารเคมีไว้ต่างหาก เพือ่ไม่ให้ปะปนหรือร่ัวไหลสู่ท่ีสาธารณะ 

เชน่ แม่น้ า  

4) การก าจัดขยะ 

เมื่อผ่านการคัดแยกขยะแล้วก็เป็นการงา่ยขึน้ในการก าจัดหรือท าลายขยะท่ีไม่สามารถขายหรือน ากลับไปใช้

ใหมห่รือรีไซเคิลได ้โดยวิธีก าจดัขยะท่ีหลากหลายขึ้นอยู่กับขยะแต่ละชนิด ได้แก่ การถม (Dumping) การฝัง (Burial) 

หรือการเผา (Burning) โดยใชห้ลักการพจิารณาเลือกวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม คือ   

(1) ลักษณะและปริมาณของขยะมูลฝอย วิธีการก าจัดมูลฝอยแต่ละวิธีอาจใช้ได้กับลักษณะมูลฝอยอีก

อย่างหนึ่ง เช่น ขยะมูลฝอยท่ีเผาได้ก็เหมาะกับขยะที่ตอ้งน ามาเผา เป็นต้น 

(2) สถานท่ี การเลือกวิธีท่ีจะก าจัดขยะมูลฝอยควรค านึงถึงสถานท่ีด้วย เช่น ถ้าเลือกวิธีเผากลางแจ้ง ก็

ควรค านึงดว้ยวา่กลิ่นหรือควันจากการเผาไหมม้ันจะรบกวนประชาชนหรือไม ่เป็นต้น 

(3) ค่าใชจ้่ายในการลงทุน ในการก าจัดขยะมูลฝอยเราต้องค านึงถึงราคาด้วยว่ามันเหมาะสมหรือคุ้มทุน

หรือไม ่

(4) ค่าใชจ้่ายในกระบวนการก าจัด เช่นค่าใชจ้่ายในการซื้อรถบดอัด ในการฝังกลบแบบสุขาภิบาล 

(5) การน าผลผลิตจากการก าจัดขยะมูลฝอยไปใชป้ระโยชน ์เช่นถ้าต้องการพลังงานความร้อนก็ควรเลอืก

วธีิเผาด้วยเตาเผาขยะ 

(6) ผลกระทบของการก าจัดขยะมูลฝอยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ซึ่งถือเป็นสิ่งท่ีส าคัญมาก 

เพราะในการท่ีจะก าจัดขยะมูลฝอยต้องค านึงถึงผลกระทบเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม

และสุขภาพอนามัย 

3. เทคโนโลยีภูมสิารสนเทศ 

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (2560) ได้ให้ความหมายของ

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หมายถึง การบูรณาการความรู้และเทคโนโลยีทางด้านการรับรู้จากระยะไกล(Remote 

Sensing : RS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) และระบบดาวเทียมน าทางโลก 
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(Global Navigation Satellite System : GNSS) เพื่อประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยท่ี

วทิยาการด้านการรับรู้จากระยะไกลซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีส าคัญในการศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ บนพื้นโลกและในชั้น

บรรยากาศ เพื่อศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้โดยการเลือกใช้ข้อมูลจาก

ดาวเทียมท่ีมีความละเอียดของภาพและประเภทของดาวเทียมหลากหลาย ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ในแต่ละเร่ือง 

นอกจากนีข้้อมูลจากการส ารวจจากระยะไกลเป็นข้อมูลท่ีได้มาอย่างรวดเร็ว สามารถตอบสนองความตอ้งการได้ทันที

ส าหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถจัดการข้อมูลเชิงพื้นท่ี วิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้ในการวางแผน

จัดการทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ระบบดาวเทียมน าทางโลกสามารถน ามาใช้

ก าหนดต าแหน่งเชิงพื้นท่ี และติดตามการเคลื่อนท่ีของคนและสิ่งของได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า  สามารถน ามา

ประกอบการวางแผนการตัดสนิใจในเร่ืองตา่ง ๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

ดังนั้น ในการด าเนินงานส ารวจสภาพปัจจุบันในการจัดการขยะภายในต าบลแม่กา โดยการจัดเก็บต าแหน่ง

ท่ีตั้งบ้านเรือนและท่ีจัดตั้งถังขยะมูลฝอย มาใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล  และนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน เน้นให้

การด าเนินงาน ไปสู่ยุด Thailand 4.0  โดยให้มีกลไกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิด

สร้างสรรค์ (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, 2559) โดยใช้โทรศัพท์มือถือ

แบบสมาร์ทโฟมก าหนดต าแหนง่เชงิพื้นท่ีและทดแทนการใชก้ระดาษเป็นแบบสอบถาม 
 

วิธีวิทยาการวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วนส าคัญ คือ การส ารวจปริมาณข้อมูลขยะและส ารวจภูมิปัญญาพื้นบ้านใน

การจัดการขยะโดยเนน้ท่ีหมู่ 2 เป็นหลัก ดังตอ่ไปน้ี 

1. การส ารวจข้อมูลขยะฝอยแต่ละครัวเรือนและปริมาณการจัดการขยะของเทศบาล ณ ท่ีตั้งรวบรวม

ปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละแห่ง  โดยใช้การออกแบบสัมภาษณ์ด้วยโปรแกรม UP Office 365 เพื่อรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับประเภทและปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นในแต่ละครัวเรือน จ าแนกตามอาชีพของผู้ท่ีอยู่อาศัย และการจัดเก็บขยะ

ของเทศบาล พรัอมท้ังจัดเก็บต าแหน่งท่ีตั้งบ้านเรือนและสถานท่ีตั้งถังใส่ขยะของเทศบาล ตามพิกัดทางภูมิศาสตร์ 

โดยน าเคร่ืองมือโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน อ่านค่า QR Code และกรอกข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือ แทนแบบ

สัมภาษณ์ท่ีกรอกข้อมูลใช้กระดาษ จากกรอกข้อมูลจะมีการรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติข้อมูลดิจิทัล ในรูปแบบไฟล์ 

.xlsx   จากข้อมูลดังกล่าว สามารถน าเขา้สู่ระบบภูมิสารสนเทศ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลดว้ยวธีิการทางสถิต ิหาค่า

ร้อยละ ค่าผลรวม ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลขยะมูลฝอย ตามสภาพปัจจุบัน  พร้อมแสดงใน

รูปแบบของข้อมูลเชงิพกิัดทางภูมศิาสตร์โดยการจ าแนกประเภทข้อมูลตามอาชพีของผู้อาศัย และ แสดงต าแหนง่ท่ีต้ัง

ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยของเทศบาลในการจัดเก็บพร้อมท้ังรายละเอียดของข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ดว้ยโปรแกรมGoogle Earth  ซึ่งสามารถเรียกดูได้ด้วยโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนแบบทันทีทันใด (Real Time) ซึ่ง

เป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลเข้าสู่ยุดไทยแลนด์ 4.0 โดยก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานศึกษาสภาพปัจจุบัน

ในการจัดการขยะและส ารวจภูมิปัญญาทอ้งถิ่นของคนต าบลแมก่าในการจัดการขยะ  ดังนี ้
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ภาพที ่1 การส ารวจสภาพปัจจบัุนขยะและภูมปัิญญาทอ้งถิ่นของชาวต าบลแมก่า 

 

1) วางแผนการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท่ีตัง้บ้านเรือน สถานท่ีต้ังวางขยะของเทศบาลในการจัดเก็บ และส ารวจ

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวประชาชนหมูท่ี่ 2 ต าบลแม่กา ในการจัดการขยะท่ีเกิดขึ้น โดยการรวบรวมขอ้มูลจาก

เทศบาลต าบลแมก่าและจากการประชุมผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน  

2) การออกแบบสอบถามเพื่อการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่งท่ีตั้งบ้านเรือน จ านวนขยะ การจัดการขยะ

ของครัวเรือนด้วยภูมิปัญญาของประชาชน และต าแหน่งท่ีตั้งถังขยะท่ีเทศบาลจัดเก็บและปริมาณขยะ การจัดท า

แผนที่ต าแหนง่บ้านเรือน ที่ตัง้วางขยะ 

และรายเอยีดเกี่ยวกับขยะ 

การแสดงขอ้มูลตา่ง ๆ ท้ังแผนท่ีและข้อมูล

อธิบาย ด้วยโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรูปแบบ

ไฟล ์.KML                                                                

วางแผนการเก็บขอ้มูล  

การออกแบบสอบถามเพ่ือการจัดเก็บขอ้มูล 

วธีิการด าเนินงานจัดเก็บขอ้มูลภาคสนาม 

การรวบรวมขอ้มูลท่ีต้ังบ้านเรือนและรายละเอยีด

กี่ยวกับขยะมูลฝอยใต าแหนง่วางถังเพ่ือการ

จัดเก็บนรูปแบบไฟล ์.xlsx 

ส ารวจภูมปัิญญาทอ้งถิ่นของชาว

ต าบลแมก่าในการจัดการขยะ ใน

รูปแบบไฟล ์.xlsx 

แปลงข้อมุล .xlsx  .csv 

น าเข้าข้อมูล และจัดการข้อมูลในรูป Shape file 

 

 
วเิคราะห์ขอ้มูลของต าแหนง่ท่ีวางจัดเก็บขยะมูลฝอยในพืน้ท่ี 

วเิคราะห์ขอ้มูลการจัดการขยะและ              

ส ารวจภูมปัิญญาทอ้งถิ่นคนต าบลแมก่า   

การแสดงผลชัน้ขอ้มูลแผนท่ี(Layer) และข้อมูลอธิบาย (Attributes) 

รายงานผลการวเิคราะห ์

จัดท ารายงานและน าเสนอ

ชุมชน 

ระบบภูมิสารสนเทศ โปรแกรม QGIS 
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แบบสอบถามดังกล่าว ได้น าเคร่ืองมือโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน อ่านค่า QR Code และกรอกข้อมูลบน

โทรศัพท์มือถือ จากการกรอกข้อมูลดังกลา่ว จะมีการรวบรวมขอ้มูลโดยอัตโนมัติขอ้มูลดจิิทัล ในรูปแบบไฟล ์.xlsx    

3) วิธีการด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม มอบหมายให้นิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม ชั้นปีท่ี 3 คณะ

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีเรียนรายวิชาระบบภูมิสารสนเทศกับการพัฒนาสังคม ลงพื้นท่ี

จัดเก็บต าแหนง่ท่ีต้ังบ้านเรือนและสัมภาษณ์ขอ้มูลเกี่ยวข้องกับปริมาณขยะมูลฝอยและการใชภู้มิปัญญาในการจัดการ

ขยะ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลท่ีท าหนา้ที่จัดเก็บขยะเก็บรวบรวมข้อมูลต าแหน่งท่ีต้ังถังขยะและปริมาณขยะ

ท่ีจัดเก็บน าไปจัดการฝังกลบในพื้นท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย โดยได้อบรมการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในการจัดเก็บ

ข้อมูลและวธีิการสัมภาษณใ์ห้ผู้ท่ีลงเก็บขอ้มูลดังกล่าว 

4) การรวบรวมข้อมูลต าแหน่งท่ีตั้งบ้านเรือน ต าแหน่งวางถังเพื่อการจัดเก็บขยะมูลฝอย ข้อมูลรายละเอียด

เกี่ยวข้องประเภทกับปริมาณขยะมูลฝอย และการจัดการขยะดว้ยภูมิปัญญา ในรูปแบบไฟล ์.xlsx ด้วยโปรแกรมฟอร์ม

ของ ยูพี ออฟฟติ 365 (UP Office 365) ของมหาวทิยาลัยพะเยา 

5) น าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับต าแหน่งท่ีตั้งบ้านเรือนและท่ีตั้งถังขยะท่ีเทศบาลจัดเก็บ จากรูปแบบไฟล์ .xlsx 

แปลงเป็นรูปแบบไฟล ์.csv โดยใชโ้ปรแกรม EXCEL 

6) น าเข้าข้อมูลเป็นรูปแบบไฟล ์.csv เข้าสูร่ะบบภูมิสารสนเทศ โดยใชโ้ปรแกรม QGIS ดังนี้ 

 (1) การน าเข้าข้อมูล และการจัดการข้อมูลในรูป Shape file 

 (2) การแสดงผลชัน้ขอ้มูลแผนที่(Layer) และข้อมูลอธิบาย (Attributes) 

 (3) แปลงข้อมูลเชงิพื้นท่ีจากรูป Shape file เป็น .KML ท่ีสามารถเปิดข้อมูลด้วยโปรแกรม Google Earth 

ท่ีสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ได้ จากApplicationในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้ 

7) การแสดงข้อมูลต่าง ๆ ท้ังแผนท่ีและข้อมูลอธิบายด้วยโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับ

ท่ีตั้งบ้านเรือนและรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย และต าแหน่งท่ีตั้งถังและปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเทศบาล

จัดเก็บเพื่อน าไปก าจัด  

8) วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือนและปริมาณขยะมูลฝอยท่ีทาง

เทศบาลจัดเก็บน าไปก าจัด ในหมู่ท่ี 2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

9) จัดท ารายงานเบื้องต้น และ น าเสนอรายงานท่ีได้จากการส ารวจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการจัดเวที

สาธารณะท่ีเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน เทศบาลต าบลแม่กา และ คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้มาก าหนดแนวทางการด าเนนิงาน ระยะตอ่ไป                                                      

2.  การส ารวจภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยการใช้แบบสอบถามส ารวจการรับรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านในการ

จัดการขยะท้ัง 18 หมู่บ้านของต าบลแมก่า และส ารวจข้อมูลเชงิลึกในการจัดการขยะโดยอาศัยภูมิปัญญาพื้นบ้านเขต

หมู่ 2 ต าบลแม่กา ซึ่งเป็นการลงพื้นท่ีเพื่อพูดคุยและสังเกตการณ์การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านจ านวน 12 คน ท่ีโดดเด่น

เร่ืองการจัดการขยะโดยเฉพาะในครัวเรือน นอกจากนี้ยังเป็นการส ารวจข้อมูลจากกลุ่มนักเรียนผู้สูงอายุจ านวน  

70 คน ที่มาเรียนทุกวันเสารท่ี์ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัยวัดแม่กาห้วยเคียน  
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ผลการศึกษา 
1. สภาพปัจจุบันของขยะมูลฝอยและสภาพการจัดการขยะของชุมชน 

1) สภาพปัจจุบันของขยะมูลฝอยของหมู่ท่ี 2 ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา จากจ านวน 889 

ครัวเรือน มปีระชากรท้ังหมด 8,138 คน จากลงพื้นท่ีในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล พบวา่ สามารถรวบรวมข้อมูลและ

แสดงต าแหนง่ท่ีต้ังบ้านเรือนท่ีมีผู้อาศัย จากจ านวน 327  หลังคาเรือน และรวบรวมขอ้มูลท่ีอยูใ่นบ้านเรือนน้ัน จ านวน

ท้ังหมด 2,073  คน และในแต่ละวันมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นจากบ้านเรือนดังกล่าว จ านวนท้ังหมด 532.9 

กิโลกรัมต่อวัน โดยเฉลี่ยมีการขยะมูลฝอยต่อครัวเรือน 1.63 กิโลกรัม หรือคิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ย 

ตอ่คน เท่ากับ 374.4 กรัม โดยมีรายละเอยีด ดังนี ้ 
 

ตารางที ่1 ปริมาณขยะรายวันตามประเภทประกอบการ หมู่2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

ประเภทประกอบการ จ านวน

ครัวเรือน 

จ านวน 

สมาชิก 

ปริมาณขยะมูลฝอยต่อครัวเรือน(กิโลกรัม) 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด 

ท่ีอยูอ่าศัย 228 1,748 1.30 1.593 0.0 20.0 

     เกษตรกร 35 110 0.84 0.866 0.0 5.0 

     พนักงาน/รับจ้าง 97 1,321 0.95         0.709 0.2 4.0 

     หอพัก/บ้านเชา่ 96 317 2.85 3.072 0.5 20.0 

ร้านคา้ 38 125 1.46 1.377 0.2 5.0 

ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม 24 94 1.92 1.381 0.5 5.0 

อื่น ๆ 37 106 0.96 1.016 0.5 5.0 

รวม 327 2,073 1.63 2.043 0.00 20.0 

 

 และสามารถแสดงต าแหน่งท่ีตั้งบ้านเรือนประเภทต่าง ๆ ด้วยโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน พร้อมท้ัง

รายละเอยีดท่ีเกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอยของแตล่ะครัวเรือน ดังภาพ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 แผนที่ต าแหนง่ท่ีบ้านเรือนท่ีส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับขยะมูลฝอยด้วยโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 
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2) สภาพปัจจุบันในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลแม่กา ส่วนใหญ่แตล่ะครัวเรือนมอบหมาย

ให้เทศบาลต าบลแมก่าเป็นผู้ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยให้ คิดเป็นร้อยละ 95.7 ของครัวเรือนท้ังหมด ส่วนท่ีเหลือ 

ใช้วิธีเผาหรือฝังกลบเอง และปริมาณขยะมูลฝอยท่ีบ้านเรือนท่ีน าไปท้ิงใส่ภาชนะท่ีทางเทศบาลจัดไว้วันละ 516.6 

กิโลกรัมจากท้ังหมด 327 ครัวเรือน โดยทางเทศบาลต าบลได้มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยโดยจัดท่ีตั้งถังขยะในต าแหน่ง

แนวถนนบริเวณ หมู่ท่ี 2 จ านวนท้ังหมด 47 แห่ง (ภาพ 2) จ านวนภาชนะท่ีตั้งใส่ขยะมูลฝอยเท่ากับ 157 ถัง ปริมาณ

ขยะท่ีจัดเก็บในแต่ละคร้ังเฉลี่ยประมาณ 1,805 กิโลกรัม สามารถจ าแนกประเภทขยะมูลฝอย ส่วนใหญ่เป็นขยะแห้ง

คิดเป็นร้อยละ 98.06 และท่ีเหลอืเป็นขยะเปียก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 ต าแหนง่ท่ีต้ังถังขยะของเทศบาล ท้ัง 47 แห่งของพืน้ท่ี หมูท่ี่ 2 ด้วยโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโพน 
 

2. การจัดการขยะดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

ประชาชนหมู่ท่ี 2  มีการจัดการขยะ โดยก่อนท้ิงขยะมูลฝอยให้กับเทศบาลน าไปก าจัดนั้น ครัวเรือนจะมีการ

คัดแยกขยะมูลฝอย เช่น ขวด พลาสติก และ กระดาษ  เป็นต้น ที่สามารถน าไปขายได้ จ านวน 133 ครัวเรือน หรือ คิด

เป็นร้อยละ 41.1 ของครัวเรือนท้ังหมด และส่วนท่ีเหลอืจะท้ิงขยะมูลฝอยรวม ๆ กันโดยไมม่ีการคัดแยก และครัวเรือน

ท่ีมีการคัดแยกขยะมูลฝอย (133 ครัวเรือน) จะน าขยะที่คัดแยกไปขายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 86.5 รองมาน าขยะไป

ท าปุ๋ย ร้อยละ 54.1  ส่วนท่ีเหลือครัวเรือนท่ีคัดแยกน าขยะไปท าท าน้ าหมักชีวภาพ ใช้ท าเชื้อเพลิงในการหุงต้ม หรือ 

น าวัสดุกลับใช้ใหม่ท าเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เช่นกระถางต้นไม้ ดอกไม้ประดิษฐ์ โมบาย และ ของใช้ในครัวเรือน เป็น

ตน้ (ตาราง 2) และ การส ารวจการเก็บข้อมูลด้วยแบบส ารวจ จากกลุ่มตัวอย่าง ท้ังสิน้ 391 คน โดยกระจายอยู่ในท้ัง 

18 หมู่บ้านของต าบลแม่กา ตามสัดส่วนประชากรของหมู่บ้านต่อต าบล ซึ่งผลการส ารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

การจัดการขยะในเบ้ืองต้นสรุป ดังนี้ 

1) การรับรู้รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในการจัดการขยะผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ถึงการใช้

เศษอาหารในการเลีย้งสัตว์มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.02 = รับรู้ระดับปานกลาง) ในขณะที่การจัดผ้าป่าขยะเป็นภูมิปัญญา

ท้องถิ่นท่ีผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้น้อยท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 1.75 = รับรู้ระดับน้อยท่ีสุด) (ตารางท่ี 3) 

2) ความคิดเห็นต่อการจัดการขยะความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดสองอันดับแรก คือ ผู้ตอบแบบส ารวจส่วน

ใหญ่เห็นว่าทุกคนควรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะในหมู่บ้านของตน (ค่าเฉลี่ย 3.98 ระดับมาก) รองลงมา คือเห็นว่า

แต่ละคนยินดีท่ีจะช่วยกันภายในหมู่บ้านคัดแยกขยะไว้ขายเพื่อแปรรูปใหม่อย่างสม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.96 ระดับมาก) 

(ตารางท่ี 4) 
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ตารางที่ 2 รายละเอียดร้อยละของครัวเรือนท่ีมีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ หมู่ท่ี 2 ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา จ านวนท้ังหมด 133 ครัวเรือน 

ประเภทประกอบการ จ านวนครัวเรือน 

การใช้ประโยชนจ์ากขยะมูลฝอย (ร้อยละของครัวเรือน) 

ขา
ย 

ท า
ชื้อ

เพ
ลงิ

 

น้ า
หม

ักช
วีภ

าพ
 

ท า
ปุย๋

 

ท า
สิ่ง

ปร
ะด

ิษฐ
์ 

ท่ีอยูอ่าศัย 89 54.9 29.3 30.1 33.8 26.3 

     เกษตรกร 14 9.0 6.0 4.5 6.0 3.0 

     พนักงาน/รับจ้าง 33 21.8 10.5 10.5 12.0 11.3 

     หอพัก/บ้านเชา่ 42 24.1 12.8 15.0 15.8 12.0 

ร้านคา้ 19 14.3 9.0 9.0 9.0 9.0 

ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม 13 8.3 6.8 6.8 6.8 6.8 

อื่น ๆ 12 9.0 4.5 4.5 4.5 5.3 

รวม 133 86.5 49.6 50.4 54.1 47.4 

 

ตารางที ่3 การรับรู้รูปแบบการใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ่นในการจัดการขยะของชุมชน ต าบลแมก่า 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ค่าเฉลี่ยการรับรู้ แปลผล 

1.       ธนาคารขยะ 2.30 น้อย 

2.      การแปรรูปขยะรีไซเคิล 2.40 น้อย 

3.      การท าปุย๋หมัก/น้ าหมักชีวภาพ 2.78 ปานกลาง 

4.      เศษอาหารส าหรับเลี้ยงสัตว ์ 3.02 ปานกลาง 

5.      การใช้ประโยชนจ์ากขยะในครัวเรือน  2.66 ปานกลาง 

6.      ผ้าป่าขยะ 1.75 นอ้ยท่ีสุด 

 

ตารางที ่4 รายละเอยีดความคิดเห็นต่อการจัดการขยะภายในหมู่บ้านของชุมชน ต าบลแมก่า 

ความคิดเห็นต่อการจัดการขยะภายในหมูบ้่าน 
ค่าเฉลี่ย 

ความคิดเห็น 

เกณฑ์ 

ระดับ 

1.   ทุกคนควรมสี่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะในหมู่บ้านของท่าน 3.98 มาก 

2.   ท่านยินดีท่ีจะชว่ยกันภายในหมู่บ้านคัดแยกขยะไวข้ายเพื่อแปรรูปใหม่ 

      อย่างสม่ าเสมอ 

3.96 มาก 

3.   ท่านอยากให้มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะในหมู่บ้านของท่าน 3.80 มาก 

4.   หมูบ้่านสามารถจัดการขยะได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาเทศบาลต าบลแมก่า 2.73 ปานกลาง 

5.   หลอดไฟ แบตเตอรี ถ่านไฟฉาย ไมใ่ชข่ยะอันตราย 1.87 นอ้ยท่ีสุด 
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ความคิดเห็นต่อการจัดการขยะภายในหมูบ้่าน 
ค่าเฉลี่ย 

ความคิดเห็น 

เกณฑ์ 

ระดับ 

6.   คนในหมู่บ้านของท่านร่วมมอืกันจัดการขยะภายในหมู่บ้านอยา่งเต็มท่ี 3.49 มาก 

7.   คนในหมู่บ้านของท่านมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองการคัดแยกและจัดการขยะ

เป็นอยา่งดี 

3.39 มาก 

8.   หมูบ้่านของท่านสามารถคัดสรรคนท่ีเข้าใจการจัดการขยะมาเป็นผู้น า

เครอืขา่ยการจัดการขยะได ้

3.08 ปานกลาง 

9.   หมูบ้่านของเราสามารถปลูกฝังนักเรียนในชัน้ปฐมวัยให้มคีวามตระหนักรูใ้น

การจัดการขยะได ้

3.49 มาก 

10.  ลูกหลานคนแมก่าจะเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดการขยะของหมู่บ้านได ้ 3.43 มาก 

 

3. การลงพืน้ท่ีเก็บขอ้มูลเชงิลึกกับประชาชนในเขตพื้นท่ีหมู่ท่ี 2 

การลงพื้นท่ีในเขตหมู่ท่ี 2 ต าบลแม่กา ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2559 โดยการสังเกตการณ์และ

สัมภาษณ์เชิงลึกชาวหมู่ 2 จ านวน 12 ราย พบว่ามคีวามพยายามท่ีจะใช้ภูมปัิญญาในการจัดการขยะในครัวเรือนของ

ตนเป็นหลัก ซึ่งสรุปภาพรวมรูปแบบการจัดการขยะเรียงตามล าดับจากที่นยิมท ามากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 

1) การคัดแยกขยะขาย โดยส่วนใหญ่สามารถคัดแยกขยะได้ตามประเภทของขยะ ซึ่งขยะส่วนใหญ่เป็น

ขวดพลาสติก ขวดแก้ว และเศษกระดาษ ขยะเหล่านี้เกิดขึ้นในครัวเรือนและในการด าเนินกิจการร้านค้าหรือ

ร้านอาหารเป็นหลัก 

2) การน าขยะไปท าปุ๋ยหมัก มีการน าขยะท่ีย่อยสลายได้ประเภทมูลสัตว์ท่ีเลี้ยงในครัวเรือน ใบไม้แห้ง 

หญ้าแห้งหรือเศษพืชผักที่เหลือจากการบริโภค ไปท าเป็นปุ๋ยหมักไว้ใช้ส าหรับการปลูกพืชผักหรือไม้ดอกไมป้ระดับใน

บ้านหรือในหอพัก 

3) การท าน้ าหมักชีวภาพ มีการน าเศษพืชผักและผลไม้ท่ีเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนไปหมักท าน้ า

หมักชีวภาพเพื่อเก็บไว้ใชเ้ป็นปุ๋ยบ้าง เป็นเครื่องส าอางบ้าง ส าหรับดื่มเป็นยาสมุนไพรบ้าง  

4) การน าขยะไปแปรรูปหรือเป็นงานสร้างสรรค์ ม ี2 ตัวอยา่งที่นา่สนใจ คือ  

 (1) แปรรูปฟิวเจอร์บอร์ด ไม้อัด กล่องกระดาษ เพื่อเป็นของตกแต่งร้าน เช่น ท าป้ายชื่อร้าน ท า

เป็นรูปสัตว์หรือเขียนค าคมประดับร้าน  

 (2) แปรรูปขยะ เช่น ขวดพลาสตกิ กล่องนม เศษกระดาษ แล้วประดิษฐ์เป็นสื่อในการสอนเด็ก  

 (3) ดัดแปลงขยะเพื่อน ากลับมาใช้งานใหม่ เช่น น าขวดพลาสติกไปท าเป็นกับดักแมลงวันทอง 

น าไปปลูกผักและไมด้อกแลว้หอ้ยตกแตง่บริเวณบ้าน    

5) การน าเศษอาหารท่ีเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนหรือจากร้านอาหารตามสั่งไปเลีย้งสัตว ์เช่น สุกร 

สุนัข เป็ด ไก่ ซึ่งในกรณีร้านอาหารจะมีผู้เลี้ยงสัตว์มาขอรับไปเลี้ยงสัตว์และในกรณีเศษอาหารในครัวเรือนก็จะน าไป

เลีย้งสัตวข์องตนเอง 

6) การน ากากกาแฟไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากในหมู่ 2 มีผู้ประกอบการร้านกาแฟจ านวนหนึ่ง จึงเกิดขยะ

จากร้านขายกาแฟด้วย โดยเฉพาะกากกาแฟและชาในแต่ละวันท่ีเจ้าของร้านส่วนใหญ่จะน าไปใช้เองบ้าง แจกจ่าย

ส าหรับผู้ท่ีมาขอบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่น าไปใช้ขัดผิว ใช้ดับกลิ่นอับในห้องน้ าหรือตู้เย็น หรือน าไปเป็นปุ๋ยใส่ไม้ดอกไม้

ประดับ  
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จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ได้มีการน าไปพูดคุยสนทนากับบรรดานักเรียนผู้สูงอายุประมาณ 70 คน ท่ีศูนย์

การเรียนรู้ผู้สูงวัยวัดแม่กาห้วยเคียนหรือศูนย์พุฒิภัทรเพื่อให้เกิดความตระหนักในปัญหาขยะและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งใน

การจัดการปัญหานี้ในฐานะท่ีเป็นสมาชกิคนหนึ่งของชุมชน ท าให้เกิดแนวคิดเร่ือง “ขยะค่าเทอม” เพื่อให้นักเรียนผู้สูงอายุ

รู้จักคัดแยกขยะจากบ้านมารวมกันท่ีวัดซึ่งเมื่อได้จ านวนมากพอก็จะขายแล้วน ารายได้มาเป็นกองทุนของศูนย์ฯ ส าหรับ

ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การท าถังขยะที่เรียกว่า “เฮือนฮ่วมใจ๋ ฮอมบุญ” ขึ้นมาเพื่อรองรับการคัดแยกขยะที่นับเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการ

ขยะโดยอาศัยภูมปัิญญาของนักเรียนผู้สูงอายุชาวแม่กา คือ การมสีมานฉันท์ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อท าในสิ่งท่ีเป็นบุญตาม

ความเชื่อของชาวพุทธ และยังเป็นการช่วยจัดการปัญหาขยะนับแต่เกิดความตระหนักรู้ในปัญหาท่ีเกิดขึ้น และไม่ผลักให้

เป็นภาระของเทศบาลฝ่ายเดียว แตรู้่สึกวา่ตนตอ้งมสี่วนร่วมตามก าลังศรัทธา ซึ่งรายได้ท่ีเกิดขึน้จากการจ าหนา่ยขยะก็จะ

กลับมาเป็นพลังหนุนเสริมให้กจิกรรมการเรียนการสอนในศูนย์ฯ เป็นไปด้วยดีย่ิงขึน้     
  

สรุปและอธิปรายผล   

 สรุป  

 การส ารวจภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในการจัดการขยะในต าบลแมก่า มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส ารวจสภาพปัจจุบัน

ในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลแม่กาในการจัดการขยะ โดยก าหนดพื้นท่ีใน

การศึกษาพื้นท่ีบ้านห้วยเคียนหมูท่ี่ 2 ต าบลแม่กา โดยการส ารวจข้อมูลโดยใชน้วัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่ง

เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเข้าสู่ยุดไทยแลนด์ 4.0     โดยการส ารวจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณขยะ

มูลฝอยของครัวเรือนท่ีเกิดขึ้นและปริมาณขยะมูลฝอยท่ีทางเทศบาลจัดการเพื่อน าไปก าจัด รวมท้ังการใช้ประโยชน์

จากของเหลือใช้ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาของท้องถิ่นชุมชนเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการขยะการใช้ภูมิปัญญาและความ

คิดเห็นในจัดการขยะด้วยภูมิปัญญาโดยสอบถามข้อมูลและสัมภาษณ์เชงิลึกกับประชาชนท่ีเกี่ยวข้องในการส ารวจเก็บ

รวบรวมขอ้มูลดังกล่าว  

ข้อมูลจากส านักงานเทศบาลต าบลแม่กา บ้านห้วยเคียน หมูท่ี่ 2  มีจ านวนท้ังหมด 889 ครัวเรือน มีจ านวน 

8,138 คน ลักษณะพื้นท่ีเป็นเขตกึ่งชุมชนเมือง ประกอบด้วยการท าการเกษตร ธุรกิจร้านค้า ร้านอาหาร และหอพัก 

เนื่องจากมีสถาบันการศกึษาระดับอุดมศกึษาตัง้อยูถ่ึง 2 แห่ง จากการส ารวจข้อมูล ในคร้ังน้ี สามารถส ารวจข้อมูลได้

ท้ังหมด 327 ครัวเรือน จ านวน 2,073 คน และ สามารถแสดงต าแหนง่ท่ีต้ังบ้านเรือนในพื้นท่ีด้วยระบบภูมิสารสนเทศ

ของหมู่ท่ี 2 พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น โดยเฉลี่ยคิดเป็นปริมาณท้ังหมด 532.9 กิโลกรัมต่อวัน หากคิดเป็น

ครัวเรือน เท่ากับ 1.65 กิโลกรัม และ ปริมาณขยะมูลฝอยต่อ 1 คน คน เท่ากับ 374.4 กรัม ประเภทร้านอาหาร/

เครื่องดื่มมปีริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุด  และจากการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบล     แม่กา โดยส ารวจเก็บ

ต าแหนง่ท่ีตัง้ถัง ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ ท้ังหมด 47 แห่ง มีจ านวนถังใส่ขยะมูลฝอยท้ังหมด 157 ถัง และการจัดการ

เก็บขยะมูลฝอยโดยน ารถยนต์วิ่งตามถนนท่ีจัดวางถังไว้จะด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยไปก าจัด 3 วันต่อคร้ัง มี

ปริมาณขยะมูลฝอยโดยเฉลี่ยเท่ากับ 1,805 กิโลกรัม และส่วนใหญ่เป็นขยะแห้งคิดเป็นร้อยละ 98.06 

การส ารวจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจัดการขยะมูลฝอยโดยภูมิปัญญาของชุมชน พบว่า ประเภทครัวเรือนท่ีมี

การจัดการขยะมูลฝอยน าไปใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ เป็นครัวเรือนท่ีอยู่อาศัย ได้แก่ เกษตรกร พนักงาน/รับจ้าง และ 

หอพัก/บ้านเช่า มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อน าไปขายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.9 ของการจัดการขยะน าไปใช้

ประโยชน ์นอกจากการรวบรวมคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อจ าหนา่ยแลว้ จากการส ารวจการรับรู้รูปแบบการใช้ภูมปัิญญา

ของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย พบว่า ส่วนใหญ่น าเศษอาหารใช้ในการเลี้ยงสัตว์มากท่ีสุด ซึ่งมีการรับรู้
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รูปแบบนี้ในการรับรู้ระดับปานกลาง และ การรับรู้รูปแบบการจัดการขยะโดยการน าไปแปรรูปในรูปขยะรีไซเคิลและ

ธนาคารขยะอยู่ในเกณฑ์ระดับการรับรู้น้อย และการฝ้าป่าขยะมีการรับรู้น้อยท่ีสุด และจากการรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับความคิดเห็นประชาชนส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าทุกคนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะในหมู่บ้าน

ของตน และแต่ละคนยินดีท่ีจะช่วยกันภายในหมู่บ้านคัดแยกขยะไว้ขายเพื่อแปรรูปใหม่อย่างสม่ าเสมอ และ จากน า

ข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจท้ังหมดน ามาระดมความคิดกับบรรดานักเรียนผู้สูงอายุท่ีศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัย (ศูนย์พุฒิ

ภัทร) เพื่อให้เกิดความตระหนักในปัญหาขยะ ผลปรากฎว่าได้รับความคิดเห็นและเสนอแนวคิดเร่ือง “ขยะค่าเทอม” 

เพื่อหารายได้มาเป็นกองทุนของศูนยฯ์ และ การสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการท าถังขยะที่เรียกว่า “เฮือนฮ่วมใจ๋ ฮอมบุญ” 

อภิปรายผล จากการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณขยะมูลฝอยของพื้นท่ีหมู่ท่ี 2 โดยการน าเทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศมาใช้ในการส ารวจจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลจัดเก็บสามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์เชิงพื้นท่ีได้อย่างรวดเร็ว 

และได้น าเทคโนโลยขีองโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟมมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ท าให้ลดเวลาในการจัดการขอ้มูล มี

ความสะดวกและรวดเร็วในการด าเนนิงานส ารวจ และประหยัดกระดาษท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามอีกดว้ย  

จากข้อมูลส ารวจได้ด าเนินการประมวลผลเกี่ยวกับปริมาณขยะมูลฝอยต่อคนต่อวันของหมู่ท่ี2 ต าบลแม่กา 

เท่ากับ 0.37 กิโลกรัม หากเปรียบกับพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ  มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคน 

เท่ากับ 1.14 กิโลกรัม (กรมควบคุมมลพิษ,2560) ซึ่งยังสามารถบริหารจัดการลดปริมาณขยะฝอยมูลฝอยโดยใช้ภูมิ

ปัญญาของชุมชนและร่วมกับเทศบาลได้ในโอกาสตอ่ ๆ ไป 
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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ 

Anoectochilus burmanicus Rolfe บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม 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 

งานวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ บ้านปงไคร้ 

ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านใน

การศึกษาวิธีการปลูกท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต รวมถึงการหาแนวทางในการด าเนินกิจกรรม เพื่อการอนุรักษ์

และการใช้ประโยชน์ของกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างชาวบ้านกลุ่ม

อนุรักษ์กล้วยไม้บ้านปงไคร้แบบเจาะจง จ านวน 10 คน ด าเนินการวิจัยด้วยวิธีการสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วน

ร่วม และการประชุมกลุม่ย่อย ผลการการวิจัยพบวา่ กลุ่มอนุรักษ์กล้วยไมบ้้านปงไครใ้ห้ความร่วมมอืในกระบวนการมี

ส่วนร่วมด้วยการประชุมรับทราบปัญหาของการลดจ านวนของประชากรกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ ก าหนดเป้าหมาย

และวางแผนเพื่อด าเนนิงานในการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชนจ์ากการปลูกเลีย้งในโรงเรือนโดยวัสดุปลูกที่หาได้จากชุมชน 

เพื่อเพิ่มจ านวนให้เพยีงพอต่อความตอ้งการเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไมบ้้านปงไคร ้และประเมินผลการ

ด าเนนิงานเพื่อให้มคีวามตอ่เนื่องและยั่งยืนด้วยกระบวนการมีสว่นร่วมของกลุ่มอนุรักษก์ล้วยไมบ้้านปงไคร้ 
 

ค าส าคัญ:  การมสี่วนร่วม, การอนุรักษ,์ การใชป้ระโยชน,์ 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  
 

บทน า 
ในปัจจุบันความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดลงอย่างต่อเนื่ อง การเพิ่มขึ้นและการ

ด าเนินชีวิตในแต่ละวันของประชากรท่ีส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม 

การเกษตร และการอุปโภคบริโภคของมนุษย์ มีการใช้ทรัพยากรท่ีสิ้นเปลือกไม่ได้ค านึงถึงความส าคัญและความ

จ าเป็นของการใช้ให้เพียงพอ เมื่อปดระชากรไม่ได้ใส่ใจในเร่ืองของการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเกิด

ผลกระทบตามมา ที่เกิดขึ้นเพื่อการกระท าของมนุษยท้ั์งสิ้น (นวิัต ิเรืองพานชิ, 2546)  

ชุมชนบ้านปงไคร้ เป็นชุมชนท่ีมีความสมบูรณ์ด้านทรัพยากร ตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีของ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่

ริม จังหวัดเชียงใหม่ สภาพพื้นท่ีเป็นชุมชนท่ีมีหุบเขาล้อมรอบ ระดับความสูงจากน้ าทะเลปานกลาง 800-1100 เมตร 

ป่าต้นน้ าท่ีชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรไว้อย่างลงตัว ชุมชนบ้านปงไคร้ เป็นชุมชนท่ีมีการจัดการท่องเท่ียวโดย

ชุมชน ท่ีเป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและท่องเท่ียวเชิงเกษตร ท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายโดยจะให้

ความส าคัญกับทรัพยากรท่ีเป็นแหล่งน้ า แหล่งอาหาร และแหล่งรวบรวมวัฒนธรรม สิ่งส าคัญของชาวบ้านคือการ

บ ารุงรักษาและการอนุรักษ์ การใชป้ระโยชนจ์ากป่าของชาวบ้าน คือการหาของป่าเพ่ือด ารงชีพท่ีมีความพอดี พอเพยีง

กับความต้องการบริโภคของคนในครอบครัว ป่าชุมชนบ้านปงไคร้เป็นเขตพื้นท่ีๆ มีการกระจายพันธ์ุของกล้วยไม้

สมุนไพรนกคุ้มไฟ กล้วยไมฟ้า้มุ่ย และกล้วยไม้พันธ์ุแท้อีกหลากหลายชนดิ การท่องเท่ียวโดยชุมชนของบ้านปงไครเ้น้น

การเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และท่ีส าคัญการท่องเท่ียวบ้านปงไคร้เน้นการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์

กล้วยไม้ฟา้มุย่ และกล้วยไมส้มุนไพรนกคุ้มไฟ โดยการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อท่ีได้รับตน้พันธ์ุจากสวนพฤกษ์ศาสตร์สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์และได้รับการถ่ายทอดเทคนิคในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง ชุมชนบ้านปง

ไคร้ใชป้ระโยชน์จากกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยการหั่นท่อนพันธ์ุจากขวดพ่อแม่พันธ์ุ สู่

อีกขวดเพื่อเป็นการขยายพันธ์ุและเพิ่มปริมาณเพื่อการจ าหน่ายแกผู้สนใจในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ดิน เพื่อการ

ศึกษาวิจัย และเพื่อน ากลับเข้าไปปลูกเพิ่มจ านวนในสภาพธรรมชาติ แต่ยังไม่มีการศึกษาการออกขวดปลูกเลี้ยงใน

สภาพโรงเรือน จากจ านวนประชากรในสภาพธรรมชาติท่ีลดลงอยา่งต่อเนื่องส่งผลกระทบตอ่ต่อความหลากหลายของ

จ านวนประชากรในธรรมชาติ  
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จากสภาพปัญหาของจ านวนประชากรกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟมีจ านวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด ชาวบ้านปง

ไคร้จึงเห็นถึงความส าคัญของทรัพยากรเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์พร้อมกับการใชป้ระโยชนเ์พื่อสร้างรายได้ให้กับ

คนในชุมชนโดยการน ากล้วยไมส้มุนไพรนกคุ้มไฟ เพาะเลีย้งเนื้อเยื่อเพื่อขยายเพิ่มจ านวนเพื่อให้มีปริมาณที่เพยีงต่อต่อ

การจ าหน่าย แปรรูป งานวิจัยโดยไม่น าออกจากป่าปงไคร้ แต่จะต้องน าเข้าไปปลูกทดแทนและเพิ่มจ านวนในสภาพ

ธรรมชาติ รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่และยั่งยนื 

จากสภาพปัญหาในการปลูกเลี้ยงและจ านวนประชากรกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ ลดลงในสภาพธรรมชาติและ

ยังไม่สามารถปลูกเลี้ยงในสภาพโรงเรือนได้ดีเท่าที่ควรจึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยหาแนวทางการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้

สมุนไพรนกคุ้มไฟท่ีเป็นทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์อยา่งยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงต่อไป  
 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย  
1. ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการศึกษาวิธีการปลูกท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้

สมุนไพรนกคุ้มไฟ เพื่อการอนุรักษ์และการใชป้ระโยชนอ์ยา่งยั่งยนื บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแมริ่ม จังหวัดเชยีงใหม ่ 

2. ศึกษาเป้าหมายและการด าเนนิกิจกรรม ในการอนุรักษ์กล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ โดยการมสี่วนร่วมของ

กลุ่มอนุรักษก์ล้วยไมบ้้านปงไคร ้ต าบลโปง่แยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชยีงใหม่ 
 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย (Conceptual Framework of the Research) 

การศึกษาวิจัยเร่ืองการมสี่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษแ์ละใช้ประโยชนก์ล้วยไมส้มุนไพรนกคุ้มไฟ บา้นปง

ไคร ้ต าบลโปง่แยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชยีงใหม่ ได้ก าหนดกรอบแนวความคิดในงานวจิัยดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวจิัย 

- ชาวบ้านให้ความร่วนมือในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้

สมุนไพรนกคุ้มไฟโดยวัสดุปลูกที่หาได้ในชุมชน 

- มกีารอนุรักษ์และการใชป้ระโยชน์จากกล้วยไม้ฯ  

- มีทรัพยากรที่เพียงพอต่อความต้องการใช้ประโยชน์

อย่างย่ังยืน  

 

วัตถุประสงค์ที่ 1  

ศึกษากระบวนการมีส่วนรว่มของชาวบ้านในการศึกษา

วิธีการปลูกที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้

สมุนไพรนกคุ้มไฟ เพื่อการอนุรักษแ์ละการใชป้ระโยชน์

อย่างย่ังยืน 

- สัมภาษณ์รายบุคคล 

 

การสังเกต - มีส่วนรว่ม 

วัตถุประสงค์ที่ 2 

ศึกษาเป้าหมายและการด าเนินกิจกรรม ในการอนุรักษ์

กล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่ม

อนุรักษ์กล้วยไม้ 

- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยทั้งใน

ธรรมชาติและนอกสภาพธรรมชาต ิ

 

 

Focus Group 

วธีิการศึกษา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยในนี้ก าหนดให้ใช้การสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) โดยการสัมภาษณ์กลุ่ม

ตัวอย่างท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้บ้านปงไคร้แบบเจาะจง จ านวน 10 คน ซึ่งเป็นชาวบ้านปงไคร้ ต าบลโป่ง

แยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์รายบุคคล การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการ

ประชุมกลุม่ย่อย แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ  

ตอนท่ี 1 การศึกษาการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการศึกษาวิธีการปลูกท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ

กล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ (Anoectochilus burmanicus) เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บ้านปงไคร้ 

ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการศึกษาวิจัยโดยการปลูกเลี้ยงในวัสดุปลูกท่ีเหมาะสมในสภาพ

โรงเรือนเพื่อทดสอบวัสดุปลูกเลี้ยงท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเตบิโต โดยใช ้มะพร้าวสับ เปลอืกถั่ว ใบไม้ผุ และถ่าน ใน

การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ (Anoectochilus burmanicus) ใช้แบบบันทึกการเจริญเติบโตในการบันทึก

ความสูงของทรงตน้ ความกว้างทรงพุม่ ความหนาของล าตน้ จ านวนใบ ขนาดใบ และเสน้ใบ  

 ตอนท่ี 2 การหาเป้าหมายและการด าเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์กล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ (Anoectochilus 

burmanicus) โดยชาวบ้านมีส่วนร่วมของกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชยีงใหม ่

จังหวัดเชียงใหม่ในประเด็นต่าง ๆ โดยผู้วิจัยด าเนินการบันทึกข้อมูลจากการ ประชุมกลุ่มย่อย การสัมภาษณ์

รายบุคคล แบบบันทึกการส ารวจ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม พร้อมกับการวเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร ท่ีน าข้อมูล

รวบรวม และเรียบเรียงตามประเด็นเพื่อเป็นการตอบค าถามการวิจัย เพื่ อเป็นแนวทางในการด าเนินการสู่การใช้

ประโยชน์โดยการน ากล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ (Anoectochilus burmanicus) มาแปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ และไม้

ดอกไม้ประดับ ในกระบวนการมสี่วนร่วม (Chapin, 1997) 

กลุ่มตัวอย่าง 

สมาชิกกลุ่มอนุรักษก์ล้วยไมบ้้านปงไคร ้ต าบลโปง่แยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชยีงใหม่ จ านวน 10 คน  

การวิเคราะห์ข้อมลู 

การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการพร้อมกับการเก็บข้อมูลภาคสนาม ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎีท่ี

เกี่ยวข้องมาอธิบาย โดยผู้วจิัยด าเนินการบันทึกข้อมูลจากการ ประชุมกลุ่มย่อย การสัมภาษณ์รายบุคคล แบบบันทึก

การส ารวจ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม พร้อมกับการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร ท่ีน าข้อมูลรวบรวม และเรียบ

เรียงตามประเด็นเพื่อเป็นการตอบค าถามการวจิัย และสรุปเชื่อมโยงขอ้มูลโดยใชว้ธีิการวิเคราะห์ขอ้มูลเชงิบรรยาย 

  

ผลการวิจัย และอภิปรายผล 

สภาพทางภูมศิาสตร ์

ชุมชนบ้านปงไคร้ ตั้งอยู่บนพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นภูเขาสลับซับซ้อนในแนวเทือกเขาถนน

ธงไชย ระดับความสูงของพื้นท่ี 1,000-1,200 เมตรจากระดับน้ าทะเล มีพื้นท่ีราบบริเวณหุบเขา พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็น

แหล่งต้นน้ าล าธาร มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดท้ังปี อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ

ต่ าสุดเฉลี่ย 9 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยท้ังปี 20 องศาเซลเซียส มีอากาศหนาวเย็นในช่วงเวลากลางคืน และ

อบอุ่นในเวลากลางวัน อุณหภูมติ่ าสุดประมาณ 8 องศาเซลเซียส และสูงประมาณ 32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย

ประมาณ 25 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยประมาณ 1,300-1,400 มิลลิเมตรตอ่ปี (ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 

16, 2553)  

  



 
 

Proceedings   

2503 

สภาพสงัคม  

วัฒนธรรมและประเพณีชุมชนบ้านปงไคร้ ประเพณีแห่ต้นแคร่เป็นประเพณีท่ีจัดขึ้นในวันลอยกระทง ซึ่งตรง

กับวันขึ้น 15 เดือน 12 โดยชาวบ้านจะร่วมกันจัดท าต้นแคร่ขึ้นมา ด้วยความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

ลักษณะคล้ายกับเทียนพรรษและประดับตกแต่งด้วยข้าวตอกดอกไม้ ตกแต่งประดับประดาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะท า

การแห่ต้นแคร่ ไปยังวัดปงไคร้เพื่อจุดต้นแคร่บูชาหน้าพระประธานเพื่อบูชาต่อพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ยังมีความเชื่อ

เร่ืองขวัญ ผีปู่ยา่ และเจ้าท่ีเจ้าทาง ในเดอืนเก้า (ประมาณเดือนมิถุนายน) ของทุกปี จะมกีารประกอบพิธีเลี้ยงผีขุนน้ า 

เลี้ยงผีปู่ย่า เลี้ยงพ่อบ้าน เพื่อแสดงความเคารพสักการะ และเป็นการแสดงความกตัญญู ต่อบรรพบุรุษท่ีคอยปกปัก

รักษาผู้คนในชุมชนบ้านปงไคร้ให้อยูด่ีมีสุข จนมาถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังมีพธีิเรียกขวัญส าหรับคนท่ีอยู่ในหมู่บ้านกลับมา

จากที่ถิ่นต่างแดนและร่วมถึงการเรียกขวัญแขกท่ีเข้ามาเยี่ยมเยยีนในหมูบ้่านเพื่อเป็นการต้อนรับการกลับมาสู่บ้านเกิด

เมอืงนอน และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอื่น ๆ  

 สภาพเศรษฐกิจ 

ชาวชุมชนบ้านปงไคร้ประกอบอาชพีเกษตรกรรมเช่น ท านา ท าไร่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 เร่ิมมีกรมป่าไม้เข้า

มาควบคุมการตัดไม ้การท าไร่เลื่อนลอยจึงได้มีปรับเปลี่ยนอาชีพเป็นปลูกดอกเบญจมาศ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2533 

โดยการมีบุคคลภายนอกหมู่บ้านได้เข้ามาทดลองปลูกดอก ได้ผลดีจึงเป็นท่ีมาของอาชีพและเป็นท่ีนิยมของชาวบ้าน 

ส่วนการปลูกพริกหยวก เมื่อประมาณปี พ.ศ.2546 อาชพีสว่นใหญ่ในหมูบ้่านจึงเป็นอาชพีเกษตรกร และอาชีพรับจ้าง 

 ที่มาของกลุ่มเปา้หมาย 

บ้านปงไคร้ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปล่อยต้นแม่พันธ์ุฟ้ามุ่ยท่ี พร้อมออกดอกจ านวน 76 ตน้ ในเดอืน

สิงหาคม ปี พ.ศ. 2551 ในป่าธรรมชาติไปแล้วนั้น ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ร่วมกับ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์อุดม นวพานิชย์ อาจารย์ประจ าภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยรามค าแหง ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ

เพาะเลีย้งเนื้อเยื่อกล้วยไม้เชงิอนุรักษ์ให้แก่ชาวบ้าน ให้เรียนรู้เทคนิคการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อชาวบ้านได้

ทดลองปฏิบัติจริง โดยเร่ิมต้นการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง การเพาะเมล็ด และการย้ายต้นกล้ากล้วยไม้ในตู้เพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ หลังจากท่ีผ่านการอบรมชาวบ้านกลุ่มนี้มคีวามมุง่มั่นในการเพาะเลี้ยงฟ้ามุ่ย ซึ่งเป็นกล้วยไม้ท่ี

เป็นสัญลักษณ์ของหมูบ้่านโดยการเพิ่มจ านวนให้มปีริมาณเพิ่มมากขึ้นในหมู่บ้าน โดย คุณศฐิินัฐ หลวงหลวงหล้า หรือพ่อ

นัย ประธานกลุ่ม ท่ีเป็นแกนน า ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนจากทาง สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

ถ่ายทอดเทคนิคในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในตู้ปลอดเชื้อท่ีได้รับการสนับสนุนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม นวพานิชย์ ใน

ระยะแรกเจ้าหน้าท่ีสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยคุณบังอร โฉมฉิน และคุณกนกวรรณ คาหล้า เป็นผู้

ถ่ายทอดแก่ชาวบ้าน ตอ่มาทางองค์การารสวนพฤกษศาสตร์ก็ได้รับงบประมาณให้ด าเนินการโครงการอนุรักษ์ฟ้ามุ่ยแบบ 

บูรณาการ ประกอบไปด้วยการศึกษาวจิัยทางด้านนิเวศวิทยาและชีววิทยา เพื่อให้เข้าใจการด ารงชีวติของฟ้ามุ่ยในสภาพ

ธรรมชาติ พร้อมท้ังศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของฟ้ามุ่ย และศึกษาผลของสารอาหารและสารเร่งการ

เจริญเตบิโตของต้นกล้าฟ้ามุ่ย การศึกษาอัตราการอยู่รอดหลัง ปล่อยฟา้มุย่ในสภาพกึ่งธรรมชาตเิพื่อ เป็นแนวทางในการ

ส่งเสริมและผลักดันให้เป็นหมู่บ้านฟ้ามุ่ย รองรับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เป้าหมายของโครงการศึกษาวิจัยคือ การ

อนุรักษ์และการใชป้ระโยชน์อย่างยั่งยนื ชุมชนบ้านปงไคร้ ร่วมมอืกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ในการผลักดันให้หมูบ้่าน

ปงไคร้เป็นหมู่บ้านฟ้ามุ่ย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้น าต้นกล้าฟ้ามุ่ยท่ีได้ จากการเพาะเมล็ด จ านวนท้ังสิ้น 2,374 ต้น

เพื่อแจกจ่ายให้ชาวบ้านไปปลูกเลี้ยง โดยมีนักวิชาการคอยติดตามและให้ค าแนะน าในการปลูกเลี้ยงด าเนินการปลูกเลี้ยง

และอนุรักษ์จนถึงปัจจุบันได้รวมถึงการอนุรักษ์กล้วยไมส้มุนไพรนกคุ้มไฟควบคู่กับกล้วยไมฟ้า้มุย่  
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 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกล้วยไมส้มุนไพรนกคุ้มไฟ 

ชื่อไทย  นกคุ้มไฟ 

ชื่ออ่ืน  วา่นนกคุ้มไฟ กล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Anoectochilus burmanicus Rolfe 

สถานท่ีส ารวจพบ พื้นท่ีป่าชุมชนบ้านปงไคร ้ต าบลปงไคร ้อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชยีงใหม่ 

ลักษณะทางสัณฐานวทิยา 

กล้วยดินชนิดหนึ่งท่ีมลีักษณะการเจริญเติบโตของล าต้นแบบทอดชูยอดขึน้เหนอืผิวดิน มีล าต้นใต้ดิน ล าต้น

อวบน้ ารูปทรงกระบอกทอดเลื้อยชูส่วนยอดขึ้น ใบรูปรีแกมรูปไข่ปลายแหลม หรือรีกว้างจนเกือบกลม ขนาดของใบ

กว้าง 3-5 เซนตเิมตร ยาว 5-8 เซนติเมตร มีสีม่วงคล้ า มลีายร่างแหสีแดง โคนใบเป็นกาบ ใบอ่อนมว้นตามยาว ช่อ

ดอกยาว 6-10 เซนติเมตร ช่อดอกมีลักษณะมีขนปกคลุมช่อดอกเป็นช่อแบบกระจะ ออกปลายล าต้นเพยีงช่อเดียว ตั้ง

ตรง ก้านช่อมักมีขนปกคลุม ดอกมขีนาด 1 เซนติเมตร กลีบเลีย้งบนรูปรี กลีบเลีย้งคูข่้างรูปขอบขนานและเบ้ียว ปลาย

กลีบมน ท้ังสามกลีบมีสีม่วงแดง ด้านหลังมีขนปกคลุม กลีบดอกเชื่อมกับกลีบเลี้ยงด้านบน ปากดอกมีสีเหลืองสด 

กลางกลีบเป็นรูปแถบและมคีรีบมอยู่ด้านหลัง ปลายกลีบแผ่ออกเป็นสองแฉก มเีดือยดอกรูปกรวยดอกเล็กเรียงเวยีน 

กลับปากมีรูปทรงแปลกตา ปลายกลีบแผ่กางออกเป็น 2 แฉก บางชนิดลดรูปจนเห็นได้ไม่เด่นชัด กลางกลีบคอดจน

เป็นรูปแถบ ชว่งฤดูออกดอก เดอืนตุลาคม ถึง เดอืนธันวาคม  

ตอนท่ี 1 ผลศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการศึกษาวิธีการปลูกท่ีเหมาะสมต่อการ

เจรญิเตบิโตของกล้วยไมส้มุนไพรนกคุ้มไฟ เพื่อการอนุรักษแ์ละการใชป้ระโยชนอ์ย่างยั่งยืน บา้นปงไคร ้ต าบลโป่งแยง 

อ าเภอแมริ่ม จังหวัดเชียงใหม ่โดยการด าเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยเมื่อ 24 ธันวาคม 2559 จ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ี

ร่วมการประชุมจ านวน 10 คน มีข้อสรุปและผลการด าเนนิงานท่ีเกิดจากกระบวนการมสี่วนร่วมดังน้ี 

1.1 เป้าหมายในการปลูกเลี้ยง ในการด าเนินการศกึษาวิธีการปลูกเลีย้งกล้วยไมส้มุนไพรนกคุ้มไฟ 4 ด้าน 

1) เป็นวัตถุดิบในการศึกษาวิจัย 2) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 3) การจ าหน่ายเป็นไม้ประดับ และ 4) การปลูกในพื้นท่ี

ธรรมชาติดัง้เดิม  

1.2 ระบบการปลูกเลี้ยงจ าเป็นต้องมีการการสร้างโรงเรือนปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟชั่วคราว

โดยใช้ตาข่ายพรางแสงผ่าน 20-30 % (ใกล้เคียงกับแสงธรรมชาติ) มุงล้อมด้วยตาข่ายกันแมลงเพื่อป้องกันแมลง

ศัตรูพืชท่ีจะเข้าไปท าลายต้นกล้วยไม้ ขนาดโรงเรือนยาว 9 เมตร กว้าง 4 เมตร สูง 3 เมตร ด้านในโรงเรือน เชื่อม

เหล็กท าชั้นวางกระถางกล้วยไม้ ก่อนการปลูกเลี้ยงในสภาพโรงเรือนจะต้องปรับสภาพอุณหภูมิของต้นกล้วยไม้

สมุนไพรนกคุ้มไฟก่อน โดยหลังจากท่ีน าออกขวดแล้ว ให้น าไปปรับสภาพก่อนปลูกลงกระถางเป็นระยะเวลา 1 เดือน 

เนื่องจากกล้วยไม้ท่ีได้จากห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อภายในขวดมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง อากาศไม่ถ่ายเท  

จึงจ าเป็นต้องอนุบาลต้นกล้วยไมท่ี้ออกขวดกอ่นการปลูกเลีย้งในสภาพโรงเรือน 

1.3 การคัดเลือกวัสดุในการปลูกเลี้ยง มีท้ังหมด 4 ชนิด คือ 1) ใบไม้ผุ 2) มะพร้าวสับ 3) ถ่าน และ  

4) เปลือกถั่ว เป็นวัสดุท่ีหาได้จากในชุมชนท่ีเหลือใช้จากภาคการเกษตร น าวัสดุท้ัง 4 ชนิด ผสมเป็นสูตรดินปลูกเลี้ยง

ท้ังหมด 12 สูตร ดัง 
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ตารางที่ 1 วัสดุปลูกและอัตราส่วนแตล่ะสูตร 

สูตรที่ ใบไม้ผุ มะพร้าวสับ ถ่าน เปลือกถั่ว 

1 1 - 1 - 

2 - 1 1 - 

3 - - 1 1 

4 1 1 - - 

5 1 - - 1 

6 - 1 - 1 

7 1 1 1 - 

8 - 1 1 1 

9 1 1 - 1 

10 1 - 1 1 

11 1 1 1 1 

12 1 - - - 

 

1.4 หลังจากท่ีด าเนินการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟเรียบร้อยแล้ว การดูแลเอาใจใส่เป็นสิ่ง

ส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากกล้วยไม้ชนิดนี้อยู่ในกลุ่มกล้วยไม้ดินอวบน้ า การให้น้ าหากเป็นช่วงฤดูปกติท่ีไม่ใช่ช่วงฤดูฝน

นัน้การให้ท าในชว่งเช้าวันเวน้วัน หรือดูจากความชื้นของวัสดุปลูกในกระถาง การให้ปุ๋ยทุก 7-15 วันคร้ัง การป้องกัน

ก าจัดวัชพชืโดยการถอนท าลาย และอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอ่การเจรญิเตบิโต 15-30 องศาเซลเซียส  

1.5 ผลการทดสอบการปลูกเลีย้งหลังจากออกขวดเป็นระยะเวลา 3 เดอืน พบว่าสูตรดินปลูกเลีย้งท่ีท าให้

กล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ มีการเจริญเติบโตได้ดีท่ีสุดคือสูตรดินปลูกเลี้ยงท่ี 7 ท่ีมีส่วนผสมของ ใบไม้ผุ มะพร้าวสับ 

ถ่านในอัตราส่วน 1:1:1 รองลงมาคือสูตรดินปลูกเลี้ยงท่ี 9 ท่ีมีส่วนผสมของใบไม้ผุ  มะพร้าวสับ เปลือกถั่ว  

ในอัตราส่วน 1:1:1 ดังข้อมูลในตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงการเจรญิเตบิโตกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ หน่วย เซนติเมตร 

สูตรท่ี ความสูง ความหนา ข้อปล้อง ทรงพุ่ม จ านวนใบ กว้างใบ ยาวใบ เสน้ใบ 

1 3.51 0.49 2.56 5.10 3.94 1.64 2.33 3.28 

2 3.13 0.39 3.33 5.17 3.33 1.54 2.12 3.05 

3 4.02 0.38 3.45 5.45 3.95 1.55 2.27 3.08 

4 3.63 0.36 2.95 5.35 4.15 1.62 2.20 3.04 

5 3.67 0.35 2.86 5.07 3.13 1.47 2.09 2.90 

6 4.20 0.41 3.84 5.14 4.08 1.56 2.19 3.06 

7 5.49 0.52 4.06 4.82 3.89 1.65 2.30 3.12 

8 3.99 0.44 3.73 4.94 3.48 1.54 2.18 3.06 

9 4.50 0.45 3.39 5.83 3.90 1.73 2.42 2.91 

10 3.70 0.35 3.22 3.97 3.60 1.24 1.87 2.73 

11 3.46 0.39 2.47 5.04 3.35 1.47 1.97 2.71 

12 3.97 0.40 2.83 4.63 3.72 1.36 2.03 2.78 
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ตอนท่ี 2 จากการศกึษาเป้าหมายและการด าเนนิกิจกรรมในการอนุรักษก์ล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ โดยการมี

ส่วนร่วมของกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จากการประชุมกลุ่มย่อย

ร่วมกับชาวบ้านกลุม่อนุรักษก์ล้วยไมไ้ทย ได้ขอ้สรุปแนวทางการด าเนนิกิจกรรม 4 แนวทาง ดังนี้  

1. ในการตัดสินใจกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการลด

จ านวนลงของกล้วยไมส้มุนไพรในธรรมชาติและวางแผนการเพิ่มจ านวนในธรรมชาติ 

2. ในการด าเนินกิจกรรมหลังจากที่ร่วมรับทราบปัญหาและชว่ยกันคิดวางแผนการด าเนินแลว้จึงสู่การปฏบัิต ิ

ด้านการส ารวจจ านวนประชากรของกล้วยไม้ เกิดการแบ่งหน้าท่ีในการด าเนินงานออกเป็นฝ่ายท่ีมีการเสนอชื่อและ

การเสนอตนเองตามความถนัดในการด าเนนิงาน  

3. สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินการศึกษาวิจัยจากการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้

สมุนไพรนกคุ้มไฟ ท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยท้ังในธรรมชาติและนอกสภาพธรรมชาติ กลุ่ม

อนุรักษ์กล้วยไม้ เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ท่ีสามารถเป็นตน้แบบของการบริหารจัดการทรัพยากรได้โดยชุมชน จึงเหมาะสม

แก่การเข้าศกึษาดูงานเรียนรู้วิธีการอนุรักษ์กล้วยไม ้ส าหรับนักเรียน นักศึกษา นักอนุรักษ์ นักท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และ

ประชาชนผู้ท่ีสนใจ เรียนรู้ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้โดยการปักช าซึ่งเป็นการขยายพันธ์ุอย่างง่ายแต่

จะต้องด าเนินในห้องปฏิบัติการ เรียนรู้วิธีการออกขวดกล้วยไม้เพื่อเตรียมต้นกลับไปปลูกทดแทนและเพิ่มปริมาณใน

สภาพธรรมชาติ จากสภาพปัญหาของจ านวนประชากรของกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟในธรรมชาติลดลงนั้น กลุ่ม

อนุรักษก์ล้วยไมไ้ทยบ้านปงไครจ้ึงได้ท าการขยายพันธ์ุดว้ยการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อเพื่อเพิ่มปริมาณในการน ากลับไปปลูก

ในสภาพแวดล้อมเดิมและการอนุรักษ์ในสภาพโรงเรือนเพื่อเป็นต้นพ่อแม่พันธ์ุในการเพิ่มขยายในด้านการเรียนรู้ด้าน

การอนุรักษท้ั์งในและนอกสภาพแวดล้อมถิ่นท่ีอยูอ่าศัย 

4. หลังจากด าเนินการร่วมกันในกิจกรรมของการปลูกเลี้ยงและการใชป้ระโยชนจ์ากกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟท่ี

มีการอนุรักษ์โดยการศึกษาเพื่อน ากลับไปปลูกเลี้ยงในสภาพธรรมชาติ ในระหว่างการศึกษาวิจัย ก็มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้มีการเสนอแนวทางการปลูกเลี้ยง การอนุรักษ์ และการปรับปรุงวัสดุปลูกให้เกิดความเหมาะสม เพื่อรองรับการ

ด าเนินงานวิจัยด้านอื่น ๆ ในปัจจุบันการน าเอากล้วยไม่สมุนไพรนกคุ้มไฟไปศึกษาเพื่อหาโอสถสาร ท่ีเป็นประโยชน์ใน

การแพทย์ การศึกษาในด้านการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชา การศึกษาทดลองวัสดุปลูกเพื่อหาวัสดุท่ีเหมาะสมต่อการปลูก

เลีย้งเป็นไม้ประดับมงคล การศึกษาวิจัยและทดลองเหล่านี้เป็นการสงเสริมสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มอนุรักษ์และสมาชกิกลุ่ม 

และอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณเพื่อน ากลับไปปลูกทดแทนในสภาพธรรมชาติ เนื่องจากกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ มี

จ านวนประชากรในสภาพธรรมชาตลิดลง แต่ด้วยความสวยงามของลวดลายบนใบ ด้วยคุณค่าของทรัพยากรท่ีมปีระโยชน ์

จึงเป็นท่ีต้องการในด้านการปลูกเลี้ยงเพื่อความสวยงาม เป็นไม้มงคลประดับ จากชื่อเรียกว่า กล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ 

ค าว่า “สมุนไพรคือยารักษาโรคหรือบ าบัดโรคท่ีได้จากธรรมชาติ” “กล้วยไม้คือพืชท่ีมีความสวยงามเมื่อบานดอกท่ีมีสัน

สวยงาม” “นกคุ้มไฟท่ีแสดงถึงการดูแลคุ้มครองผู้ปลูกเลี้ยงจากอัคคีภัย” จากกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ ท่ีเป็นพืชในกลุ่ม

ของกล้วยไม้ดินท่ีมีความหมายในทางการรักษาโรคภัยไข้เจ็บและยังแสดงถึงความสุขกายสบายใจเมื่อปลูกเลี้ยงเป็นไม้

ประดับและยังให้ความคุ้มครองจากอัคคีภัย จากชื่อของกล้วยไม ้และการปลูกเลีย้งในสภาพโรงเรือน  

จากการด าเนินงานวิจัยในวัตถุประสงค์ ข้อท่ี 1 และวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพื่อศึกษาการมสี่วนร่วมและการหา

แนวทางในการใชป้ระโยชนแ์ละความการอนุรักษท์รัพยากรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ของชุมชนบ้านปงไคร ้ด้วยการอนุรักษ์

ให้ยังคงไวใ้นสภาพธรรมชาติและต่อยอดโดยการน ามาใช้ประโยชนเ์พื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 
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สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ บ้านปงไคร้ 

ต าบลโป่งแยง อ าเภอแมริ่ม จังหวัดเชยีงใหม่ จากวัตถุประสงค์ 

1. ผลการศกึษาพบว่ากระบวนการมสี่วนร่วมของกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้จากการประชุมกลุ่มยอ่ย เมื่อวันท่ี 24 

ธันวาคม 2559 กลุ่มอนุรักษก์ล้วยไมใ้ห้ความส าคัญในศกึษาวธีิการปลูกเลีย้งกลว้ยไมส้มุนไพรนกคุ้มไฟท่ีเหมาะสมตอ่

การเจริญเติบโต เพื่อการน าไปสู่การใช้ประโยชนท้ั์ง 4 ด้าน 1) เป็นวัตถุดิบในการศึกษาวิจัย 2) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

3) การจ าหนา่ยเป็นไม้ประดับ และ 4) การปลูกในพืน้ท่ีธรรมชาติดัง้เดิม ด้วยกระบวนการมสี่วนร่วม 

2. ผลการศึกษาพบว่าเป้าหมายและการด าเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์กล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ โดยการมี

ส่วนร่วมของกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินงานท่ีเกิดจาก

กระบวนการมีส่วนร่วม (Chapin (1997, p. 317)) ได้แบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ 1) ในการตัดสินใจของกลุ่มอนุรักษ์

กล้วยไม้ 2) การด าเนินกิจกรรมหลังจากที่ร่วมรับทราบปัญหาและชว่ยกันคิดวางแผน 3) สมาชกิกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้

ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินการศึกษาวิจัยจากการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ 4) หลังจากด าเนินการ

ร่วมกันในกิจกรรมของการปลูกเลีย้งและการใชป้ระโยชนจ์ากกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการ

เสนอแนวทางการปลูกเลีย้ง การอนุรักษ ์และการปรับปรุงวัสดุปลูกให้เกิดความเหมาะสม  

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีนอกจากจะศกึษาวิจัยในกระบวนการมสี่วนร่วมแล้วผู้วิจัยยังพบวา่การศึกษาวิจัยยังมี

ความสอดคล้องกับ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง พอเพียงในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ พอประมาณในด้าน

ทรัพยากร ภูมิคุ้มกันท่ีมีต้นพ่อแม่พันธ์ุของกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟส ารองเพื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 2 เงื่อนไข 

ความรู้ท่ีชาวบ้านได้รับการถ่ายทอดในด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คุณธรรม ท่ีไม่น าทรัพยากรท่ีลดลงในสภาพ

ธรรมชาติออกมาใช้โดยไม้ค านึกถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศ เพื่อการอนุรักษ์ท่ีมีความยั่งยืนของทรัพยากรของชาติ  

หากชาวบ้านไม่ค านึงถึงหลักการดังกล่าวนี้จะเกิดผลเสียหรือผลกระทบต่อระบบนิเวศท่ีมีความพึ่งพาอาศัยกันของ

ระบบนเิวศ ซึ่งกล้วยไม้เป็นพืชอีกกลุ่มหนึ่งมีมคีวามส าคัญตอ่ระบบนเิวศท่ีแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าในแต่ละ

พื้นท่ี การด าเนินการตามแนวทางการใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟสิ่งท่ีชาวบ้านได้รับโดยตรง คือการ

สร้างรายได้จาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อกล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อ รายได้จากการปลูกเลี้ยงเพื่อจ าหน่ายเป็นกล้วยไม้

ประดับท่ีมีความสวยงามและมีความเป็นมงคลจากชื่อของกล้วยไม้ การด าเนินการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจะสามารถสร้างความมั่งคง ยั่งยืน ของทรัพยากร ท่ีมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

จากกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ ชาวบ้านมีอาชีพจากการปลูกเลี้ยงในสภาพโรงเรือน กล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟใน

ธรรมชาติจะยังคงความสวยงามคู่ป่าปงไครเ้พื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนเิวศได้อยา่งสมบูรณ์และยั่งยืน  
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ภาพประกอบการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 กล้วยไมส้มุนไพรนกคุม้ไฟในขวดเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ ภาพที่ 3 กล้วยไมส้มุนไพรนกคุม้ไฟในภาชนะปลูก 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 โรงเรือนปลูกเลีย้งกลว้ยไมส้มุนไพรนกคุ้มไฟ  ภาพที่ 5 ประชุมกลุม่อนุรักษก์ล้วยไม ้ 

เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2560 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ส ารวจกล้วยไมส้มุนไพรนกคุ้มไฟในสภาพธรรมชาติ ภาพที่ 7 กล้วยไมส้มุนไพรนกคุม้ไฟในสภาพ

ธรรมชาติ 
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แนวคิด และวธิีการ เพือ่การด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุ 

Idea and method are an important approach for enhancing aging 

อนุชา มว่งใหญ่1* 

Anucha Muangyai1* 
 

บทคัดย่อ 
 แนวคิด และวิธีการ เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สู งอายุ  จะน าพาความสุข ความมีชีวิตชีวา 

ความหวัง ความหมาย การเห็นคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเองมาสู่ตัวผู้สูงอายุเองในช่วงวัยสุดท้ายของชีวติ  อีก

ท้ังยังก่อให้เกิดประโยชนแ์ก่บุคคลใกล้ชิด ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ  ตลอดจนชุมชน และสังคมของผู้สูงอายุอีกดว้ย   

 การสร้างคุณค่าส าหรับผู้สูงอายุ :แนวคิด และ วิธีการ  อันมีผลมาจากสภาพสังคมของผู้สูงอายุ

เปลี่ยนแปลงไปจากท่ีเคยเป็นในอดีต ความรู้ ประสบการณ์ การท างานและรูปแบบวิถีชีวิตตลอดจนโครงสร้างทาง

ครอบครัวก็เปลี่ยนแปลงไป ผู้สูงอายุไทยมีแนวโน้มจ านวนมากขึ้น  แนวคิดในการสร้างการยอมรับผู้ท่ีเกษียณอายุการ

ท างานหลังอายุ 60 ปี จึงมีความส าคัญ ตลอดจนผู้สูงอายุจ านวนมากต้องการ ความสุขทางกาย ทางด้านจิตใจ 

ทางด้านเศรษฐกิจ และความต้องการทางสังคม เพื่อความส าเร็จของครอบครัวและชุมชนอันเป็นความสุขในช่วงชีวิต

สุดท้าย  

 วิธีการส่งเสริมการมีงานท าให้กับผู้สูงอายุตามความเหมาะสมในชุมชนเป็นสิ่งท่ีสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ 

บทบาทของครอบครัวและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในชุมชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความสุขทางกาย 

ทางด้านจิตใจ ทางด้านเศรษฐกิจ ความต้องการทางสังคม และการเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาลมากขึ้น ตลอดจนการ

ส่งเสริมกิจกรรมและการให้ความรักความอบอุ่นในครอบครัวเป็นสิ่งท่ีส าคัญอย่างยิ่ง และการสนับสนุนจากหน่วยงานใน

ภาครัฐในการสนับสนุนและส่งเสริมด้านกฎหมายและระเบียบ ให้กับผู้สูงอายุสามารถมีท างานและมีรายได้สนับสนุน

บางส่วนจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของท่านเหล่านั้นในบ้ันปลายของชวีิตท่ีเคยได้สร้างแบบอย่าง

ของครอบครัวและสังคมไทยจากอดีตของท่านท้ังหลายเหล่านั้นอันทรงคุณค่าท่ียิ่งใหญ่สู่สังคมไทยปัจจุบันได้รับความสุข

ในวาระสุดท้ายของชวีติ 
 

ค าส าคัญ:  ผู้สูงอาย,ุ แนวคิด, วธีิการ 
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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  
 

บทน า 

          “วัยสูงอายุ เป็นวัยท่ีมีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้า และขาดความภาคภูมิใจในตัวเองได้ง่ายมาก เนื่องจากปัจจัย

หลาย ๆ ด้าน แท้จริงแล้ว ในวัยสูงอายุ เป็นวัยท่ีมีคุณค่ามาก เพราะสั่งสมประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจต่อสิ่งต่าง ๆ 

มาอย่างมากมาย จนเป็นคลังภูมิปัญญาท่ีทรงคุณค่า และเป็นบุคคลท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็ตาม” 

ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Ageing Society)1 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553  เป็นต้นมา โดย 1 ใน 10 ของประชากรไทยเป็น

ประชากรท่ีมีอายุเกินกวา่ 60 ปีขึ้นไป และคาดว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) 

ในปี พ.ศ. 2564 คือ อีก 6 ปีข้างหน้า ประชากรสูงอายุจะมีถึง 1 ใน 5 และเป็น“สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super Aged 

Society) และในอีก 20 ปี (พ.ศ. 2578) โดยประมาณการว่า จะมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มเป็นร้อยละ 30 ของจ านวน

                                                 
1 นิยามของสหประชาชาติเมื่อประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เกินร้อยละ 10 หรืออายุ 65 ปีขึ้นไป เกินร้อยละ 7ของประชากร

ทั้งหมดถือว่า ประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ เมื่อมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 และร้อย

ละ 14 ตามล าดับ ส่วนสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด จะมีจ านวนประชากรสูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 60 ปีขึน้ไปเกิน ร้อยละ 25 ของประชากร

ทั้งหมด 
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ประชากรท้ังหมด (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.), 2556) การด ารงชีวติอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุ  

หมายถึงการเห็นคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเองของผู้สูงอายุเองในช่วงวัยสุดท้ายของชีวิต อีกท้ังยังก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่บุคคลใกล้ชิด  ตลอดจนชุมชน และสังคมของผู้สูงอายุอีกด้วย คุณค่าของผู้สูงอายุมีความงดงามและคุณค่า

แก่ชีวติในทุกขณะ นอกจากจะสามารถชว่ยเหลอืตนเองได้   ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพในยามชราภาพและลดช่วงเวลา

การเป็นภาระต่อรัฐและประชากรในวัยท างาน   หากประชากรผู้สูงอายุไทยท่ีมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วและ

ต่อเนื่องเหล่านี้ ให้สามารถด ารงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีคุณค่าแม้ว่าจะอยู่ในวัยสุดท้ายของช่วงชีวิตก็ตาม   โดยการ

สร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุประกอบด้วยวธีิการท่ีส าคัญ 5 ประการ คือ  [1] 

            1. การสร้างเสริมความรู้และทัศนคติท่ีดีต่อการมีชีวิตยืนยาว ผู้สูงอายุควรด าเนินการสร้างทัศนคติท่ีดี

ต่อการด ารงชีวิตยืนยาว อาทิเช่นการแสวงหาความรู้ใหม่และข้อเท็จจริงเรียนรู้โลกและสังคม ผู้สูงอายุอาจแสวงหา

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการมีชวีิตยืนยาวได้จากบุคคลอื่น วทิยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ หนังสอืพิมพ ์

วารสาร หนังสือ และประสบการณ์ตรงของตนเอง เป็นต้น ประโยชน์ของการมีชีวิตยืนยาวซึ่งผู้สูงอายุจะได้เรียนรู้ มี

ตัวอย่าง เชน่ การมีเวลามากขึน้ท่ีจะเลือกท ากิจกรรมตา่งๆ ได้ตามความสนใจและความต้องการกับลูกหลานหรือกับ

ชุมชน  การมีโอกาสใช้ชีวิตอย่างอิสระมากขึ้น ซึ่งปลอดโปร่งจากพันธนาการ และภารกิจจ าเป็นต่างๆ ได้มีโอกาส

ชว่ยเหลอืผู้อื่น ชุมชน และสังคมได้มากขึ้น และยาวนานขึน้            

         2. ส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจต่อการมีชีวิตยืนยาว เมื่อผู้สูงอายุเห็นประโยชน์ของการมีชีวิตยืน

ยาวแลว้ ผู้สูงอายุควรได้รับการส่งเสริมจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ให้มีโอกาสได้สังเกตและเรียนรู้จากผู้สูงอายุต้นแบบท่ีเป็น

ตัวอย่างท่ีดี ท้ังโดยทางตรงและทางอ้อม เป็นต้น ความรู้สึกพงึพอใจต่อการมีชวีิตยืนยาว ซึ่งนา่จะเกิดขึน้กับผู้สูงอายุ 

ความชื่นชอบการมชีีวิตยืนยาว ซึ่งเป็นช่วงเวลาได้ตักตวงก าไรของชวีิต และความพอใจที่จะดูแลรักษาตนเองให้มชีีวิต

ยนืยาวอย่างมคีวามสุข 

            3. หมั่นกระท าพฤติกรรมซึ่งสนับสนุนต่อการมีชีวิตยืนยาว เมื่อผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกพงึพอใจต่อการมี

ชีวิตยืนยาวแล้ว ผู้สูงอายุน่าจะมีแนวโน้มท่ีจะหมั่นกระท าพฤติกรรมซึ่งสนับสนุนเจตคติท่ีดีต่อการมีชีวิตยืนยาว  เช่น 

การวางแผนสู่เป้าหมายเพื่อการมีชวีิตยืนยาวอยา่งมีความสุข ความมุง่มั่นลงมือท าให้เกิดผลส าเร็จตามแผน เชน่ การ

ดูแลตนเองให้พร้อมเสมอ ท่ีจะพึ่งพาตนเองได้ดี ท้ังด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านท่ีอยูอ่าศัยและสภาพแวดล้อมเพื่อ

การมชีวีติยืนยาวอยา่งมีความสุข   

           4. การมุ่งมั่นเป็นผู้ให้ท่ีดีอย่างต่อเนื่องผู้สูงอายุควรมุ่งมั่นเป็นผู้ให้ท่ีดีอย่างต่อเนื่องได้ [2] ตัวอย่างเช่น 

การให้ความรู้ ความคิด ให้แนวทาง ให้ค าแนะน า ให้การปรึกษา ให้ข้อคิดจากการ มีชีวิตยืนยาว  ตลอดจนแบ่งปัน

ประสบการณ์ให้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และผู้ท่ีขอร้องการให้ความรัก ความอบอุน่ ให้ความเมตตา ให้ความเห็นอกเห็นใจ ให้

ความเอาใจใส่ ให้ก าลังใจแก่สมาชิกในครอบครัว ผู้ร่วมงาน และผู้ท่ีด้อยโอกาสในสังคมการให้สิ่งท่ีมีมากเกินพอแก่

ผู้อ่ืนท่ีมีความจ าเป็นต้องใชป้ระโยชนต์ามความเหมาะสม และ 

            5. การปฏิบัติตนเป็นผู้รับท่ีดีอยู่เสมอ ผู้สูงอายุควรปฏบัิตตินเป็นผู้รับท่ีดอียูเ่สมอ [3] ตัวอย่างเชน่ การ

นอ้มรับค าแนะน าความชว่ยเหลอืจากผู้อ่ืนได้ด้วยด ีเมื่อประสบปัญหาที่เกินก าลังและสตปัิญญาของตนเพยีงล าพังท่ีจะ

แก้ไขได้ โดยไม่อวดดี อวดรู้ อวดหยิ่ง การยอมรับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อช่วยให้ตนสามารถปรับตัวได้

อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก การรับความไม่แน่นอนและความไม่สมหวังท่ีเกิดขึ้นได้อย่างมีสติและสงบ  

การยินดีรับเพื่อนใหม่ได้ ผูกมิตรเป็นท้ังกับบุคคลวัยเดียวกันและต่างวัยกันท่ีจะช่วยให้ตนมีชีวิตชีวาขึ้น  และช่วยเพิ่ม

ความหมายในการด ารงชีวิต การรับธรรมะเข้ามาหล่อเลี้ยงใจได้อย่างถูกต้อง เพียงพอ และเหมาะสมกับโอกาส 

เพื่อให้จิตมคีุณภาพสูง และมีพลัง 
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 จากข้อมูลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553–พ.ศ. 2583 ชี้ให้เห็นว่า อัตราการเพิ่ม

ของประชากรโดยรวมมีแนวโน้มลดลงจนติดลบโดยเร่ิมติดลบในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2568 – พ.ศ.2573 เป็นต้นไปใน

ขณะท่ีอัตราการเพิ่มของประชากรสูงอายุแม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลง แต่ยังอยู่ในระดับท่ีสูงกว่าอัตราการเพิ่มประชากร

รวมคอ่นข้างมาก อันเป็นผลมาจากอัตราเจริญพันธ์ุท่ีลดลงอยา่งรวดเร็ว  

 

 
ที่มา:  ประมาณการประชากรผูสู้งอายุในไทย ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 

    
              จากการศึกษาวิจัยยังพบวา่ประเทศไทยใช้เวลาเพียง 22 ปีนับจากปี 2548 ในการเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ 

และจากการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับท่ี 2 ระยะท่ี 2 ปี พ.ศ. 2550 – 2554 แสดงให้เห็น

อย่างชัดเจนว่าประเทศไทยยังขาดการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ (ผ่านการประเมินเพียง

ร้อยละ 28.6) และระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ (ผ่านการประเมินเพียงร้อยละ 33.3) ในขณะท่ีประเทศ

ฝร่ังเศสมเีวลาถึง 115 ปี ประเทศสวเีดนใช้เวลา 85 ปีในการก้าวสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ หรือในกรณีของประเทศญี่ปุ่นท่ี

แม้จะใช้เวลาในการเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปมากกว่าประเทศไทยเพียงเล็กน้อย (ประมาณ 26 ปี) แต่ด้วยพื้นฐานทาง

เศรษฐกิจท่ีเข้มแข็งท าให้ประเทศญี่ปุ่นสามารถเตรียมการเพื่อรองรับสังคมสูงวัยได้อยา่งทันเวลา ท้ังด้านหลักประกันการ

ด ารงชีวิตและการเตรียมสภาพแวดล้อมท้ังทางกายภาพและบริการ ด้วยระยะเวลาการเตรียมตัวท่ีน้อยกว่าประเทศท่ี

พัฒนาแล้ว บวกกับสภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศในช่วงหลัง ๆ ท าให้ประเทศไทยตกอยู่ในสภาพท่ี

แทบจะไม่มีการเตรียมความพร้อมของประชากรไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมเลย [4] นอกจากประเทศ

ไทยจะมีประชากรสูงอายุ (อายุ 20 ปีขึ้นไป) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้ว ยังพบว่าท้ังจ านวนและสัดส่วนของประชากรท่ีเป็น

ผู้สูงอายุวัยปลาย หรืออายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันจากการคาดประมาณประชากร พบว่า สัดส่วนของ

ผู้สูงอายุวัยปลายจะเพิ่มจากประมาณร้อยละ 13 ของประชากรสูงอายุท้ังหมดในปี พ.ศ. 5223 เป็นเกือบ 1 ใน 5 ของ

ประชากรสูงอายุในปี พ.ศ. 5273 การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุวัยปลายนี้นา่จะสะท้อนถึงการเพิ่มขึน้ของประชากรท่ีอยู่

ในวัยพึ่งพงิท้ังในเชงิเศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพ [5] 
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กล่าวได้ว่าประเทศไทยก็เช่นเดียวกันกับประเทศท่ีก าลังพัฒนาอื่นๆท่ีมีการสูงอายุของประชากรในอัตรา

ความเร็วท่ีสูงมากท่ีสุดในโลกประเทศหนึ่ง  แมส้ัดส่วนและขนาดในปัจจุบันยังไมสู่งและใหญ่มาก  แต่ในอนาคตไมไ่กล

นักประมาณ 10 ปีข้างหนา้  ประเทศไทยก็จะได้ช่ือวา่เป็นสังคมผู้สูงอายุ  (Aging Society)  หากการเตรียมความพร้อม

ทางด้านสิ่งพื้นฐานทางสังคมยังไม่ดีพอก็จะท าให้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุท่ีด าเนินไปอย่างรวดเร็วโดยไม่มี

ประสบการณ์มาก่อน 

 นโยบายของรัฐบาลต่อผู้สูงอายุในไทย 

 ผู้สูงอายุได้กลายเป็นประเด็นท่ีท้าทายรัฐบาลแทบทุกประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วหรือ

ประเทศท่ีก าลังพัฒนาให้เข้ามาวางแผนก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และก าหนดโครงการช่วยเหลอืประชากรกลุ่มนี้  ไมว่่า

ประเทศท่ีม่ังคั่งหรือประเทศท่ียากจน  จะมนีโยบายเข้ามาวางแผนงานดา้นการให้บริการสวัสดกิารสังคมท่ีแตกต่างกัน

เพยีงใดก็ตาม ทัง้สองกลุ่มประเทศนี้ก็ยังคงยนือยู่บนปรัชญาพื้นฐานร่วมกันอย่างหนึ่งก็คือ การส่งเสริมให้ครอบครัวมี

บทบาทส าคัญ ในการเป็นผู้รับหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวของตนเอง ส าหรับรัฐและสถาบันทางสังคมอื่น ๆ ควร

เป็นกลุ่มสุดท้ายท่ีจะเขา้มารับชว่งในการท าหน้าท่ีดังกลา่ว แทนสถาบันครอบครัว 

 ในการปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัยของรัฐบาลดังกล่าว  ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 4 ด้านหลัก 

ได้แก่ การปฏิรูป 4 ด้านหลัก คือ การปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัยด้านเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างหลักประกันทาง

รายได้ส าหรับผู้สูงอายุและประชากรรุ่นใหม่ รัฐต้องสร้างกลไกการออมและการเชื่อมต่อบริหารจัดการกองทุนต่าง ๆ 

แบบบูรณาการ เพื่อการวางระบบบ านาญพืน้ฐานให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยการพัฒนาระบบบ านาญแห่งชาติ / การ

ปฏิรูปด้านสภาพแวดล้อม โดยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสร้างชุมชนท่ีน่าอยูส่ าหรับผู้สูงวัย ปรับแก้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

ให้สามารถเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนและบริการสาธารณะได้อย่างเหมาะสม / การปฏิรูปด้านสุขภาพ  เน้นสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมพัฒนาระบบดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในทุกระดับ / และการปฏิรูปด้านสังคม  ด้วยการ

ส่งเสริมการวางแผนชีวิตครอบครัวแนวใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพครอบครัวให้เป็นสถาบันหลักในการสร้างความมั่นคง

และเพิ่มคุณค่าผู้สูงอายุ [6] ดังนี้ 

            1) การปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัยด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการปฏิรูปใน 2 ประเด็นหลักเพื่อให้เกิด

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจของประเทศ ในภาพรวมคอื 

                 1.1 สร้างหลักประกันทางรายได้สาหรับผู้สูงอายุและประชากรรุ่นใหม่ รัฐบาลต้องสร้างกลไกการออม

ท้ังแบบสมัครใจและการออมภาคบังคับท่ีมีการร่วมจ่าย ในภาพใหญ่ของประเทศ รัฐต้องสร้างกลไกการเชื่อมต่อและ

บริหารจัดการกองทุนต่าง ๆ แบบบูรณาการเพื่อการวางระบบบ านาญพืน้ฐานให้กับประชากรในทุกกลุ่ม เพิ่มศักยภาพ

ให้กับระบบเศรษฐกิจไทย ภายใต้บริบทสังคมสูงวัย ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันพิจารณาขยายเวลาอายุเกษียณและการ

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจา้งงานที่ตอ่เนื่อง ท้ังภาคราชการและเอกชน 

                1.2 เพิ่มศักยภาพให้กับระบบเศรษฐกิจไทยภายใตบ้ริบทสังคมสูงวัย ท่ีอยู่ในช่วงขาดแคลนแรงงาน เช่น 

การเตรียมความพร้อมแรงงานรุ่นใหม่ การพัฒนาคุณภาพแรงงาน และการสร้างกลไกในการดึงดูดคนทางานท่ีมี

คุณภาพ ท้ังคนไทยในต่างแดนและคนต่างประเทศเข้ามาทางานในประเทศไทย  รวมถึงส่งเสริมให้กระจายธุรกิจ

อุตสาหกรรมให้อยูใ่กล้ชุมชนท่ีสามารถให้ผู้ท างานสามารถอยู่ใกล้ครอบครัว ดูแลบุตรและบิดามารดาผู้สูงอายุได้การ

ปฏรูิประบบ เพื่อรองรับสังคมสูงวัยด้านการปรับสภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการสาธารณะที่เอื้อต่อ

การใช้ชีวิตของผู้สูงอาย ุ
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       2) การปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัยด้านการปรับสภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวกและบริการ

สาธารณะ ด้านการปรับสภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการสาธารณะ ควรส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูป

ใน 2 ประเด็นคอื 

               2.1 สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนท่ีน่าอยู่สาหรับสังคมสูงวัย (ส าหรับคนทุกวัย) 

โดยการปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ท่ีอยู่อาศัย อาคาร ระบบขนส่งมวลชน และสภาพแวดล้อมทางสังคม 

ด้วยการประกาศนโยบายและปรับแก้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้อาคารสถานท่ีราชการและเอกชนตา่งๆ ด าเนนิการจัด

ให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม การเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนและบริการสาธารณะ ร่วมถึงการส่งเสริม

อุตสาหกรรมและธุรกิจเพ่ือรับสังคมสูงวัย 

               2.2 ส่งเสริมบ้านปลอดภัยส าหรับประชากรวัยเกษียณ เช่น การออกมาตรการก าหนดท่ีอยู่อาศัยเพื่อ

สังคม (Social Housing) ร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยท่ีพักอาศัยท้ังอาคารชุดและบ้านจัดสรร เพื่อสนับสนุน ให้

ผู้สูงอาย ุคนพกิาร หรือกลุ่มคนท่ีจ าเป็นให้อยู่อาศัยร่วมกันในชุมชน โดยไม่แบ่งแยกชุมชนน่าอยู่ส าหรับสังคมผู้สูงวัย 

        3) การปฏรูิประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัยด้านสุขภาพ   การปฏรูิประบบด้านสุขภาพมีประเด็นส าคัญใน

ด้านการสร้างเสริมสุขภาพแบบยั่งยืน คือ 

               3.1 การส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งอย่างมีส่วนร่วม (Inclusive community) ในการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพ 

โดยเน้นสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสุขภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการท างาน โดยองค์กร

ปกครองท้องถิ่นและชุมชนในการร่วมสนับสนุนให้ผู้สูงวัยมีศักยภาพ  สามารถจัดการดูแลสุขภาพสร้างเสริมสุขภาพ

ตนเอง เชน่ เร่งรัดพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพในการดูแลผู้สูงอายุ ให้เพยีงพอต่อความตอ้งการในชุมชน 

               3.2 การปฏิรูประบบระบบบริการสุขภาพในทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อรองรับระบบ 

บริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้แก่การสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันก่อนการเจ็บป่วย และเมื่อ

เกิดการเจ็บป่วยท่ีรุนแรงถึงขั้นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากการดูแลรักษาอยา่งเข้มข้นไม่วา่จะอยูใ่น ICU หรือ

หอผู้ป่วยท่ัวไป จนพ้นภาวะเจ็บป่วยแล้วแตย่ังคงมีความต้องการดูแลรักษาพยาบาล ท่ีลดระดับความเข้มขน้ลงมา แต่

เนื่องจากภาวะแออัดของเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาล การรักษาและฟื้นฟูสภาพ หลังจากเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล

ดังกล่าว จึงจ าเป็นท่ีโรงพยาบาลจะตอ้งส่งกลับไปดูแลต่อท่ีบ้านในสภาพท่ีครอบครัวไม่พร้อม จึงมีความจ าเป็นท่ีต้อง

มีระบบบริการสาธารณสุขระยะกลาง (Intermediate care) ซึ่งเป็นระบบบริการท่ีลดระดับลงมาเป็นการดูแลท่ีปิด

ชอ่งว่างระหว่างรอยตอ่ของการรักษาในสถานบริการสุขภาพกับบ้าน เป็นระบบบริการท่ีลดระดับความเข้มข้นการดูแล

ลงจากการดูแลใน ICU และหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลตามล าดับ ช่วยลดการกลับเข้านอนโรงพยาบาลซ้า ลดภาวะ

ทุพพลภาพหรือพิการ การดูแลระยะยาว (Long term care) และการบริการสุขภาพแบบประคับประคองในระยะ

สุดท้าย (End of life/Palliative care) โดยมุ่งเน้นการใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานส าหรับการท างานโดยใช้การดูแลโดย

ครอบครัว (home health care) และการดูแลโดยชุมชน (community care) 

               3.3 การสร้างและจัดระบบดูแลสุขภาพชุมชนเมือง โดยจัดระบบผู้ดูแลท่ีได้รับการว่าจ้างท้ังการดูแลท่ี

บ้านและในหน่วยบริการ ท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีมีการก าหนดมาตรฐานและกลไกท่ีมีกฎหมายรองรับในการก ากับ

มาตรฐาน 

         4) การปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัยด้านสังคม   ในการปฏิรูปด้านสังคมสามารถด าเนินการได้ ใน 5 

ประเด็นย่อย คือ 

             4.1 การเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประชากรไทยให้สามารถพึ่งตนเองให้

ได้นานท่ีสุด ให้สามารถรองรับกับแนวโน้มทางประชากร และรูปแบบของครอบครัวท่ีเปลี่ยนแปลงได้ทันการณ์ 
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            4.2 การส่งเสริมการวางแผนชีวติครอบครัวแนวใหมเ่พื่อเพิ่มศักยภาพครอบครัวในการสั่งสมทุนมนุษย์

และเป็นสถาบันหลักในการสร้างความมั่นคงของมนุษยต์ลอดช่วงชีวิต 

            4.3 การเพิ่มศักยภาพและบทบาทของชุมชนเพื่อคนทุกวัย เพื่อให้ชุมชนมีบทบาทในการส่งเสริมและ

เกือ้กูลสมาชกิในชุมชนท่ีมีหลากหลายวัยให้สามารถใชช้วีติในชุมชนได้อยา่งมั่นคงและยั่งยืน 

           4.4 การเร่งรัดการท างานเชิงรุกของภาครัฐและเอกชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย เพื่อให้เกิดการบูรณาการ 

และการท างานเชิงรุกเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 

           4.5 เพิ่มคุณค่าผู้สูงอายุ เพื่อสร้างคุณค่าประชากรในทุกช่วงวัย การสั่งสมคุณค่าประชากรจะช่วย

พัฒนาทัศนคตท่ีิด ีและความเคารพซึ่งกันและกันอย่างตอ่เนื่องต้ังแต่วัยเด็ก 

           นอกจากนี้รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ด้วยการตราพระราชบัญญัติ

ผู้สูงอายุขึ้น โดยมีการก าหนดอย่างชัดเจนให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนในด้าน

ตา่ง ๆ อาทิ การบริการทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุข การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพท่ีเหมาะสม การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง

สังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครอืข่ายหรือชุมชน การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุใน

อาคาร สถานท่ี ยานพาหนะ หรือการบริการสาธารณะ การชว่ยเหลอืด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 

การยกเว้นค่าเข้าชมสถานท่ีของรัฐ การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหา

ประโยชนโ์ดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดท้ิง การให้ค าแนะน า ปรึกษา ด าเนินการอื่นท่ีเกี่ยวข้องในทางคดี หรือท่ี

เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาครอบครัว การจัดท่ีพักอาศัย อาหารและเคร่ืองนุ่งห่มให้ตามความจ าเป็น การจ่ายเงิน

เบีย้ยังชีพเป็นรายเดอืนอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม ตลอดจนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 

               กล่าวได้ว่าภายใต้การบริหารของคณะรัฐบาลชุดปัจจุบัน [7] ได้ก าหนดแนวนโยบายตลอดจนได้ให้

ความส าคัญในการวางแผนเตรียมการท่ีประเทศไทยน้ันได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ในการปฏรูิปด้าน

ระบบบริการท่ีส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ควรพัฒนาระบบบริการท่ีส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต

ของผู้สูงอายุโดยเน้นท้ังการให้ข้อมูลและค าปรึกษาท่ีสร้างพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีดีเพื่อป้องกันภาวการณ์เจ็บป่วยและ

ภาวะโรคเร้ือรัง พัฒนาระบบดูและผู้สูงอายุระยะยาวท่ีช่วยเหลอืตัวเองได้น้อยในพื้นท่ีแบบบูรณาการให้ครอบคลุมโดย

ศกึษา พัฒนา และสร้างตน้แบบระบบการดูแล ผู้สูงอายุระยะยาวให้เกิดระบบของการมสี่วนร่วมของครอบครัวและคน

ในชุมชน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวอย่างครบวงจร โดยการจัดตั้งหน่วยงาน ภาค แผนกผู้สูงอายุใน

โรงพยาบาลให้มีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางผู้สูงอายุผลิตพยาบาลวิชาชีพดูแลผู้สูงอายุโดยตรงใน

โรงพยาบาล ในสถานสงเคราะห์เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้สูงอายุในชุมชน การจัดท าข้อมูลผู้สูงอายุ วางแผนก าหนด

นโยบายการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุท่ีมีประสิทธิภาพ เตรียมสภาพแวดล้อมในท่ีท างาน โดยจัดเตรียม  

สภาพแวดล้อมของท่ีท างานให้มีความปลอดภัยจะท าให้ผู้สูงอายุสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จัดตั้ง

ศูนย์บริการทางสังคมมีลักษณะเป็นศูนย์บริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งให้ท้ังบริการและความ

ช่วยเหลือครอบคลุมทุกด้าน สนับสนุนโครงการบ้านพักผู้สูงอายุ (Retirement Home) โดยการจัดสรรท่ีดินของรัฐให้

เกิดประโยชน์ในการสนับสนุนท่ีพักอาศัยของผู้สูงอายุอีกท้ังควรเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยให้

ภาครัฐก าหนดมาตรการควบคุมดูแลในการด าเนินการด้านพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีการเรียนรู้

ต่อเนื่องและตลอดชีวิต ในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาพิเศษ การศึกษานอกระบบ การศึกษาเพื่อการ

งานอาชพี สนับสนุนผู้สูงอายุให้มีโอกาสในการท างาน ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายท่ีเกี่ยวกับแรงงาน ส่งเสริมให้

มีการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีพ จะช่วยให้แรงงานผู้สูงอายุมีโอกาสฟื้นฟูและพัฒนาทักษะท่ีมีอยู่ควบคู่กับการ
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เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ การส่งเสริมการมีงานท าแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า

มามีบทบาทต่อการสนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุ การก าหนดลักษณะประเภทของงานและอัตราค่าจ้างท่ีเหมาะสม  

ด้านงบประมาณ สรา้งหลักประกันทางรายได้ของผู้สูงอายุและระบบส่งเสริมการออมก่อนวัยผู้สูงอายุ (ระบบการออม

เพื่อวัยเกษียณ) เพื่อสร้างหลักประกันในวัยสูงอายุและเป็นกระบวนการสร้างความมั่นคงให้ผู้สูงอายุมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี

และสมควรด ารงอยูใ่นชุมชนของตนได้อยา่งมีคุณภาพ เชน่ ขยายการ จ้างงานในระบบหลังการเกษยีณอายุการท างาน 

พจิารณาเงนิบ านาญผู้สูงอายุรายเดอืน การออมระยะยาว มกีารจัดสรรเงินสวัสดกิารให้แก่ผู้สูงอายุทุกคน   

 รัฐบาลกับการส่งเสริมด้านกฎหมายและระเบียบให้ผูสู้งอายุสามารถท างานอยู่ได้  

        ประเทศไทยแม้จะให้ความส าคัญต่อการเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการท่ีระบุ

ไวใ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ และมีพระราชบัญญัตผิู้สูงอายุแห่งชาติ

รองรับ โดยเน้นการฝึกอบรมอาชีพ การจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุเพื่อสนับสนุนทุนประกอบอาชีพท้ังรายบุคคลและราย

กลุ่ม การด าเนินการจัดหางานให้กับผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม ยังขาดการแปลงไปสูก่ารปฏบัิตท่ีิชัดเจน  นอกจากนี ้จาก

การประเมินผลแผนผู้สูงอายุฉบับท่ี 2 พบวา่ การสร้างหลักประกันความมั่นคงดา้นรายได้ของผู้สูงอายุมคีวามก้าวหนา้

ในเร่ืองการขยายหลักประกันให้ครอบคลุม ขณะท่ีการส่งเสริมการท างานของผู้สูงอายุยังไม่ประสบความส าเร็จ

เท่าที่ควร ท้ังด้านการฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ ท่ียังไม่ตรงกับความต้องการ การขาดการก าหนดทิศทางร่วมกันและการ

ประสานเชื่อมโยงระหวา่งหน่วยงานท าให้การท างานไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเท่าท่ีควร [8] โดยในด้านกฎหมาย 

รัฐควรมีการปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย ระเบียบ ท่ีเอื้ออ านวยให้ผู้สูงอายุสามารถท างานอยู่ได้ อาทิ 1. พ.ร.บ.คุ้มครอง

แรงงาน 2541 ไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ และคุ้มครองการท างานของผู้สูงอายุไม่ให้ได้รับอันตรายจากการ

ท างาน ท้ังในด้านลักษณะงานและสิ่งแวดล้อม และลดจ านวนชั่วโมงการท างานต่อหนึ่งวันลง ให้มีการพักในระหว่าง

ท างาน เพื่อให้สามารถดูแลรักษาสุขภาพได้  2. พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน 2551 ไม่ควรก าหนดเจาะจงอายุเกษียณ 

60 ปี แต่ให้ข้าราชการท างานอยู่ต่อได้ตามความสมัครใจเท่าท่ีสมรรถภาพทางร่างกายจะเอื้ออ านวย และ 3. ควรมี

การระบุประเภทอาชีพท่ีเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุให้ได้รับความคุ้มครอง สนับสนุน นอกจากนี้ควรมีการปรับปรุง

มาตรการดา้นภาษี โดยใชน้โยบายทางด้านภาษเีพื่อจูงใจให้มีการจา้งงานผู้สูงอายุมากขึน้  
 

บทสรุป  แนวคิดและวิธีการ เพื่อการด ารงชีวติอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุ 
    กล่าวโดยสรุปได้ว่า แนวคิดและวิธีการ เพื่อการด ารงชีวติอยา่งมคีุณค่าของผู้สูงอายุ  โดยการส่งเสริมการ

มีงานท าให้กับผู้สูงอายุตามความเหมาะสมในชุมชนเป็นสิ่งท่ีสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ ตลอดจนบทบาทของ

ครอบครัวและการมีส่วนร่วนของหน่วยงานในชุมชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความสุขทางกาย ทางด้านจิตใจ 

ทางด้านเศรษฐกิจ ความต้องการทางสังคม และการเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาลมากขึ้น การส่งเสริมกิจกรรมและ

การให้ความรักความอบอุ่นในครอบครัวเป็นสิ่งท่ีส าคัญอย่างยิ่ง และการสนับสนุนจากหน่วยงานในภาครัฐในการ

สนับสนุนและส่งเสริมด้าน กฎหมายและระเบียบ ให้กับผู้สูงอายุสามารถมีท างานและมีรายได้สนับสนุนบางส่วนจาก

หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนควรมีแผนปฏิบัติงานท่ีชัดเจนในการส่งเสริมสนับสนุนการมีงานท าท่ี สอดคล้องกับ

สมรรถนะของผู้สูงอายุโดย สนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถท างานต่อไปได้โดยพิจารณางานท่ีเหมาะสมกับความรู้

ความสามารถ ท่ีเหมาะสมภายในท้องถิ่นและชุมชน  สร้างทัศนคติและการประชาสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนทัศนคติการหยุด

ท างานเม่ืออายุ 60 ปี โดยให้ อยู่บนศักยภาพ ความรู้ความสามารถของผู้สูงอายุ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นายจ้าง

จัดเวลาท างานของผู้สูงอายุให้มีความยดืหยุ่น และเหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณ
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ของท่านเหล่านั้นในบ้ันปลายของชีวิตท่ีเคยได้สร้างแบบอย่างของครอบครัวและสังคมไทยจากอดีตของท่านท้ังหลาย

เหลา่นั้นอันทรงคุณค่าที่ยิ่งใหญ่สูส่ังคมไทยปัจจุบันได้รับความสุขในวาระสุดท้ายของชีวิต 
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แนวทางการด าเนนิงานวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศกึษา 

Guidelines for the management in organization and performance for 

Lukthung ensembles in secondary schools 

เฉลิมพล โลหะมาตย์1* 

Chaloempol Lohamart1* 
 

บทคัดย่อ 

 งานวจิัยเร่ือง แนวทางการด าเนนิงานวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศกึษา มวีัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการ

ด าเนนิงานวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศกึษา ใชร้ะเบียบวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษา โดยต้ังอยูบ่นฐานแนวคิดท่ีเชื่อว่า 

ผู้มีส่วนร่วมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษามีศักยภาพท่ีสามารถพัฒนาการ

ด าเนนิงานของวงลูกทุ่งได้ หากได้รับการมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบและการเสริมแรงอยา่งเหมาะสม การวิจัย

ได้ใช้การด าเนินโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนในโครงการ “การพัฒนาวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนน้ าพองศึกษา” เป็น

ตน้แบบในการพัฒนาแนวทางการด าเนนิงาน ศกึษาหาแนวทางการด าเนนิงานท่ีมีผลสัมฤทธ์ิท่ีดี ร่วมกับการเก็บข้อมูล

จากเอกสารและในภาคสนามของการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งในรายการตา่ง ๆ รวมไปถึงการสัมภาษณ์วงดนตรีลูกทุ่งท่ี

ประสบความส าเร็จถึงวิธีการด าเนนิงานท่ีถอืวา่เป็นแนวปฏบัิตท่ีิดี เพื่อน ามาวเิคราะห์ สรุปเป็นแนวทางการด าเนินงาน

วงดนตรีลูกทุ่งท่ีมีประสิทธิภาพ ผลการวจิัยพบว่า การด าเนินงานวงดนตรีลูกทุ่งท่ีมปีระสิทธิภาพต้องด าเนินการตาม

หลักการ PDCA กอปรด้วยความทุ่มเทแรงใจแรงกายของทุกคนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง มีการสร้างความเข้าใจและมีการ

ท างานสอดประสานกันเป็นอย่างดีของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ สมาชิกของวง 

นักเรียน ผู้ปกครองรวมไปถึงชุมชนท่ีโรงเรียนต้ังอยู่ 
 

ค าส าคัญ:  ลูกทุง่, วงดนตรีลูกทุ่ง, วงดนตรี, การด าเนนิงาน 
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1 Western Music, College of Music, Mahasarakham University, Mahasarakham Province 44150 

* Corresponding author e-mail: lohamartc@gmail.com 



 
 

Proceedings   

2520 

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 
 

บทน า 

 การดนตรี ถือเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งท่ีไม่ใช่วัตถุ (Non-Material Culture) เป็นมรดกทางสังคมท่ีมีการสืบ

ทอดมาตั้งแตส่มัยบรรพกาล ดังท่ี ปฬาณี ฐิตวิัฒนา (2523)1 ได้อธิบายไวว้า่ ลักษณะอยา่งหนึ่งของวัฒนธรรมคือ เป็น

มรดกทางสังคม (Social Heritage) กล่าวคือ ดนตรีมีการสืบทอดพัฒนาการวิวัฒนาการผ่านกาลเวลามาตามล าดับ 

ดนตรีมีการแพร่กระจายและแลกเปลี่ยนระหว่างกันและกันของวัฒนธรรมดนตรี สอดคล้องกับนพพร ด่านสกุล 

(2553)2 ได้กล่าวไวส้รุปใจความได้ว่า ดนตรีเริ่มจากการเป็นปัจเจกและแพร่กระจายออกจนเป็นสากล ผสมผสานปรุง

แต่งออกมาเป็นรูปแบบใหม่ ๆ วัฒนธรรมการร้องร าท าเพลงจึงอาจจะปรากฎร่องรอยต้นแบบสะท้อนให้เห็นรากเหง้า

ท่ีมา และหลายสว่นก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทแวดลอ้มตา่ง ๆ ตามยุคสมัย 

 ดนตรีตะวันตก (Western Music) ถือเป็นดนตรีท่ีได้รับความนิยมรวมถึงส่งอิทธิพลต่อดนตรีแบบอื่น ๆ อย่าง

กว้างขวาง ในประเทศไทยปรากฎหลักฐานในบันทึกของลาลูแบร์3 กล่าวถึงการเข้ามาของดนตรีตะวันตกตั้งแต่สมัย

อยุธยาเป็นราชธานี หลังจากดนตรีตะวันตกแพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทยก็ได้ผสมผสานกับดนตรีดั้งเดิม พัฒนา

เป็นดนตรีรูปแบบหนึ่งท่ีเรียกว่า “ดนตรีไทยสากล” กล่าวคือเป็นดนตรีแบบดั้งเดิมประยุกต์เข้ากับการประสานเสียง

หรือลีลาแบบดนตรีตะวันตก และได้แตกแขนงออกเป็นดนตรีรูปแบบตา่ง ๆ มากมาย หากพูดถึงประเภทของบทเพลง

ไทยสากลท่ีเป็นท่ีนิยมในกลุ่มผู้ฟังคนไทย คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในนั้นต้องมีเพลงลูกทุ่งรวมอยู่ด้วยแน่นอน เพลง

ลูกทุ่งมีกลุ่มผู้ฟังทุกเพศทุกวัยด้วยธรรมชาติของเพลงลูกทุ่ งนั้นสามารถเข้าถึงจิตใจผู้คนได้ง่าย ด้วยความ

ตรงไปตรงมาของภาษา และด้วยดนตรีท่ีมีการเรียบเรียงเรียบง่ายถูกจริตกับคนไทย เพลงลูกทุ่งถือเป็นบทเพลงท่ีมี

                                                 
1 ปฬาณี ฐติิวัฒนา. (2523). สังคมวิทยำ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
2 นพพร ด่านสกุล. (2553). กำรศึกษำประวัติดนตรลีูกทุ่งไทย. กรุงเทพ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
3 สันต์ ท. โกมลบุตร. (2557). จดหมำยเหตุ ลำลูแบร ์รำชอำณำจักรสยำม. กรุงเทพ : ส านักพิมพ์ศรีปญัญา. 
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คุณค่าในการสะท้อนวิถีชีวติ สภาพสังคมชนบทไทยในยุคสมัยต่าง ๆ สะท้อนค่านิยม ความรู้สึกนึกคิดในแง่มุมต่าง ๆ 

ของผู้คนท้ังหญงิและชาย  

เพลงลูกทุ่งเป็นเพลงประเภทหนึ่งท่ีได้รับความนิยมเป็นเวลาช้านานในสังคมไทย เอกสารหลายฉบับระบุ

ตรงกันวา่ เพลงลูกทุ่ง พัฒนามาจากเพลงไทยสากลท่ีเรียกว่า “เพลงชีวิต” และ “เพลงตลาด” อาจินต์ ปัญจพรรณ ์ได้

กล่าวไว้ในหนังสือ “ยักษ์ปากเหลี่ยม” เอาไว้มีใจความว่า ค าว่าเพลงลูกทุ่งปรากฎคร้ังแรกในรายการโทรทัศน์ช่อง 4 

บางขุนพรหม ตั้งชื่อรายการโดยจ านง รังสิกุล เมื่อเดอืนธันวาคมปี พ.ศ.25071 สอดคล้องกับ ฉกาจ ราชบุรี ท่ีได้วิจัย

เร่ืองประวัติศาสตร์ธุรกิจเพลงลูกทุ่งไทย พ.ศ. 2507 - 2535 โดยมีใจความสรุปวา่ เพลงลูกทุ่งนัน้พัฒนามาจากเพลง

ไทยสากล โดยมีรากฐานมาจากเพลงหน้าม่าน (การร้องเพลงประกอบและสลับฉากละคร) แรกเร่ิมเรียกกันว่า “เพลง

ตลาด” หรือ “เพลงชีวิต” ซึ่งเป็นเพลงท่ีกล่าวถึงความหลากหลายของชนบทและชีวิตผู้คน  พัฒนากลายมาเป็นเพลง

ลูกทุ่งในปี พ.ศ. 2507 บทเพลงแรกท่ีมีลักษณะของเพลงลูกทุ่งเพลงแรกในประวัติศาสตร์คือ เพลงโอ้แม่สาวชาวไร่ 

เหม เวชกร ประพันธ์ในปี พ.ศ. 2481 เพื่อให้ ค ารณ สัมบุณณานนท์ ขับร้องประกอบละครวิทยุ2 เพลงลูกทุ่งมีความ

หลากหลายในทุก ๆ ด้าน เช่น ท านองและจังหวะท่ีผสมผสานระหว่างเพลงไทยเดิม เพลงพื้นบ้าน ฯลฯ มีการสร้าง

ท านองขึ้นใหม่ เนื้อหาสะท้อนภาพชีวิตชนบท คนเมือง หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ จุดเด่นของเพลงลูกทุ่งประการหนึ่งคือ

การร้องท่ีมีลูกคอและการเพี้ยนเสียงวรรณยุกต์ เพลงลูกทุ่งได้ขยายตัวตอ่กลุม่ผู้ฟังและเกิดนักร้องเกิดขึ้นมากมาย 3 

เพลงลูกทุ่งได้ด ารงอยู่ผ่านกาลเวลา ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ท า

ให้เพลงลูกทุ่งมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบวง ค าร้อง ท านอง หรือคุณลักษณะทางดนตรีอื่น ๆ รวม

ไปถึงบทบาทของเพลงลูกทุ่งในสังคม ปฏิเสธไม่ได้วา่เพลงลูกทุ่งเป็นธุรกิจดนตรีท่ีมีมูลค่ามหาศาลในปัจจุบัน มีศลิปิน

เพลงลูกทุ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ เพลงลูกทุ่งส่งอิทธิผลต่อชีวิตประจ าวันของผู้คนมากมาย ด้วยบทเพลงลูกทุ่ง

สามารถเข้าถึงผู้คนทุกเพศทุกวัย ส่งผลให้ความนิยมในวงดนตรีลูกทุ่งมีมาอย่างตอ่เนื่อง  

ในระบบการศกึษามีการให้ความส าคัญกับกิจกรรมดนตรี อันเนื่องมากจากดนตรีนั้น สามารถพัฒนาผู้เรียน

ให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทางอารมณ์ อันจะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

ผู้เรียนได้ในท่ีสุด โดยกิจกรรมทางดนตรีในสถานศึกษานั้นมีอยู่อย่างหลากหลาย อาทิเช่น วงโยธวาธิต วงโปงลาง วง

สตริง รวมไปถึงวงดนตรีลูกทุ่ง สถาบันการศึกษาหลายแห่งได้เอาวงดนตรีลูกทุ่งได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม

ด้านดนตรีในสถาบันร่วมกับกิจกรรมดนตรีอื่น ๆ อันเนื่องจากวงดนตรีลูกทุ่งมีองค์ประกอบท้ังดนตรีและการแสดง 

สามารถพัฒนาผู้เรียนท้ังกลุ่มดนตรีและกลุ่มศลิปะการแสดงในวงดนตรีลูกทุ่ง การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งก่อให้เกิดการ

แสดงท่ีวิจิตรงดงามจากศาสตร์ท่ีผสมผสานของดนตรีและศิลปะการแสดง และจากการจัดรายการแข่งขันวงดนตรี

ลูกทุง่ในต่าง ๆ ท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิเชน่ รายการชิงช้าสวรรค์ รายการยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทส รายการ

ดาวรุ่งลูกทุง่นเรศวร รายการดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง รายการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน รายการแข่งขันเหล่านี้ลว้น

เป็นแรงผลักดันให้เกิดวงดนตรีลูกทุ่งในระดับต่าง ๆ และเกิดแรงบรรดาลใจในต่อเยาวชนลูกทุ่งให้เกิดขึ้นอย่าง

มากมาย เพราะรางวัลหรือโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ นั้นน ามาซึ่งชื่อเสียงของตนและวงศ์ตระกูลรวมถึง

น ามาซึ่งเกียรตยิศของสถาบัน และยังเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีถอืว่าเป็นความสามารถพิเศษของผู้เรียนอีกดว้ย 

                                                 
1 อาจินต ์ปัญจพรรณ์. (2553). ยักษ์ปำกเหลี่ยม. กรุงเทพมหานคร : หมึกจีน. 
2 ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (2532). กึ่งศตวรรษเพลงลกูทุ่งไทย. กรุงเทพฯ : อัมรนิทร์การพมิพ์. 
3 ฉกาจ ราชบุ รี. (2537). ประวัติศำสตร์ธุรกิจเพลงลูกทุ่ งไทย พ .ศ .2507-2535. วิทยานิพนธ์ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต , 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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จากประสบการณ์ของผู้วิจัยการด าเนินงานวงดนตรีลูกทุ่งนั้น  เป็นการด าเนินงานท่ีต้องใช้ความรู้

ความสามารถท่ีสอดประสานกันท้ังด้านดุริยางคศิลป์และศิลปะการแสดง เพื่อให้ได้ซึ่งการแสดงท่ีมีความสมบูรณ์

สอดคล้อง นอกเหนือไปจากนั้นยังต้องเกื้อหนุนด้วยปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบาย งบประมาณหรือการ

สนับสนุนต่าง ๆ ฯลฯ เพราะเป็นการด าเนนิงานท่ีต้องใช้งบประมาณและแรงงานจ านวนมาก การด าเนินงานวงลูกทุ่งท่ี

จะประสบผลส าเร็จสูงสุดนั้น จึงต้องอาศัยท้ังความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้ผึกสอน

และสมาชกิในวง รวมถึงการทุ่มแรงการแรงใจของผู้ฝึกสอนและสมาชกิ การวจิัยเร่ืองพัฒนาแนวทางการด าเนนิงานวง

ดนตรีลูกทุ่ง จึงเป็นการวิจัยท่ีมุง่เน้นศึกษาเพื่อหาแนวทางการด าเนินงานฯ ท่ีมปีระสิทธิภาพสูงสุด โดยศึกษาจากการ

เก็บขอ้มูลจากวงดนตรีลูกทุ่งต่าง ๆ ท่ีประสบความส าเร็จ ด้วยการสังเกตุและสัมภาษณ ์น าข้อมูลมาวเิคราะห์ถงึปัจจัย

แห่งความส าเร็จ สรุปรวบรวมเป็นคู่มือการด าเนนิงานวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศกึษาตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา  

 งานวจิัยเร่ืองแนวทางการด าเนนิงานวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศกึษา มวีัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการ

ด าเนนิงานวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศกึษา 
 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 จากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้วิจัยในการด าเนินงานวงดนตรีลูกทุ่งกับโรงเรียนน้ าพองศึกษาในโครงการ

บริการวิชาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน โครงการพัฒนาวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนน้ าพองศึกษา อ าเภอน้ าพอง จังหวัด

ขอนแก่น การศึกษาเอกสารการวิจัย การสัมภาษณ์ การสังเกตุการแขง่ขันวงดนตรีลูกทุ่ง ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัจจุบัน

ของการด าเนินงานวงดนตรีลูกทุ่ง โดยอิงกับขั้นตอนการด าเนินงานตามหลัก PDCA และเกิดเป็นกรอบแนวคิดในการ

เก็บขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูลได้ดังตอ่ไปน้ี 

 1. ขั้นเตรยีมการ (Planing) เป็นการวางแผนงานการด าเนนิงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นดังตอ่ไปน้ี 

 - การวางแผนในระดับผูบ้ริหาร ได้แก ่การวางแผนในระดับนโยบายของโรงเรียน การพจิารณาจัดสรร

งบประมาณ การหาแหลง่ทุนสนับสนุนภายนอก การก าหนดและออกค าสั่งปฏบัิตริาชการ ประชุมร่วมกับสาระอ่ืน ๆ 
วางแผนพัฒนาบุคลากร การให้อ านาจหนา้ที่และการเสริมแรง เป็นต้น 

 - การวางแผนระดบัผู้ปฏิบัตกิาร ได้แก ่แผนการด าเนนิงานของวง แผนปฏิบัตงิาน การหางบประมาณ
เพิ่มเตมิ การก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ แผนการแสดงหรือการจัดจัดการตา่ง ๆ บนเวที การให้อ านาจหนา้ที่
และการเสริมแรง เป็นต้น 

 2. ขั้นด าเนินงาน (Doing) ขั้นด าเนนิงาน คือขั้นตอนการปฏบัิตงิานตามแผนท่ีได้วางไว ้สามารถสรุปได้

ดังตอ่ไปนี ้

 - การได้มาซึ่งสมาชิกในวง  

 - การเลอืกเพลง 

 - การเรียบเรียงเพลง 

 - การฝึกซ้อม 

 - การเพิ่มทักษะการบรรเลงสว่นตัวให้กับสมาชกิในวง 

 - การปรับวง 

 - การเขียนบทการแสดง 
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 - การหาทีมผู้สอนเพิ่มเตมิ 

 - เครื่องดนตรีและอุปกรณส์นับสนุนการแสดง 

 - การซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรี 

 - การรับงานแสดง 

 - การลงแขง่ขันรายการต่าง ๆ  

 - การเตรียมตัวก่อนการแขง่ขัน 

 - การจัดการบนเวทีในการแขง่ขัน 

 - เครอืขา่ยความร่วมมอื 

 - การเสริมแรงแก่สมาชิกในวง  

 3. ขั้นสรปุผล (Checking) คือ ขั้นตอนการสรุปผลการด าเนนิงานของวงดนตรีลูกทุ่งท้ังในระยะสั้นและ

ระยะยาว อันจะท าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการด าเนนิงานตอ่ไป สามารถแบ่งผลการด าเนนิงานออกเป็นระยะ

ตา่ง ๆ ดังต่อไปนี ้

 - ผลการด าเนินงานยอ่ย 

 - ผลการด าเนินงานในการแสดงแตล่ะครัง้ 

 - ผลการด าเนินงานของแตล่ะรายการ 

 - ผลการด าเนินงานรายปี 

 4. การปรับปรุงจากผลการด าเนนิงานที่ผ่านมา (Acting)  

 - การประชุมวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน จุดออ่น จุดแขง็ จุดท่ีควรพัฒนา ภาวะคกุคามและโอกาส น าไปสู่

การวางแผนในรอบการด าเนนิงานต่อไป 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายของเพลงลูกทุ่ง 

 เพลงลูกทุ่งเป็นบทเพลงประเภทหนึ่งท่ีมีอัตลักษณ์ หลอ่หลอมจากวิถีชีวิตของคนไทย ท าให้เพลงลูกทุ่ง

สามารถเขา้ถึงผู้คนทุกชนชัน้ มผีู้ให้ความหมายของเพลงลูกทุ่งไวด้ังตอ่ไปน้ี 

 “เพลงลูกทุ่ง” หมายถงึ เพลงท่ีสะทอนวถิีชีวิต สภาพสังคม อุดมคต ิและวัฒนธรรมไทย โดยมีทวงท านอง 

ค ารอง ส าเนยีง และลีลาการรอง การบรรเลงท่ีมีแบบแผน มลีักษณะเฉพาะซึ่งใหบรรยากาศของความเป็นลูกทุ่ง 

(ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาต.ิ 2534 : 11)  

 “เพลงลูกทุ่ง” หมายถงึ เพลงท่ีมกีารขับรองโดยน าท านองเพลงพืน้เมอืงมาดัดแปลงและใส่เนื้อรองงาย ๆ 

โดยกลาวถึงสภาพชวีติประจ าวันของชาวชนบท ธรรมชาติ สังคม ความรัก ความเชื่อ คานิยม และเร่ืองราวท่ีเกิดใน

สังคมซึ่งพัฒนาไดทันสมัยทุกเหตุการณของบานเมอืง พรอมสอดแทรกตลกขบขันรวมถึงเนื้อหาทางวรรณคดีและคติ

สอนใจไวดวย (ศรีปาน รัตตกิารชลากร. 2538 : 13)  

 ความเป็นมาของเพลงลูกทุ่ง 

 ฉกาจ ราชบุรี (2537) ได้วิจัยเร่ือง ประวัติศาสตร์ธุรกิจเพลงลูกทุ่งไทย พ.ศ. 2507-2535 โดยได้สรุปความ

เป็นมาของเพลงลูกทุ่งไว้ว่า หลังจากมีการแพร่กระจายของดนตรีตะวันตกเข้ามาสู่ประเทศไทย ท าให้เกิดเพลงไทยสากล

ขึน้ (เพลงท่ีมีเนื้อร้องหรือลีลาแบบไทยแตใ่ช้ท่วงท านองและลีลาจากตะวันตกเข้ามาประสมและเรียบเรียงตามหลักสากล : 
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ผู้เขียน) และได้รับความนิยมจากผู้ฟังอย่างกว้างขวางโดยพบได้ท้ังจากละครเวที ภาพยนตร์และเพลงอื่น ๆ  และถูก

เผยแพร่ทางสื่อโฆษณา แล้วมีการร้องเล่น โดยเลียนเสียงของนักร้องท่ีมีชื่อเสียงในสมัยนั้น น ามาสู่การประกวดตามงาน

ต่าง ๆ ท าให้เพลงไทยสากลได้รับการพัฒนาและเพลงลูกทุ่งก็เกิดขึ้นโดยพัฒนาไปจากเพลงไทยสากล สามารถแบ่งตาม

ความเป็นมาได้ดังตอ่ไปนี้ 

 1. การประกวดรอ้งเพลง 

 2. การร้องเพลงประกอบและสลับฉากละคร (หนา้ม่าน)  
  

1. การประกวดร้องเพลง การประกวดร้องเพลงได้รับความสนใจมากในระหวา่งสงครามโลก เนื่องจากสื่อ

บันเทิงอ่ืน ๆ ขาดแคลน ภาพยนตร์ไม่มกีารสร้างใหม่ ท าให้ละครกลับมาได้รับความนยิมอกีครั้ง เวทีละครนี่เองท่ีได้ถูก

ใช้เป็นเวทีประกวดร้องเพลงไทยสากล ซึ่งการประกวดร้องเพลงถื็อเป็นกิจกรรมบันเทิงอยา่งหนึ่งในตอนนี้ และได้เป็น

กิจกรรมท่ีคัดสรรนักร้องหน้าใหมเ่ข้าสู่วงการเพลงด้วย การประกวดร้องเพลงพบได้ท่ัวไปในเวทีต่าง ๆ ท้ังงานวัด งาน

ประจ าปีต่าง ๆ ท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด การจัดประกวดร้องเพลงสลับฉากละครเป็นโอกาสให้ผู้สนใจและผู้มี

ความสามารถได้แสดงออกก่อให้เกิดอาชีพนักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลง และความหลากหลายจากการผสมผสาน

ลีลาทั้งท่ีเลียนแบบศลิปินและลีลาลักษณะเฉพาะตัวของนักร้องแตล่ะคน ก่อให้เกิดเพลงไทยสากลที่มลีีลาแตกต่างกัน

อย่างหลากหลาย เพลงท่ีนักร้องประกวดนิยมน ามาร้องคือเพลงจากภาพยนตร์และละครเวที พระเอกและนางเอก

ละครเวทีนัน้นอกจากจะมีความสามารถในการแสดงละครแล้วก็ยังมีความสามารถในการร้องเพลงประกิบละครด้วย 

เห็นได้วา่ นักร้องรุ่นแรก ๆ ส่วนมากจะมาจากพระเอกและนางเอกละครนั่นเอง 

 2. การร้องเพลงประกอบและสลับฉากละคร (หน้าม่าน) ในการแสดงละครเวทีน้ันจะมีชว่งพักการแสดงด้วย

จะเปลี่ยนฉากใหม่หรือพักนักแสดง เพื่อไม่ให้ผู้ชมคอยจะมีการจัดตัวตลกออกมาเล่น หรือร้องเพลงเพื่อคั่นเวลาท้ังท่ี

เกี่ยวกับเร่ืองท่ีก าลังแสดงอยู่หรือไม่เกี่ยวก็เป็นได้  ส่วนมากจากแต่งตัวแบบแขกหรือแต่งแบบกระตุ้งกระติ้ง หรือ

นอกจากนี้ก็จะเป็นการประกวดร้องเพลงคั่นเวลา และนี่ท าให้เกิดการร้องเพลงประกอบท่ีเรียกว่า “เพลงสลับฉาก” หรือ 

“เพลงหน้ามา่น” หรือบางคร้ังก็เป็นการแสดงของวงดนตรีวงใหญ่ และสันนษิฐานวา่เพลงสลับฉากหรือเพลงหน้าม่านเป็น

รากของเพลงลูกทุ่ง เหตุเพราะนักร้องหนา้มา่นหลายคนได้กลายเป็นนักร้องลูกทุ่งคนส าคัญในเวลาต่อมา 

 ในตอนนัน้ยังไมม่ีการแบ่งแยกประเภทว่าเพลงลูกกรุงหรือเพลงลูกทุ่ง ถือว่าเป็นเพลงไทยสากลด้วยกัน อาจ

กล่าวได้ว่าเพลงลูกทุ่งได้ก าเนิดมานานและจัดอยู่ในกลุ่มเพลงเดียวกันกับเพลงไทยสากล นักวิชาการและผู้สนใจใน

เพลงลูกทุ่งจ านวนหนึ่งจะมีเชื่อว่า เพลงลูกทุ่งมีวิวัฒนาการมาจากเพลงไทยเดิมและเพลงพื้นเมือง ดัดปรุง

เปลี่ยนแปลงท านองเนื้อหาให้เกี่ยวกับชนบท ชีวติของผู้คน เป็นต้น แต่ในทัศนะของผู้เขียน (ฉกาจ ราชบุรี) คิดวา่เพลง

ลูกทุง่มท่ีีมาจากเพลงไทยสากลท่ีเป็น เพลงหนา้ม่าน โดยสังเกตุจากนักร้องลูกทุ่งรุ่นแรก ๆ นั้นลว้นร้องเพลงหน้าม่าน

มาแล้วท้ังสิ้น และสังเกตุจากนักร้องเพลงลูกทุ่งกลุ่มแรก ๆ พบว่า เป็นลักษณะสากลมากกว่าเพลงพื้นบ้านพื้นเมือง 

ส่วนเพลงพื้นบ้านพืน้เมอืงท่ีพบในเพลงลูกทุ่งจะเห็นชัดเจนในสมัยของสุรพล สมบัตเิจริญ เพราะเพลงขอสุรพล สมบัติ

เจริญนั้นส่วนมากเป็นเพลงจังหวะร าวง ต่อมาก็มีเพลงของศิลปินคนอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้

หมายความว่าเพลงลูกทุ่งจะพัฒนามาจากเพลงพื้นบ้าน แต่เนื่องด้วยนักร้องเหล่านั้นมีความคุ้นชินกับรูปแบบเพลงท่ี

ตนเคยร้องมาก่อน ฉกาจ ราชบุรีได้อธิบายต่อไปว่า ตนมีความเห็นวา่เพลงลูกทุ่งเป็นผลผลิตของการแลกเปลี่ยนและ

ผสมผสานวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย เกิดเป็นแนวเพลงใหม่ท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว และเพลงลูกทุ่งมีความแตกต่างจาก

เพลงพื้นเมืองซึ่งมีขอบเขตจ ากัดอยู่ในพื้นท่ีของตนเองเท่านั้น แต่เพลงลูกทุ่งมีความหลากหลายท่ัวทุกท้องถิ่นของ

ประเทศ ยากที่จะก าหนดวา่เป็นของภาคใด ในตอนนีย้ังไมม่กีารแบ่งประเภทเพลงลูกทุ่งลูกกรุง แตเ่ร่ิมมกีารแตง่เพลง
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ท่ีพูดถึงชนบท เพลงท่ีเสียดสีการเมืองและสังคม และเพลงท่ีมีลีลาอ่อนหวาน เศร้าซึ้ง โดยใช้ลีลาการร้องแบบสะบัด

เสียงแบบนักร้องท่ีร้องเพลงเกี่ยวกับชนบท นอกจากนี้ยังมีนักร้องท่ีร้องเพลงสะท้อนชวีิตและความยากแค้น ซึ่งเพลง

เหลา่นีไ้ด้รับความนยิมในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2490  

 นักแต่งเพลงท่ีแต่งเพลงเนื้อหาเกี่ยวกับชนบทและชวีิตของผู้คน คนท่ัวไปเรียกผลงานของคนกลุ่มนี้วา่ “เพลง

ตลาด” หรือ “เพลงชีวิต” ฉะนั้น เพลงตลาดหรือเพลงชีวิตน่าจะหมายถึง เพลงท่ีมีการบรรยายถึงสภาพการเป็นอยู่

และชีวิตผู้คนในแง่มุมต่าง ๆ ท่ียากจนและต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด เชื่อว่าเพลงแรกท่ีเกิดเพลงลักษณะนี้คือเพลง “สาว

ชาวไร”่ แตง่โดย เหม เวชกร และขับร้องโดย ค ารณ สัมบุณณานนท์ ในปี พ.ศ. 2481 โดยเป็นเพลงประกอบละครวทิยุ 

โดยเชื่อกันว่า เพลงสาวชาวไร่น้ี เป็นเพลงลูกทุ่งเพลงแรกของเมอืงไทย1 

 ฉกาจ ราชบุรียังได้อ้างถึง กาญจนนาคพันธ์ เขียนหนังสือเร่ือง “เร่ืองของละครและเพลง” โดยมีใจความ

เขียนไว้ตอนหน่ึงว่า  

 “… หลังสงครำมโลกครั งท่ีสองแลว้ มหรสพต่ำง ๆ ก็เร่ิมฟื้นตัวขึ น.. ในปีสองปีนี เกิดเพลงแบบใหมเ่รียกกันวำ่ 

เพลงลูกทุ่ง ตั งเป็นวงดนตรีแบบสำกล...”  
 

 ซึ่งหากพิจารณาจากข้อเขียนนี้ เพลงลูกทุ่งจะเกิดในปี พ.ศ. 2489-2490 ซึ่งจะเหลื่อมจากการเกิดขึ้นของ

เพลง สาวชาวไร่ท่ีเกิดในปี พ.ศ. 2481 อยูไ่มนานนัก อนึ่ง พยงค์ มุกดา ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเป็นมาของเพลง

ลูกทุ่งไว้ในหนังสือ กึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย ไว้ว่า เพลง ขวัญของเรียม ถือเป็นแม่บทของเพลงลูกทุ่ง เพราะมีลูก

เอื้อนลูกขัดและสาระเนื้อหาภายในแบบลูกทุง่ ซึ่งเพลงน้ีแตง่โดยพรานบูรณ์ ในปี พ.ศ. 24822 

 ในระยะท่ีกล่าวมายังคงไม่มีการแบ่งประเภทเพลงและนักร้องแต่อย่างใด แต่เมื่อปี พ.ศ. 2498 ป. วรานนท์ 

นักจัดรายการวิทยุชื่อดังสมัยนั้นได้เรียกนักร้องอย่าง ค ารณ สัมบุณณานนท์ สมยศ ทัศนพนธ์ พยงค์ มุกดา ว่า 

“นักร้องตลาด” และเรียกเพลงของนักร้องกลุ่มนี้ว่า “เพลงตลาด” เนื่องด้วยว่าเพลงแบบนี้ได้รับความนิยมอย่าง

แพร่หลาย เข้าถึงยังชาวตลาด บ้านนอกบา้นนา ส่วนแนวเพลงของ สุเทพ วงศ์ค าแหง ชรินทร์ นันทนาคร ฯลฯ เรียกว่า 

“เพลงผู้ดี” เพลงไทยสากลจึงถูกแยกประเภทตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และเพลงตลาดก็ได้กลายมาเป็นเพลงลูกทุ่งไป3 

โดยค าว่า “เพลงลูกทุ่ง” ปรากฎคร้ังแรกในรายการโทรทัศน์ชอ่ง 4 บางขุนพรหม ตั้งชื่อรายการโดยจ านง รังสิกุล เมื่อ

เดอืนธันวาคมปี พ.ศ.2507 

 สรุปได้โดยยอ่วา่ เพลงลูกทุ่งพัฒนามาจากเพลงไทยสากล ในระยะแรกยังไมม่ีการแบ่งแยกเพลงว่าเป็นเพลง

ลูกกรุงหรือเพลงลูกทุ่ง ถือว่าเป็นเพลงไทยสากลเหมือนกัน ต่อมาเพลงไทยสากลได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น โดย

แพร่หลายไปจากภาพยนตร์และละคร มีผู้สนใจน าบทเพลงเหล่านี้ไปประกวดตามงานตา่ง ๆ ท าให้เกิดนักร้องขึ้นเป็น

จ านวนมากและหลายคนก็ได้พัฒนามาเป็นนักร้องอาชีพในภายหลัง เพลงสากลเร่ิมมีเนื้อหาท่ีหลากหลาย ท าให้เกิด

การแบ่งประเภทของเพลงไทยสากลขึ้น โดยเพลงท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับชนบทและวิถีชีวิตของผู้คนเรียกว่า “เพลงชีวิต” 

หรือ “เพลงตลาด” ส่วนเพลงท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักและความสุขสบายเรียกกันว่า “เพลงผู้ด”ี 

 เพลงชีวิต หรือเพลงตลาดได้พัฒนากลายมาเป็นเพลงลูกทุ่งในปี 2507 โดยมีวิทยุเป็นส่วนส าคัญในการ

กระจายเพลงลูกทุ่งสูผู่้ฟัง การร้องเพลงลูกทุ่งมีการร้องเล่นลูกคอแบบชนบทหรืออาจจะมีค าที่เป็นค าที่ไมเ่ป็นทางการ

ในเพลง เช่น “เอ็ง” “ข้า” เป็นต้น ต่างจากเพลงผู้ดีท่ีจะเป็นค าร้องแบบภาษาทางการ นักร้องท่ีได้ชื่อว่าเป็นผู้ท่ีท าให้

                                                 
1 ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (อา้งแล้ว) 
2 พยงค์ มุกดา. (2532). กึ่งศตวรรษเพลงลูกทุง่ไทย. กรุงเทพฯ : อัมรนิทร์การพมิพ์. 
3 นคร ถนอมทรัพย์. (2532). กึ่งศตวรรษเพลงลูกทุง่ไทย. กรุงเทพฯ : อัมรนิทร์การพมิพ์. 
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เพลงลูกทุ่งเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางได้แก่ สุรพล สมบัติเจริญ ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “ราชาเพลงลูกทุ่ง” ซึ่งมี

ชื่อเสียงอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2504-2511 

 เพลงลูกทุ่งมีความหลากหลายของจังหวะ ท านองเป็นการผสมผสานระหว่างเพลงไทยเดิม เพลงพืน้บ้านและ

เพลงต่างประเทศท่ีมีอยูเ่ดิม และมีท านองท่ีสร้างขึน้ใหม่ เนื้อหาเองก็มคีวามหลากหลาย มท้ัีงท่ีสะท้อนชีวิตชวีติชนบท

ชาวเมอืง เหตุการณ์ต่าง ๆ เศรษฐกิจ การเมอืง หรือเร่ืองตลกขบขัน ฯลฯ เพลงลูกทุ่งไม่มีกฎเกณฑ์ท่ีเครง่ครัดในการ

ประพันธ์และการร้อง จุดเด่นอย่างหนึ่งของเพลงลูกทุ่งคอืการร้องเอื้อนเสียง หรือเพี้ยนเสียงวรรณยุกต์ ตอ่มาเพลง

ลูกทุง่ก็ได้พัฒนามาเป็นการแสดงอยา่งหนึ่งและกลายมาเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งท่ีส าคัญตอ่ไป 
 

 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

 สมยศ (2544, 38-42) ได้กล่าวถึงหลักการบริหารของ Henri Fayol ไวใ้นหนังสอืเร่ืองการบริหารดังตอ่ไปนี้ 

Fayol ได้เลือกใช้ค าว่า “หลักการบริหาร” แทนท่ีจะใช้ค าว่า “กฎ” ท้ังนี้เพื่อความยืดหยุ่น เพราะเขาเชื่อวา่การบริหาร

ตอ้งยดืหยุ่นและไม่มกีารบริหารใด ๆ สมบูรณ์ ต้องยอมรับในความแตกต่างเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และตัวแปร

ตา่ง ๆ ท่ีมีอยูม่ากมาย โดยหลักการบริหารของ Fayol มดีังตอ่ไปน้ี 

 1. การแบ่งงานกันท า (Division of Labor) เป็นแนวทางท่ีน ามาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตและการท างานได้ดีกว่า 

โดยใช้ความพยายามเท่าเดิม โดยไม่ต้องเปลี่ยนอีกงานหนึ่งไปอีกงานหนึ่ง ท้ังนี้เพื่อลดเวลาการเรียนรู้งานให้น้อยลง 

หลักการดังกล่าวสามารถน าไปใช้ได้ทุกองค์กร  

 2. อ านาจและความรับผิดชอบ  (Authority and Responsibility) หลักการข้อนี้ คือ  อ านาจหน้า ท่ี ท่ี

ผู้บังคับบัญชาให้ผู้ใดไปแลว้ผู้นัน้ต้องมคีวามรับผิดชอบควบคู่ไปดว้ย การท างานจึงจะเกิดประสิทธิภาพอันเนื่องมาจาก

ความสัมพันธ์กันของท้ังสองสิ่งท่ีกลา่วมา  

 3. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) คือการยอมรับในข้อตกลงหรือนโยบายต่าง ๆ ของสมาชิกในองค์กร Fayol 

ชี้ว่า ความมรีะเบียบวนิัยจะเกิดขึน้ต่อเมื่อข้อตกลงระหวา่งฝ่ายบริหารและฝ่ายผู้ปฏบัิตติ้องมคีวามยุติธรรมมากท่ีสุด 

 4. การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) Fayol มีความเชื่อว่าการมผีู้บังคับบัญชาสองคน เป็น

การท าลายอ านาจหนา้ทแีละระเบียบวนิัยได้ การรับฟังค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาคนเดียวจะช่วยลดความขัดแย้งระหว่าง

แผนกและงานบุคคล  

 5. การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) แต่ละกลุ่มงานควรจะมีเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งจะได้มาจาก

โครงสร้างองค์กรท่ีด ี

 6. ผลประโยชน์ของบุคคลควรจะเป็นรองจากผลประโยชน์ของส่วนรวม (Subordination od Individual 

Interest to the Common Good) บุคคลในองค์กรต้องค านึงว่าความต้องการหรือผลประโยชน์ของตนต้องเป็นรองจาก

ผลประโยชนข์ององค์กร 

 7. การให้ผลตอบแทน (Remuneration) คือนอกจากจะมีการจ่ายค่าจ้างปกติแล้วยังอาจจะเป็นค่าตอบแทน 

โบนัส การมสี่วนร่วมในผลก าไรหรือการผลตอบแทนท่ีนอกเหนอืไปจากเงนิ 

 8. การรวมอ านาจ (Centralisation) Fayol เชื่อว่าต้องมีความสมดุลย์ระหว่างการรวมอ านาจและการ

กระจายอ านาจ ซึ่งอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ในองค์กรนัน้ ๆ  

 9. สายการบังคับบัญชา (The Hierarchy) สายบังคับบัญชาเป็นสิ่งท่ีจะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ทางอ านาจ

หนา้ท่ีของผู้บังคับบัญชาและผู้ใตบั้งคับบัญชา การด าเนนิงานควรจะเป็นไปตามสายบังคับบัญชา การตดิต่อท่ีสั้นท่ีสุดเป็น

สิ่งท่ีควรจะเกิดขึน้หากเป็นไปได้ เพราะหากสายบังคับบัญชายาวออกไปการตดิต่อตัดสินใจยิ่งกระท าได้ยากมากขึ้น 
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 10. ความมีระเบียบ (Order) ความเป็นระเบียบคือ การจัดวางเคร่ืองมือ วัตถุต่าง ๆ ควรศึกษาอย่าง

รอบคอบเพื่อประสิทธิภาพของงาน ความเป็นระเบียบยังหมายถึงบุคคลด้วย ต้องมีต าแหน่งท่ีเหมาะสมและเห็น

ความสัมพันธ์ของบุคคลในองค์กร 

 11. ความเสมอภาค (Equity) คือความเมตตาและยุติธรรมท่ีต้องมแีก่ทุกฝ่ายในองค์กร ถือเป็นสิ่งจูงใจท่ีท า

ให้บุคคลปฏิบัตงิานดว้ยความเสียสละและจงรักภักดี 

 12. ความมั่นคงของงาน (Stability of Staff) ผู้ปฏิบัติงานต้องการความมั่นคงในขณะก าลังเรียนรู้งาน 

ผู้บริหารก็ต้องการความมั่นคงและเวลาในการเรียนรู้งานในมติติา่ง ๆ เชน่กัน 

 13. ความคิดริเร่ิม (Inititive) คือการเปิดโอกาสให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นหรือความคิด

ริเร่ิมตา่ง ๆ ในการแกปั้ญหา 

 14. ความสามัคคี (Esprit de Corps) ผู้บริหารต้องท าให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ในองค์กรเป็นทีมงาน ท างาน

โดยมีเป้าหมายร่วมกัน 

 การวางแผน คณาจารย์สาขาวชิาการจัดการได้เขียนหนังสอืเร่ือง หลักการจัดการองค์กร (2556 ,71-76)  

โดยกลา่วถึง การวางแผนไว้ดงัตอ่ไปน้ี 

 ความหมายของการวางแผน การวางแผนเป็นการก าหนดแนวทางการด าเนนิงานของกจิกรรมดว้ยวธีิการ

ตา่ง ๆ อย่างละเอยีดรอบคอบเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ประโยชนข์องการวางแผน  

 1. สามารถก าหนดแนวทางการปฏบัิตงิานอย่างเป็นระบบ  เป็นการก าหนดแนวทางการท างานอย่างเป็น

ระบบโดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ  

 2. สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารและผู้ปฏบัิตงิาน การท างานตามแนวทางการปฏบัิตท่ีิชัดเจนจะไม่

ก่อให้เกิดความสับสนและมคีวามชัดเจนในหน้าท่ีท่ีแต่ละฝ่ายตอ้งรับผิดชอบ รู้รายละเอยีดหนา้ท่ีท่ีจะต้องปฏิบัตริวมถึง

เป้าหมายในอนาคต 

 3. สร้างความสะดวกสบายและง่ายในการบริหาร  

 4. สามารถก าหนดความรับผิดชอบ การก าหนดแผนงานจะช่วยก าหนดความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและผู้

ปฏบัิตไิด้อยา่งชัดเจนท าให้งานสามารถด าเนนิไปได้อยา่งด ี

 5. สามารถเผชญิกับปัญหาต่าง ๆ การวางแผนจะสามารถคาดการปรับเปลี่ยนให้ทันกับสถานการณ์ท่ีจะ

เกิดขึ้นได้อยา่งด ี

 ผู้เขียนคนเดียวกันยังได้กลา่วถึงขั้นตอนการวางแผนไวด้ังตอ่ไปนี้   

 1. การศึกษาถึงสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต เป็นการศึกษาสภาวการณ์ท่ีเป็นอยูแ่ละสิ่งท่ีคาดวา่จะ

เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากปจัจัยตา่ง ๆ ท้ังทางตรงและทางอ้อม 

 2. การก าหนดวัตถุประสงค์ หลงัจากการศึกษาสภาวการณต์า่ง ๆ แลว้ขั้นตอนต่อไปคือการน าข้อมูลต่าง ๆ 

มาใชก้ าหนดแผน แนวทาง เป้าหมาย และข้อจ ากัดต่าง ๆ  

 3. จัดท าแผนหลัก จากข้อมูลต่าง ๆ ผู้บริหารสามารถก าหนดรูปแบบแผนต่าง ๆ ได้ตามรายละเอยีดแยก

ยอ่ยตา่ง ๆ ท่ีมคีวามแตกตา่งกนั 

 4. การก าหนดแผนส ารองหรือสนับสนุน การตัดสินใจอะไรก็ตามก็ยังอาจจะเกิดเหตุการณท่ี์ไมแ่นน่อนขึ้น

ได้และส่งผลตอ่แผนเดิมนัน้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ การก าหนดแผนส ารองหรือแผนสนับสนุนนัน้จะเป็นการ

แก้ปัญหาเฉพาะหนา้ที่เกิดขึ้นไดอ้ย่างรวดเร็ว 
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 5. การก าหนดงบประมาณ เป็นการก าหนดรายละเอยีดจ านวนเงินตอ่การปฏบัิติ 

 6. การตัดสินใจเลอืกแผน แผนท่ีจัดท าขึ้นควรมคีวามหลากหลายและหลายรูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกของผู้

ตัดสนิใจ เพื่อท่ีจะเลือกใชแ้ผนใด ๆ ให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดในการด าเนนิงาน 

 7. การปฏบัิตแิละตรวจสอบการวางแผน หลังจากมีแผนงานและเลอืกแผนแล้ว ก็เป็นการน าแผนน้ันมาสู่

การปฏบัิต ิในการปฏบัิตคิวรจะมกีารเก็บขอ้มูลตรวจสอบปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อจะเป็นขอ้มูลในการจัดท าแผน

ตอ่ไปในอนาคต  

 นอกจากนี้คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการได้เขียนหนังสอืเร่ือง หลักการจัดการองค์กร (2556 ,212-213) 

โดยกลา่วถึง แรงจูงใจไวด้ังตอ่ไปนี้ 

 แรงจูงใจ คือ พลังท่ีมีอยู่ในตัวของบุคคลท่ีเป็นแรงขับให้บุคคลแสดงพฤติกรรมหรือกระท าการใด ๆ ท่ีมี

เป้าหมาย หรือกล่าวได้ว่าแรงจูงใจเป็นเหตุของการแสดงพฤติกรรม แรงจูงใจมีลักษณะส าคัญอยู่ 2 ประการคือ เป็น

กลไก (Mechanism) ท่ีกระตุ้นความคิดของบุคคลน าไปสู่การกระท า และเป็นแรงขับ (Drive) ท่ีท าให้บุคคลกระท าการ

อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างมีทิศทาง และยังกล่าวถึงความส าคัญของแรงจูงใจไว้วา่ การจูงใจท่ีเหมาะสมกับสภาวการณ์

จะท าให้คนในองค์กรมีความยินดีและเต็มใจทุ่มเทพลังงาน ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่อย่างเต็มก าลังเพื่อท่ีจะได้

ผลลัพธ์ท่ีเป็นประโยชนต์อ่องค์กร 

 สมยศ (2544, 362-364)1 ได้กล่าวถึงทฤษฎีแรงจูงใจ ไว้ในหนังสือเร่ืองการบริหารไว้ว่า ทฤษฎีการจูงใจอาจจะ

แยกได้เป็น ทฤษฎีเชิงความต้องการ ซึ่งจุดมุ่งหมายอยู่ท่ีแรงผลักดันหรือความต้องการต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายใต้บุคคล ทฤษฎี

กระบวนการ มีจุดมุ่งหมายอยู่ท่ีว่าบุคคลถูกจูงใจด้วยเป้าหมายอะไรและอย่างไร และทฤษฎีการเสริมแรงหรือทฤษฎีการ

เรียนรู้ จุดมุง่หมายอยูท่ี่ผลท่ีติดตามมาของการกระท าของบุคคลในอดีตจะมผีลต่ออนาคตอยา่งไร 

 ทฤษฎีความต้องการ (Need Thories) ทฤษฎีนี้เน้นถึงความเข้าใจในปัจจัยท่ีอยู่ในตัวบุคคลท่ีเป็นสาเหตุ

ให้กระท าการอะไรบางอย่าง บุคคลพยายามตอบสนองความตอ้งการอะไร และอะไรกระตุน้ให้ท า 

 ทฤษฎีกระบวนการ (process Theories) ทฤษฎีนี้มีจุดมุ่งอยู่ท่ีบุคคลถูกจูงใจด้วยเป้าหมายอะไร และ

อย่างไร โดยความตอ้งการเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการ  

 ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theories) มักถูกเรียกอีกอยา่งว่า การก าหนดเงื่อนไขแบบ

ปฏบัิตกิาร หรือ การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม ทฤษฎีน้ีจะพจิารณาถึงผลท่ีติดตามมาจากการกระท าในอดีตท่ีจะส่งผล

ตอ่อนาคต กล่าวคอื บุคคลจะมีพฤติกรรมอยา่งใดอย่างหนึ่งเพราะเขาเรียนรู้ว่าการกระท าของเขาที่ผ่านมาเกี่ยวข้อง

กับผลท่ีตามมาอย่างไรบ้าง เชน่การยกย่อง หรือลงโทษ 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับการด าเนนิงาน  

 การด าเนินงานอย่างเป็นระบบช่วยให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็น

รูปธรรม โดยระบบการด าเนินงานท่ีดีควรเร่ิมต้นด้วยการวางแผน สุธาสินี โพธิจันทร์ (2558) ได้เขียนบทความเร่ือง 

PDCA หัวใจของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในเวปไซต์สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (www.ftpi.or.th) โดยกล่าวว่า 

PDCA เป็นแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานท่ี Walter Shewhart ได้พัฒนาขึ้นและได้ถูกน าเสนอให้เป็นท่ีรู้จัก

มากขึ้นโดย W.Edwards Deming ท าให้เรียกแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการการท างานแบบนี้อีกอย่างหนึ่งว่า 

Deming Cycle   

                                                 
1 สมยศ (อา้งแล้ว) 
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 PDCA เป็นแนวคิดในการด าเนนิงานท่ีไม่ไดใ้ห้ความส าคัญเพยีงเฉพาะการวางแผน แตเ่ป็นการเนน้ให้

ด าเนนิงานอยา่งเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างของ PDCA ประกอบไปด้วย

ขั้นตอนต่าง ๆ ดังตอ่ไปน้ี 

  1. Plan คือ การวางแผน 

  2. Do คือ การลงมอืท าตามแผน 

  3. Check คือ การตรวจสอบการด าเนนิงานท่ีท าตามแผนน้ัน 

  4. Act คือ การปรับปรุงการด าเนนิงานตามผลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบนัน้ 

 เมื่อกระบวนการท้ัง 4 ขั้นตอนนีไ้ด้ด าเนินการครบถ้วน กจ็ะเกิดการปรับปรุงพัฒนาวงจรการด าเนนิงาน

อย่างตอ่เนื่อง โดยอาศัยผลของการด าเนนิงานท่ีผ่านมาเพื่อการพัฒนาแผนการด าเนินงานในรอบถัดไป 

 เอกสารเกี่ยวกับการฝกึซ้อม 

 แอนเดอส์ อีริคสัน (Anders Ericsson) และ โรเบิร์ต พูล (Robert Pool) ได้เขียนหนังสือเร่ือง Peak : Secrets 

from the new science of expertise1 โดยอริีคสันได้ท าการศกึษาถึงเร่ืองพรสวรรค์และการฝึกฝนของมนุษยใ์นการการ

ท าสิ่งต่าง ๆ ให้ส าเร็จ เขาได้อธิบายถึง การฝึกฝนท่ีถูกต้อง (right sort of practice) แนวทางท่ีจะประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ แนวทางการฝึกฝนท่ีว่านี้ ไม่จ าเพาะกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งแต่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลาย ๆ กรณี โดย

ผู้เขียนได้เรียกแนวทางดังกล่าวนี้ว่า ดีไลเบอเรท แพรคทีส (Deliberate practice)  แนวทางท่ีกล่าวถึงสามารถสรุปได้

ดังตอ่ไปนี ้2 

 เมื่อเราจะฝึกท่ีจะท าการใด ๆ นัน้ คนสว่นมากจะมีการฝึกหรือซอ้มท่ีคลา้ย ๆ กัน และรูปแบบการฝึกที่คน

ส่วนมากท านั้นมักจะเป็นการท าซ้ า ๆ เล่นซ้ า ๆ และเข้าใจว่าการฝึกแบบนี้จะท าให้พัฒนาไปสู่การเป็นการเล่นท่ีดไีด้ 

ค าตอบอาจจะใช ่แตจ่รงิแลว้การฝึกแบบนี้มันเพยีงพอแคจ่ะท าให้เราเป็นได้แค่ เลน่เป็น หรือ เล่นได้ เท่านัน้ และนอ้ย

นักท่ีจะก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบ หรือเป็นมอือาชพี (Professional) ได้ เราอาจจะเรียกการฝึกแบบนี้ว่าแนทีฟ แพรค

ทีส (Native Practice) จากการศึกษาวิจัยอยา่งเป็นระบบพบวา่ การฝึกที่ไดผ้ลท่ีสุดท่ีจะท าให้การเล่นดนตรีดขีึน้อยา่ง

เป็นล าดับ นั่นคือการฝึกซ้อมท่ีมจีุดมุ่งหมาย ซึง่มวีธีิการดังตอ่ไปนี้ 

 1. Purposeful Practice has well-defined, specific goals - การฝึกต้องมีการก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอน 

ตอ้งมกีารตั้งเป้าไวว้่าจะท าอะไรให้ได้แค่ไหน อย่างไร เช่น วันนี้จะเล่นประโยคเพลงแรกของเพลงสอบโดยไม่ผิดอย่าง

นอ้ย 5 รอบ หรือ จะเล่นเทคนคิใด ๆ ให้ได้ เล่นประโยคเพลงนี้ให้จบ เล่นท่อนนี้ให้จบเป็นต้น  ล าดับต่อไปอาจจะเป็น

การเอาประโยคเพลงท่ีเล่นได้แล้วนั้นมาบรรเลงต่อเนื่องกัน และตั้งเป้าหมายต่อไปอีกว่า จะเล่นประโยคเพลงท่อน

เพลงโดยไม่ผิดอย่างน้อย 3 รอบ 5 รอบ เป็นต้น การก าหนดนั้นควรจะก าหนดเป้าหมายระยะสั้นก่อน จึงก าหนด

เป้าหมายระยะยาวหรือในภาพรวมต่อไป 

 2. Purposeful Practice is Focused - การฝึกต้องมีสมาธิจับจ้องอยู่ในสิ่งท่ีก าลังฝึกอยู่นั้น เช่น มีสมาธิท่ี

เทคนิคท่ีตอ้งเล่นให้ได้ ประโยคท่ีต้องเล่นให้ได้ เชื่อมประโยคให้ได้ จ าโน้ตให้ได้ เป็นต้น ไมค่วรฝึกซ้อมไปพร้อมกับท า

กิจกรรมอื่น ๆ ไปด้วย สมองมนุษย์มคีวามสามารถในการจ าสิ่งท่ีเราคุ้นเคยโดยท่ีเราอาจจะไมรู้่ตัวหรือไมไ่ด้คาดคิดว่า

จะจดจ า หากเราบรรเลงผิดหลายครัง้แล้วยังไมแ่ก้ไขให้ถูกตอ้ง หรอืตระหนักให้รู้ว่าผิด เวลาบรรเลงจริงก็จะยังผิดอยู่

แบบนั้น เพราะสมองเราได้จดจ าเอาการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อแบบผิด ๆ หรือเทคนิคผิด ๆ ไว ้ฉะนั้น การซ้อมท่ีดี

                                                 
1 Anders Ericsson and Robert Pool. (2017). Peak : Secrets from the new science of expertise. London : The Bodley Head London. 
2 แปลและเรียบเรียงโดย เฉลิมพล โลหะมาตย์ ผู้วจิัย  
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ควรเร่ิมจากชา้ ๆ ที่สามารถบรรเลงได้ชัดเจนและถูกตอ้งท้ังตัวโนต้ (Notation) สัดส่วน (Articulation) และความดังเบา 

(Dynamic) ก่อนท่ีจะเพ่ิมความเร็วไปจนถึงความเร็วท่ีต้องบรรเลงจรงิในเพลง 

 3. Purposeful Practice involves feedback - เราจ าเป็นต้องรู้วา่สิ่งท่ีเราบรรเลงออกไประหวา่งการซ้อมหรือ

ฝึกนั้นถูกหรือผิดอย่างไรเพื่อจะแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมท่ีสุดได้ บางคร้ังผู้เล่นอาจไม่รู้ตัวว่าการบรรเลงของตน

นั้นดี ถูกต้องเหมาะสมหรือยังไม่อย่างไร เปรียบเหมือนถ้าจะให้อธิบายคนคนหนึ่งอธิบายท่าเดินของตัวเอง จะมีน้อย

คนท่ีจะสามารถอธิบายท่าทางการเดินของตัวเองได้อย่างชัดเจน มีเพียงแต่คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้น แบบนี้ ซึ่งอาจจะ

เป็นการคิดปรุงแตง่เองและอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง แตห่ากให้ผู้อื่นเป็นคนบอกว่าท่าเดินของเราเป็นอย่างไรนั่น

จะง่ายและชัดเจนมากกวา่ สาเหตุดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุท่ีการเรียนดนตรีจ าเป็นท่ีต้องมีผู้สอนท่ีคอยปรับเพลง คอยฟัง 

คอยให้ข้อเสนอแนะแก้ไขให้เป็นไปอยา่งท่ีควรจะเป็น หรืออย่างน้อย ๆ ผู้บรรเลงควรจะบันทึกการบรรเลงของตนและ

ประเมินการบรรเลงตัวเองกอ่นเป็นเบือ้งต้น 

 4. Purposeful Practice requires getting out of one’s comfort zone - การฝึกนัน้ควรจะมกีารฝึกบรรเลงสิ่งท่ี

อยู่นอกเหนอืไปจากสิ่งท่ีเราเล่นได้อย่างง่ายแล้ว เพราะหากเราไมเ่คยเล่นอะไรท่ียากไปกว่าสิ่งท่ีเราเล่นได้แล้ว จะเป็น

การฝึกท่ีไม่มีการพัฒนาใด ๆ เกิดขึ้น หลายคนชอบเล่นอะไรอย่างเดิมท่ีเคยเล่นได้ ด้วยจะท าให้รู้สึกสบายใจท่ีจะเล่น

ออกมา ความเป็นจริงก็คือ ถึงแม้การเล่นอะไรเดิม ๆ ซ้ า ๆ อาจจะท าให้เราเชี่ยวชาญได้จริงแต่อาจจะไม่เกิดการ

พัฒนาในทางที่ดี หากเราขาดกฎในการฝึกข้อใดข้อหนึ่งข้างตน้ไป กล่าวคอื การฝึกนั้นเราต้องเล่นอะไรท่ีมากไปกว่าจุด

ท่ีเราท าได้แล้ว เช่น จากท่ีเคยเล่นท่ีความเร็ว 80 bpm อาจจะลองเล่นท่ี 85 bpm หากเคยเล่นประโยคเดิมได้แล้ว 

อาจจะลองเล่นในส าเนียงท่ีแตกต่าง ส าเนยีงท่ีแตกตา่งออกไป เล่นในเทคนคิท่ีไม่เคยเล่นหรือพัฒนาจากเทคนคิเดิมท่ี

เล่นได้อยูแ่ล้ว อาจจะเล่นกับวงท่ีเราไม่เคยเล่นด้วย เล่นกับบันไดเสียงท่ีไม่เคยเล่น เป็นตน้ นั่นคือการก้าวออกไปจาก

จุดที่เราคุ้นเคย หรือท่ีเรียกว่า คอมฟอร์ตโซน (Comfort Zone) 
 

งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

 นวิัฒน์ วรรณธรรม (2557) วจิัยเร่ือง เส้นทางสู่ความเป็นเลิศของวงดนตรีลูกทุ่งมัธยมศึกษาในประเทศไทย 

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาบริบทและปัจจัยสู่ความเป็นเลิศของวงดนตรีลูกทุ่งมัธยมศึกษาในประเทศไทย เก็บข้อมูล

โดยการรวบรวมข้อมูลในภาคสนาม ใช้แบบสัมภาษณ์ แบบส ารวจ การสังเกตจากวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา

จ านวน 13 วง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญดา้นขับร้อง 4 คน ด้านดนตรี 5 คน ด้านการเตน้ 3 คน กลุ่มผู้ปฏบัิติ 29 คน และบุคคล

ท่ัวไป 13 คน พบว่า วงดนตรีท่ีท าการศกึษาอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัดนัน้มหีลากหลายขนาดตัง้แต่

ขนาดใหญ่ถึงขนาดใหญ่พิเศษ ผู้ควบคุมวงเป็นชายท้ังหมด วุฒิการศึกษามีตั้งแต่อนุปริญญาไปถึงปริญญาโท ครู

ดนตรีและครูขับร้องเป็นครูประจ าการ ครูสอนเต้นเป็นครูประจ าการและครูจ้างพิเศษ ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ

ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า เพลงลูกทุ่งเป็นวัฒนธรรมของชาติท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริม การจัดตั้งวง

ดนตรีพบว่าส่วนใหญ่ครูผู้สอนดนตรีเป็นผู้จัดตั้ง ปัจจัยสู่ความเป็นเลิศของวงดนตรีลูกทุ่ง พบว่า ผู้บริหารและผู้

ปฏิบัติการมีการท างานส่งเสริมกัน วางแผน ก าหนดเป้าหมายชัดเจน แบ่งผู้ปฏิบัติการเป็นกลุ่มงานหลักงานรอง มี

ภาวะผู้น าในการแก้ปัญหาและตัดสินใจสูง ครูผู้สอนมีความมุ่งมั่นเสียสละ มีความรู้และเข้าใจในบทเพลง มีระเบียบ

วนิัย สอนโดยสาธิตจากครู พี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน เน้นพื้นฐาน การเล่น การร้องและฟัง มีการใชส้ื่อต่าง ๆ ช่วย 

มีการสร้างแรงจูงใจด้วยการให้ทุนการศึกษา หรือสวัสดิการอื่น ๆ มีการลงโทษตามระเบียบและข้อตกลง จัด

ประสบการณ์การแสดงอย่างตอ่เนื่อง ควบคุมโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะ ประเมนิและรายงานผลหลักจาก

การออกแสดงทุกคร้ัง การท่ีผู้บริหารสนับสนุนท าให้ผู้ปฏิบัติงานท างานได้สะดวก อิสระ เปิดวิชาสอดคล้องกับ
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กิจกรรมดนตรี จัดหารงบประมาณสนับสนุนตามความเหมาะสม บุคลากรภายนอกและศษิยเ์ก่ามีการให้การสนับสนุน 

รวมท้ังงบประมาณจากการออกแสดง ผู้ปกครองให้การสนับสนุนท้ังทุนและข้อเสนอแนะ และด้วยทุกฝ่านเห็น

ความส าคัญของกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่งร่วมกัน 

 จากงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้น าผลการวจิัยมาเป็นขอ้มูลเบือ้งต้นเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดในการเก็บขอ้มูล 

รวมไปถึงใชเ้ป็นขอ้มูลสภาพปัจจุบันของการด าเนนิงานวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศกึษา 

 เขมมังกร ศรีสุระ (2557) วิจัยเร่ือง การศึกษาปัจจัยสู่ความส าเร็จของวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเมืองคง 

จังหวัดนครราชสีมา มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประวัติและผลงานของวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเมืองคง และเพื่อศึกษา

ปัจจัยสูค่วามส าเร็จของวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเมืองคง โดยศึกษาเก็บข้อมูลโดยการส ารวจ สัมภาษณ์ สังเกต ผลวจิัย

พบว่า ผลการวิจัยพบวา ประวัติและผลงานของวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเมืองคงนั้น วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเมืองคงก

อต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2546 โดยเร่ิมกอตั้งวงจากวงโยธวาฑิต และพัฒนามาเปนวงดนตรีลูกทุง โดยมีวัตถุประ

สงคเพื่อใชบริการงานตาง ๆ ของโรงเรียนและชุมชน เร่ิมเขาประกวดแขงขันวงดนตรีลูกทุงระดับมัธยมศึกษาใน

รายการตางๆ เชน ลูกทุงยามาฮาคอนเทส ชงิชาสวรรค เปนตน ไดรับรางวัลการประกวดวงดนตรีลูกทุงหลายรายการ 

ไดแก รางวัลชนะเลิศพร้อมถวยรางวัล 12 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศพร้อมถวยรางวัล 5 รางวัล รางวัลชมเชย  

3 รางวัล เขารวมประกวดรายการชิงชาสวรรค 3 รางวัล รางวัลระดับพิณทองการประกวดวงดนตรีลูกทุงยามาฮา

คอนเทส 5 รางวัล รางวัลระดับพิณเพชรการประกวดวงดนตรีลูกทุงยามาฮาคอนเทส 3 รางวัล ส่วนปจจัยสู

ความส าเร็จของโรงเรียนเมืองคงมีท้ังหมด 9 ดาน 1) ดานนโยบายและแผนงาน ผูบริหารใหการ สนับสนุนส่งเสริม

กิจกรรมวงดนตรีลูกทุงโรงเรียนเมืองคงโดยการสนับสนุนงบประมาณในการประกวดแขงขัน สงเสริมและสนับสนุน

นักเรียนท่ีมีความสามารถ 2) ดานบุคลากร บุคลากรของโรงเรียนเมืองคงใหความรวมมือในการสนับสนุนกิจกรรม

มาชวยควบคุมดูแลนักเรียนในดานอาหาร การฝึกซ้อมและการเดินทางไปประกวดแขงขัน 3) กระบวนการสอนและ

การฝกซ้อมวงดนตรีลูกทุงโรงเรียนเมืองคงมีการฝกซอมเปนประจ าโดยจะฝกซ้อมหลังเลิกเรียนของทุกวันจันทรและ

วันศุกรและฝกซอมในชวงวันเสาร์อาทิตยในชวงใกลวันประกวดแขงขันจะท าการเขาคายฝกซ้อมเพื่อเก็บรายละเอียด

ก่อนการแขงขัน โดยครูผูสอนจะสอนดวยวิธีการสอนโดยปฏิบัติใหนักเรียนดูแลวใหนักเรียนปฏบัิติตามไปทีละทอนจน

เกิดความช านาญในโนตและบทเพลง 4) ดานอุปกรณดนตรีของโรงเรียนเมืองคงเปนอุปกรณดนตรีท่ีมีคุณภาพ  

5) ดานการเลือกเพลงจะเลือกจากเพลงเกาสมัยนิยมหรือเพลงท่ีสามารถแสดงถึงอารมณและทักษะของนักรองนัก

ดนตรีและแดนเซอรได 6) ดานการแสดง การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเมืองคงจะเนนการแสดงทาทางของ

นักแสดงใหแสดงไดถึงอารมณของบทเพลงโดยใชสีหนาทาทางในการสื่อความหมายของบทเพลง 7) ดานนักรอง  

มกีารฝกนักรองเพื่อให้ร้องตรงเสียงกับเนื้อรองและฝก เทคนิคไปทีละประโยคเพื่อใหนักรองสามารถร้องไดถึงอารมณ

ของบทเพลงมากขึ้น 8) ปจจัยดานงบประมาณวงดนตรีลูกทุงโรงเรียนเมืองคงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

โรงเรียนและหนวยงานเอกชน นักเรียนและผูปกครองท่ีใหการสนับสนุนในการแขงขัน 9) ดานอาคารสถานท่ีเปนปจจัย

ท่ีไมมผีลหนักเนื่องจากมีสถานท่ีซอมท่ีพอเหมาะแกการฝึกซอมและสามารถแยกซอมได  

 จากงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้น าเอาผลการศึกษามาพัฒนากรอบแนวคิดในการเก็บข้อมูล สร้างแบบ

สัมภาษณแ์ละเป็นแนวทางในวเิคราะห์ขอ้มูล 
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วิธีวทิยาการวิจัย 

 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาแนวทางการด าเนินงานวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา เป็นการพัฒนา

กระบวนการการด าเนินงานโดยตั้งอยู่บนแนวคิดท่ีเชื่อว่า  ผู้มีส่วนรวมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการ

ด าเนินงานวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษามีศักยภาพท่ีสามารถพัฒนาการด าเนินงานของวงลูกทุ่งได้  หากได้รับการ

มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบและการเสริมแรงอย่างถูกตอ้งเหมาะสม ผู้วิจัยใช้การด าเนินโครงการหนึ่งหลักสูตร

หนึ่งชุมชนในโครงการ “การพัฒนาวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนน้ าพองศึกษา” เป็นต้นแบบในการด าเนินงาน ศึกษาหาแนว

ทางการด าเนนิงานท่ีมีผลสัมฤทธ์ิท่ีดี ร่วมกับการเก็บขอ้มูลจากเอกสารและในภาคสนามของการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง

ในรายการต่าง ๆ รวมไปถึงการสัมภาษณ์วงดนตรีลูกทุ่งท่ีประสบความส าเร็จถึงแนวทางการด าเนินงานท่ีถือว่าเป็น

แนวปฏบัิติท่ีดี เพื่อน ามาวเิคราะห์ สรุปเป็นแนวทางการด าเนนิงาน  โดยผู้วจิัยได้ก าหนดค าถามในการวิจัยไว้คือ แนว

ทางการด าเนินงานวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร สามารถแจกแจงขั้นตอนการ

ด าเนนิงานวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความตอ้งการของวงดนตรีลูกทุง่ โดยด าเนนิโครงการพัฒนา

วงดนตรีลูกทุ่ง เก็บขอ้มูลในฐานะที่เป็นสว่นหนึ่งของผู้ฝึกสอน 

 ขั้นตอนที่ 2 เก็บข้อมูลจากการลงภาคสนาม การสัมภาษณ์ การสังเกตุหรือวิธีการอื่น ๆ ถึงแนวทางและ

วธีิการด าเนินงานของวงดนตรีลูกทุ่งท่ีประสบความส าเร็จ 

 ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาวิธีการแนวทางการด าเนินงานวงดนตรีลูกทุ่ง ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในการ

ด าเนนิงาน 
 

ผลการศกึษา 

 จากการเก็บรวบและวิเคราะห์ขอ้มูลจากสภาพปัจจุบันของการด าเนนิงานวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศกึษา 

โดยใชว้งดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนน้ าพองศกึษาเป็นต้นแบบในการพัฒนาการด าเนนิงาน ร่วมกับการเก็บขอ้มูลจากเอกสาร

และในภาคสนามของการแข่งขนัวงดนตรีลูกทุ่งในรายการต่าง ๆ รวมไปถึงการสัมภาษณ์วงดนตรีลูกทุ่งท่ีประสบ

ความส าเร็จถึงแนวทางการด าเนนิงานท่ีถอืว่าเป็นแนวปฏบัิตท่ีิดี เพื่อน ามาวิเคราะห ์สรุปเป็นแนวทางการด าเนนิงาน

วงดนตรีลูกทุ่งได้ดังต่อไปนี ้

 1. ขั้นเตรยีมการ (Planing) 

 การวางแผนในระดับผู้บรหิาร การวางแผนในระดับผู้บริหารเป็นสว่นส าคัญที่จะขับเคลื่อนวงดนตรีลูกทุ่ง 

เพราะผู้บริหารเป็นสว่นส าคัญในการก าหนดทิศทางของวงดนตรีลูกทุ่งร่วมกับผู้รับผิดชอบหรือผู้ฝึกสอนของวง โดยมี

รายละเอยีดท่ีต้องวางแผนหรอืด าเนนิการดังตอ่ไปน้ี 

 - การวางแผนในระดับนโยบายของโรงเรียน ได้แก่ บรรจุแผนการปฏิบัติงานวงดนตรีลูกทุ่ง เข้าเป็น

แผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน ก าหนดแผนปฏิบัติงานประจ าปี  ก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของวง เป็นต้น 

การก าหนดเป้าหมายการท างานท่ีชัดเจน จะท าให้วงดนตรีมีทิศทางในการด าเนินงานตามเป้าหมายท่ีชัดเจน ท าให้ทุก

คนมจีุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการท างานที่มีเอกภาพมากขึ้น 

 - การพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามโครงการท่ีผู้รับผิดชอบวงเสนอ วงดนตรีลูกทุ่งเป็นกิจกรรมท่ีใช้

งบประมาณค่อนข้างสูง หากไม่มีงบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอ การด าเนินงานวงดนตรีลูกทุ่งก็อาจจะติดขัดหรือไม่

ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายได้ 
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 - การหาแหล่งสนับสนุนภายนอก วงดนตรีลูกทุ่งเป็นกิจกรรมท่ีใช้งบประมาณค่อนข้างสูง งบประมาณ

สนับสนุนจากในโรงเรียนเองอาจจะไม่เพียงพอท่ีจะสนับสนุนภาระกิจให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายได้ การหางบประมาณ

เพิ่มเตมิจากภายนอกจึงเป็นสว่นหนึ่งท่ีจะสนับสนุนให้วงดนตรีลูกทุ่งสามารถบรรลุภาระกิจตามที่วางแผนไวไ้ด้ 

 - การก าหนดและออกค าสั่งปฏิบัติราชการ การก าหนดผู้รับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ อย่างชัดเจนจะท าให้การ

ปฏบัิตงิานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย เพราะทุกฝ่ายต่างจะมุ่งท าหน้าท่ีของตนให้ดีท่ีสุด ไมก่้าวก่ายหน้าท่ีกัน 

 - ประชุมร่วมกับกลุ่มสาระอื่น ๆ การประชุมร่วมกับคณะครูจากสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เป็นสิ่งส าคัญ เพื่อ

สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคณาจารย์จากสาระต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ของวง 

 - การวางแผนพัฒนาบุคลากรของวงดนตรีลูกทุ่ง การพัฒนาบุคลากรหรือสมาชกิของวงดนตรีลูกทุ่งในช่วงเวลา

ท่ีไมม่กีารฝึกซ้อม หรือรายการแข่งขัน ถือเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากร 

 - ให้อ านาจหน้าท่ี (Empowerment) และการเสริมแรง (Reinforcement) ผู้บริหารต้องพิจารณาแผนหรือนโยบาย

เร่ืองการให้ขอบข่ายอ านาจหน้าท่ีแก่ผู้รับผิดชอบหรือผู้ปฏิบัติการท่ีชัดเจน เป็นการท าเกิดความคล่องตัวในการคิดหรือ

ตัดสินใจตามความเชี่ยวชาญของบุคลากรในองค์กร เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และหากได้รับการเสริมแรงท่ี

เหมาะสมแล้วจะสามารถเกือ้หนุนให้บุคลากรมขีวัญและก าลังใจในการปฏบัิตงิานในหนา้ท่ีท่ีได้รับผิดชอบมากขึน้ 

 การวางแผนในระดับผู้ปฏิบัติการ การวางแผนในระดับผู้ปฏิบัติการจะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 

ได้แก่ 1) การวางแผนเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร เป็นการเสนอแผนงานงบประมาณรวมถึงแผนการด าเนินงานอื่นเพื่อให้

ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 2) การวางแผนหลังจากผู้บริหารได้ให้นโยบายการด าเนินงานหรืองบประมาณแล้ว เป็นวาง

แผนการด าเนินงานภายใต้กรอบท่ีผู้บริหารได้ตั้งไว้ท้ังเร่ืองทิศทางการด าเนินงานและงบประมาณ การวางแผนใน

ระดับผู้ปฏบัิตกิารมรีายละเอยีดท่ีต้องวางแผนหรอืด าเนนิการดังตอ่ไปน้ี 

 - แผนการด าเนินงานของวง เพื่อก าหนดเป้าหมาย ทิศทางและวธีิการด าเนินงานของวง แผนการด าเนนิงาน

ท่ีชัดเจนจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของบุคลากรในวง เกิดความเป็นเอกภาพในการ

ด าเนนิงาน 

 - แผนปฏิบัติการ (Action Plan) หรือปฏิทินกิจกรรมของวง เป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้สมาชิกทุกคนทราบ

ก าหนดการ ชว่งเวลาและกิจกรรมท่ีจะเกดิขึน้ ท าให้สามารถวางแผนและจัดการตัวเองได้ 

- การหางบประมาณเพิ่มเติม งบประมาณเป็นสิ่งส าคัญในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของวง การวางแผน

การหางบประมาณเพิ่มเติมจากงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากงบประมาณของทางโรงเรียนจึงเป็นส่วนท่ีจะช่วย

สนับสนุนกิจกรรมตา่ง ๆ ของวงให้ด าเนินไปได้ ผู้ควบคุมหรือผู้รับผิดชอบวงควรหารอืร่วมกับระดับผู้บริหาร 

 - การก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของสมาชิกในวง การแบ่งหน้าที่และก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ของแต่ละคนให้ชัดเจนจะท าให้ทุกคนรูส้ึกวา่เป็นสว่นหนึ่งของวงท่ีต้องมคีวามรับผิดชอบในสว่นงานของตนให้ดท่ีีสุด 

 - แผนการแสดงหรือการจัดการต่าง ๆ บนเวที การจัดการบนเวทีเป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากจะส่งผลต่อการ

แสดงของวง ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเร่ืองเสียง เช่น การวางไมค์ การก าหนดระยะของเคร่ืองดนตรี เป็นต้น หรือการ

จัดการด้านการแสดง เช่น การก าหนดจุดการแสดงของนักแสดง เป็นตน้ การจัดการเร่ืองแสงบนเวที เช่น การจัดแสง

ในการแสดง การจัดองค์ประกอบด้านแสงท่ีเหมาะสมจะช่วยเกื้อหนุนให้การแสดงหน้าเวทีออกมาตรงตามท่ีวาง

แผนการแสดงไว้  

 - ให้อ านาจหน้าท่ี (Empowerment) และการเสริมแรง (Reinforcement) เช่นเดียวกับการวางแผนในระดับ

บริหาร สมาชิกในวงดนตรีลูกทุ่งทุกคนตอ้งมีขอบข่ายอ านาจหนา้ที่ท่ีชัดเจน และผู้ควบคุมวงควรมแีผนหรือนโยบายใน

การเสริมแรงให้กับสมาชิกเพื่อเป็นขวัญก าลังใจ อันจะส่งผลตอ่ผลงานของวงโดยรวมท้ังหมด 
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2. ขั้นด าเนินงาน (Doing) 

 1. การได้มาซึ่งสมาชิกในวง การได้มาของสมาชิกในวงอาจจะมหีลายทางหลายวธีิการ ได้แก่  

1.1 การใช้โควตานักเรียนความสามารถพิเศษ  การเปิดรับนักเรียนท่ีจะเข้าศึกษาต่อในระดับ

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ด้านขับร้องและด้านการแสดง  

โดยนักเรียนกลุ่มนี้อาจจะแบ่งเป็นสองกลุ่มดังนี้ 1) ให้ทุนการศึกษาจนตลอดจนจบการศึกษา 2) ไม่ให้ทุนการศึกษา 

โดยนักเรียนในโควตานี้จะต้องท าสัญญาร่วมกันระหว่าง โรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนถึงข้อก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ 

ในการรับทุนหรือการศึกษาในสถานศึกษา 

1.2 การรับสมัครทั่วไปในโรงเรียน เป็นการเปิดรับสมัครนักเรียนท่ีสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกวงดนตรี

ลูกทุง่ การคัดเลอืกอาจจะใช้การทดสอบรูปแบบต่าง ๆ หรือสัมภาษณ์เพิ่มเตมิ นักเรียนท่ีผ่านการคัดเลอืกอาจจะต้อง

เป็นสมาชกิวงโยธวาทิตด้วย 

1.3 การคัดเลือกจากนักเรียนในวงโยธวาทิต เป็นการคัดเลอืกเอานักเรียนในวงโยธวาทิตบางคน  หรือ

บางต าแหนง่ท่ีมีทักษะการปฏบัิตเิครื่องดนตรีด ีเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชกิในวงดนตรีลูกทุ่ง 

1.4 การคัดเลือกโดยครูหรือผู้ควบคุมวง เป็นการคัดเลือกนักเรียนท่ีไม่ได้อยู่ในวงโยธวาทิต หรือ

นักเรียนอื่น ๆ ท่ีมีความสามารถท่ีวงดนตรีลูกทุ่งต้องการ ผู้ฝึกสอนหรือผู้ควบคุมวงจะพิจารณาเลือกและเชิญผู้ท่ีมี

ทักษะหรือความสามารถเข้ามาเป็นสมาชกิของวงดนตรีลูกทุ่ง 

 2. การเลือกเพลง การเลือกเพลงในการแข่งขันต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะการเลือกเพลงจะ

มผีลตอ่การแสดงของวงโดยตรง การเลอืกเพลงต้องค านงึถึงสิ่งตา่ง ๆ ดังต่อไปน้ี 1) กฎกติกาที่รายการแขง่ขันก าหนด 

2) ช่วงเสียงของนักร้อง หรือเพลงท่ีนักร้องสามารถแสดงศักยภาพของตนออกมาได้ดีท่ีสุด 3) ความสามารถของ 

นักดนตรีในวง 4) คู่แขง่ในรายการท่ีร่วมแขง่ขัน 

 3. การเรียบเรียงเพลง การเรียบเรียงเพลงเป็นส่วนส าคัญในการแสดงของวง เนื่องจากหากการเรียบเรียง

เพลงท าได้ดีแล้วนั้น จะส่งผลให้นักดนตรีสามารถใช้ความสามารถได้อย่างเต็มท่ี การเรียบเรียงเพลงควรค านึงถึงสิ่ง

ตา่ง ๆ ดังตอ่ไปนี้ 1) ความสามารถของนักดนตรีในวง 2) ความคิดสร้างสรรค์ 3) ความกลมกลืนของแนวท านองและ

เสียงประสาน 4) รสนยิมของกรรมการในรายการท่ีเข้าร่วมประกวด 

 4. การฝึกซ้อม การฝึกซ้อมท่ีเหมาะสม จะส่งผลต่อการบรรเลงและการแสดงของวง การฝึกซ้อมควรมี

ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1) ให้นักเรียนฟังเพลงต้นฉบับ ผู้ฝึกสอนอธิบายท าความเข้าใจในบทเพลง 2) ให้นักเรียนดูโน้ตของ

ตนเอง ผู้ฝึกสอนอธิบายบทเพลงท่ีเรียบเรียงขึน้มาส าหรับวง โดยใช้โปรแกรมดนตรีเปิดให้นักเรียนฟังท้ังในแบบเต็มวง 

แยกกลุ่มเครื่องดนตรี และเคร่ืองดนตรีเดี่ยว 3) แยกฝึกซ้อมเดี่ยว 4) ฝึกซ้อมรวมกลุ่มเคร่ืองดนตรี 5) รวมวงฝึกซ้อม 

6) ปรับวงและฝึกซ้อมตามค าแนะน าเพิ่มเตมิ 7) ฝึกซ้อมร่วมกับการแสดง 8) ฝึกซ้อมเสมอืนแสดงจริง 

 โดยการฝึกซ้อมท่ีให้ผลสัมฤทธิท่ีดี่ท่ีสุดคือ การฝึกซ้อมตามแนวทางท่ีเรียกว่า ดีไลเบอเรท แพรคทีส 

(Deliberate practice) ดังท่ี แอนเดอส์ อีริคสัน (Anders Ericsson) และ โรเบิร์ต พูล (Robert Pool) ได้เขียนไว้ในหนังสือ

เร่ือง “Peak : Secrets from the new science of expertise” สามารถสรุปได้ดังตอ่ไปน้ี 1 

1. Purposeful Practice has well-defined, specific goals - การฝึกต้องมกีารก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอน 

คือตอ้งมีการต้ังเป้าไว้วา่จะท าอะไรให้ได้ แค่ไหน อย่างไร  

                                                 
1 แปลโดย เฉลิมพล โลหะมาตย์ ผู้วจิัย 
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2. Purposeful Practice is Focused - การฝึกต้องมีสมาธิจับจ้องอยู่ในสิ่งท่ีก าลังฝึกอยู่นั้น เช่น โฟกัสท่ี

เทคนิคท่ีต้องเล่นให้ได้ ประโยคท่ีต้องเล่นให้ได้ เชื่อมประโยคให้ได้ จ าโนต้ให้ได้ เป็นต้น 

3. Purposeful Practice involves feedback - เราจ าเป็นต้องรู้ว่าสิ่งท่ีเราเล่นออกไประหว่างการซ้อมหรือ

ฝึกนัน้ถูกหรอืผิดอย่างไร เพื่อจะแก้ไขให้ถูกต้องหรือเหมาะสมท่ีสุดได้ บางทผีู้เล่นไมรู้่ตัวว่าท่ีตัวเองเล่นออกไปนัน้มันดี

หรือไม่ดี ถูกหรือเหมาะสมหรือยังอยา่งไร จึงจ าเป็นท่ีจะต้องให้ผู้อื่นให้ข้อคดิเห็นและเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข ไมว่่าจะ

เป็นผู้ฝึกสอน หรอืผู้ชม เป็นต้น 

4. Purposeful Practice requires getting out of one’s comfort zone - การฝึกฝนต้องเล่นอย่างอื่นใดท่ีอยู่

นอกเหนอืสิ่งท่ีเราเล่นได้อยา่งสบาย ๆ แล้ว หรือยากไปกว่าสิ่งท่ีเราเคยเล่นได้แล้วจึงจะเกิดการพัฒนา 

 5. การเพิ่มทักษะการบรรเลงส่วนตัวให้กับสมาชกิในวง การเพิ่มทักษะการบรรเลงส่วนตัวให้กับนักเรียน

หรือแมก้ระทั่งนักแสดงเป็นเร่ืองส าคัญ เพราะแมร้ายละเอยีดเล็กนอ้ยยอ่มจะน าไปสู่รายละเอียดและความสมบูรณ์ใน

ภาพรวมของการแสดงท้ังหมด การเพิ่มทักษะให้นักเรียนมีท้ังเป็นการแก้ไขส่วนท่ีบกพร่องและการพัฒนาต่อยอด

เพิ่มเติม ครูผู้ฝึกสอนต้องสังเกตุการบรรเลงหรือการแสดงในวง และนัดแนะนักเรียนท่ีจะเพิ่มทักษะมานอกเวลาซ้อม

ปกติ เพื่อปรังปรุงแก้ไขให้ทุกรายละเอียดการบรรเลงและการแสดงมีความสมบูรณ์ท่ีสุดหรือเพื่อเสริมจุดแข็งให้กับ

การบรรเลงของสมาชิก 

 6. การปรับวง การปรับวงเป็นขั้นตอนส าคัญท่ีจะท าให้วงสามารถถ่ายทอดบทเพลงออกมาได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสมตามจุดประสงค์ของผู้เรียบเรียงบทเพลงไว้ รายละเอียดเล็กน้อยท่ีอยู่ในการบรรเพลงหรือการแสดงนั้นเป็นส่วน

ส าคัญท่ีจะท าให้การแสดงออกมาสมบูรณ์ ในวงดนตรีลูกทุ่ง กลุ่มเคร่ืองลม (Wind Section) ถือเป็นกลุ่มเคร่ืองดนตรีท่ีท า

หนา้ท่ีด าเนินท านองและเสียงประสานหลักของวง การปรับวงควรจะให้ความส าคัญกับกลุ่มเคร่ืองลมเป็นอันดับตน้ ๆ การ

ปรับวงต้องค านึงถึงความชัดเจนของสัดส่วนการบรรเลง (Articulation) ความดังเบา (Dynamic) ท่ีเหมาะสมของประโยค

เพลง หรือท่อนเพลง ท้ังนี้เพื่อให้การบรรเลงในภาพรวมของวงท้ังหมดออกมากลมกลนืสมบูรณ์ท่ีสุด 

 7. การเขยีนบทการแสดง การเขียนบทการแสดงหมายถึง การวางแผนการแสดงประกอบบทเพลง อาจจะ

เป็นก่อนเร่ิมบรรเลง ระหวา่งการบรรเลง ระหวา่งบทเพลงแต่ละเพลงหรือหลังจากบทเพลง การร้อยเรยีงการแสดงท่ี

เหมาะสมสอดคล้องกับบทเพลง จึงเป็นการส่งเสริมให้การแสดงบทเวทีมีความสมบูรณ์ การเขียนบทการแสดงจึง

อาจจะตอ้งค านึงถงึสิ่งตา่ง ๆ ตอ่ไปน้ี 1) โจทย์ในการแขง่ขันของแตล่ะรายการ 2) ความสอดคล้องกับเนื้อหาของบท

เพลงท่ีบรรเลง 3) ทักษะสว่นตัวของนักแสดง 4) ความคิดสร้างสรรค์ 

8. การหาทีมผู้สอนเพิ่มเติม วงดนตรีลูกทุ่งเป็นการแสดงท่ีต้องใช้ศาสตร์ท้ังด้านดนตรี ศิลปะการแสดง

และหรือแม้กระท่ังศาสตร์ทางด้านภาษา ซึ่งล้วนต้องใช้บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางจึงจะสามารถ

น าพาวงให้ท าการแสดงออกมาได้อย่างสมบูรณ์ และเป็นท่ีทราบกันดีว่าโรงเรียนระดับมัธยมบางแห่งมีข้อจ ากัดด้าน

บุคลากร เช่น ครูดนตรีไม่มี หรือมีแต่ไม่มีความสามารถเฉพาะทางในการก ากับวงดนตรีลูกทุ่ง หรือโรงเรียนบางแห่ง

ขาดครูด้านศลิปะการแสดงท่ีจะมาดูแลการแสดงประกอบดนตรีในวงดนตรีลูกทุง่ เป็นตน้ การหาทมีผู้สอนมาเพิ่มเติม

จึงเป็นตัวเลือกหนึ่งของโรงเรียนท่ีขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่ ผู้มีความรู้

ความสามารถท่ัวไป หรือทีมผู้สอนท่ีรับจ้างสอนหรือท าวงดนตรีลูกทุ่งโดยเฉพาะ แตก่ารหาทีมผู้สอนเพิ่มเตมิจะท าให้

โรงเรียนเกิดภาระด้านงบประมาณเพิ่มขึ้นโดยตรง โรงเรียนอาจจะพิจารณาทีมผู้สอนเพิ่มเติมท่ีป็นศิษย์เก่า เครือข่าย

ความร่วมมอืทางกิจกรรมหรือวชิาการจากสถาบันอ่ืน ๆ เชน่ มหาวิทยาลัย หรอืสถาบันทางดนตรีท่ีมีความพร้อม หรือ

มทุีนสนับสนุนหรือโครงการท่ีเป็นโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนภายนอก การหาปราชญ์ชาวบ้านหรือศลิปินท้องถิ่น

เข้ามาร่วมเป็นวทิยากร ซึ่งการด าเนนิการดังกล่าวจะช่วยลดภาระเร่ืองค่าใชจ้่ายของวงดนตรีลูกทุ่งได้ 
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9. เครื่องดนตรีและอุปกรณ์สนับสนุนการแสดง โดยส่วนมากวงดนตรีลูกทุ่งจะมีเคร่ืองดนตรีเป็นของ

โรงเรียนเอง ยกเว้นเคร่ืองดนตรีบางชนดิท่ีพบวา่อาจจะมีการหยบิยืมมาจากภายนอกเพื่อท าการแสดงเป็นคร้ังคราว ส่วน

ชุดของนักแสดงบางโรงเรียนมีการจัดหาไว้เป็นของโรงเรียนบางส่วน บางส่วนก็ใช้วธีิการเช่าจากภายนอก หรือเช่าจากทีม

ผู้สอนจากภายนอกที่มาท าการสอน ส่วนอุปกรณ์ในการแสดงอื่น ๆ โรงเรียนอาจจะมีการจัดท าขึ้นมาเองเพื่อใช้งานเป็น

คร้ังคราวตามจุดประสงค์หรือรูปแบบการแสดงในคร้ังนัน้ ๆ  

 10. การซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรี การซ่อมบ ารุงเคร่ืองดนตรีเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะท าให้เคร่ืองดนตรีสามารถสร้าง

เสียงท่ีมีคุณภาพและเต็มศักยภาพของเคร่ืองได้ โดยส่วนมากโรงเรียนมัธยมจะไมม่ีผู้เชี่ยวชาญท่ีสามารถซ่อมเคร่ืองดนตรี

เองได้ เพียงแต่สามารถดูแลบ ารุงรักษาหรือแก้ปัญหาเบื้องต้นได้เท่านั้น การซ่อมเคร่ืองดนตรีจึงเป็นภาระท่ีโรงเรียนต้อง

ส่งไปซ่อมกับช่างผู้ท่ีมีอะไหล่ทดแทนและมีความเชี่ยวชาญในการซ่อม ทั้งนี้เคร่ืองดนตรีท่ีถูกดูแลบ ารุงรักษาถูกต้อง

เหมาะสม จะส่งผลโดยตรงตอ่คุณภาพในการแสดงของวงโดยตรง 

 11. การรับงานแสดง การรับงานแสดงของวงดนตรีลูกทุ่งเป็นสิ่งท่ีท าให้วงดนตรีลูกทุ่งมีความพร้อมในการ

แสดงอยู่เสมอ สมาชิกมีรายได้พิเศษ ท าให้โรงเรียนเป็นท่ีรู้จักของสาธารณะชน และยังเป็นช่องทางในการหางบประมาณ

เพิ่มเติมซึ่งทางโรงเรียนสามารถน ากลับมาใช้ในกิจกรรมและการพัฒนาวงดนตรีลูกทุ่งได้ แต่อย่างไรก็ตาม การรับงาน

แสดงก็ยังต้องมีข้อควรระวังท่ีจะต้องไม่ให้กิจกรรมดังกล่าวกระทบกับเวลาเรียนหรือเวลาในการท ากิจกรรมอื่น ๆ ของ

นักเรียนท่ีเป็นสมาชกิของวงด้วย 

 12. การลงแข่งขันรายการต่าง ๆ การพิจารณาการเข้าร่วมการลงแข่งรายการต่าง ๆ จะสามารถจ าแนกออก

ใน 2 ลักษณะคือ 1) รายการท่ีอยู่ในแผนปฏิบัติงานของวง 2) รายการท่ีอยู่นอกแผนปฏิบัติงานของวง การพิจารณาเข้า

ร่วมการแข่งขัน นั่นหมายถึงการตัดสินใจใช้งบประมาณ เวลา แรงกายและแรงใจ การตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันใด ๆ จึง

ตอ้งมีการหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อตัดสินใจอยา่งรอบคอบ ประเด็นใน

การพิจารณาเข้าร่วมรายการแข่งขันใด ๆ อาจจะประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ ความพร้อมของวง กฎกติกาในการ

แข่งขัน ความคุ้มทุน คู่แข่ง หรือแมก้ระท่ังกรรมการท่ีตัดสินในรายการนัน้ ๆ  

 13. การเตรียมตัวก่อนการแข่งขัน นอกจากการด าเนินงานตามแผนแล้ว ก่อนแข่งขันยังมรีายละเอียดอื่น ๆ ท่ี

อาจจะต้องพิจารณาด าเนินการ เช่น การหางบประมาณเพิ่มเติมจากท่ีมีอยู่ในรูปแบบของการหาผู้สนับสนุน การหา

อุปกรณ์การแสดง การพิจารณาความพร้อม สภาพปัจจุบันของวง ความพร้อมของสมาชิก เป็นต้น ซึ่งการเตรียมตัวก่อน

การแข่งขัน เป็นเหมอืนการส ารวจตัวเอง เพื่อน าไปสู่การวางแผนปฏบัิตกิารท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

 14. การจัดการบนเวทีในการแข่งขัน การจัดการบนเวทีอาจจะแบ่งออกเป็นหลายส่วนดังนี้ 1) การจัดการด้าน

เสียง 2) การจัดการด้านการแสดง 3) การจัดการด้านแสง ในสถานการณ์ในการแสดงหรือการแข่งขัน เวลาในการจัดการ

สิ่งต่าง ๆ ท่ีกล่าวมามีจ ากัด การสื่อสารระหว่างทีมงานหรือผู้ฝึกสอนจึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญท่ีต้องจัดการให้ได้นเวลาท่ีมีอยู่ 

เคร่ืองมือสื่อสาร เช่น วิทยุ จึงอาจจะเป็นเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีจะช่วยให้การติดต่อประสานงานสะดวกและสื่อสารได้

แมน่ย ายิ่งขึน้ 

 15. เครือข่ายความร่วมมือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานอ่ืน ๆ อาจจะช่วย

เติมเต็มในส่วนท่ีโรงเรียนไม่มีหรือมีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น อาทิเช่น เครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันท่ีมีบุคลากรทีมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางการแสดง ดนตรี หรืออ่ืน ๆ การมีเครือข่ายความร่วมมือเข้ามา

เป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงานวงดนตรีลูกทุ่ง จะเป็นหนทางหนึ่งท่ีจะช่วยให้โรงเรียนท่ีขาดแคลนบุคลากรประหยัด

งบประมาณในการวา่จ้างทีมผู้สอนจากภายนอกด้วยวิธีอ่ืน ๆ หรือจะเป็นการเสริมให้วงมคีวามเข้มแข็งยิ่งขึน้ 



 
 

Proceedings   

2537 

16. การเสริมแรงแก่สมาชิกในวง การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งท่ีมแีต่ความสวยงามตระการตาด้านหนา้เวที แต่ใน

การท างานภายในวงนั้นสิ่งท่ีเกิดขึน้หลังมา่นการแสดงมีท้ังความกดดัน น้ าตา ความสมหวัง ความผิดหวัง ความเหนื่อยล้า 

เสียงดุด่า เสียงชื่นชม เป็นต้น ก าลังแรงใจท้ังจากผู้ชม จากสมาชิกในวงและจากผู้ควบคุมวงหรือผู้ฝึกสอนเป็นส่วนส าคัญ

ท่ีจะชว่ยเตมิพลังแรงกายให้พอท่ีจะสู้กับความเหน็ดเหนื่อยท้อถอยเหล่านั้น  

 การเสริมแรง (Reinforcement) เป็นการก าหนดเงื่อนไขแบบปฏิบัติการเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยใช้

พฤติกรรมมาเป็นเหตุเป็นผลต่อผลท่ีตามมา เชน่ ค าชม รางวัล หรือการลงโทษ การเสริมแรงท่ีเหมาะสมจะสามารถสร้าง

แรงจูงใจ ท่ีเป็นแรงขับ (Drive) ท่ีท าให้บุคคลกระท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่งอยา่งมจีุดมุง่หมาย การเสริมแรงท่ีดี น าไปสู่การ

สร้างแรงจูงใจท่ีดีซึ่งจะท าให้สมาชิกในวงยินดีและเต็มใจท่ีจะทุ่มก าลังความสามารถท้ังหมดท่ีมีเพื่อผลลัพธ์ท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่วง 
 

 3. ขัน้สรปุผล (Checking)   

 ขั้นตอนการสรุปผลการด าเนินงานของวงดนตรีลูกทุ่งควรมีท้ังในระยะสั้นและระยะยาว อันจะท าไปสู่การ

พัฒนาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานต่อไปอย่างต่อเนื่อง สามารถแบ่งผลการด าเนินงานออกเป็นระยะต่าง ๆ 

ดังตอ่ไปนี ้

 - ผลการด าเนินงานย่อย การสรุปผลการด าเนินงานย่อยหมายถึง การฝึกซ้อมประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ 

ประจ าเดือน หรือการกระท าการหรือกิจกรรมใด ๆ ณ ห้วงเวลาหนึ่ง นอกจากการตั้งเป้าหมายในฝึกซ้อมหรือการ

ด าเนินกิจกรรมของวงดนตรีในแต่ละวันหรือแค่ละคร้ังแล้วนั้น การสรุปการผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีจะให้ผู้

ฝึกสอนและสมาชกิในวงเห็นพัฒนาการและความก้าวหนา้ของงานอยา่งเป็นรูปธรรม และยังเห็นปัญหาอุปสรรคท่ีเกิด 

ท าให้สามารถน าเอาผลการด าเนินงานมาพิจารณาเพื่อวางแผนการปฏิบัติในคร้ังหรือวันต่อไปให้มีประสิทธิภาพ การ

สรุปผลการด าเนินงานย่อยควรกระท าท้ังในกลุ่มย่อยของวงและในภาพรวมของวง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน การ

สรุปการด าเนินงานย่อยควรจะพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้ 1) สิ่งท่ีท าได้ตามเป้าหมาย 2) สิ่งท่ีไม่ท าไม่ได้ตาม

เป้าหมาย 3) ข้อเสนอแนะของผู้ฝึกสอน 4) แผนการด าเนนิงานในครัง้ตอ่ไป/แนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา 

 - ผลการด าเนินงานในการแสดง หลังจากการแสดงแต่ละคร้ังถือว่าเป็นการสรุปการด าเนินงานในระดับ

ถัดไปจากการด าเนินงานย่อย ถือเป็นการพิจารณาผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการด าเนินงานย่อยหลาย ๆ คร้ัง การแสดงจะ

เป็นตัวชี้วัดให้เห็นผลสัมฤทธ์ิโดยรวมของการด าเนินงานของวง การสรุปการด าเนินงานหลังจากการแสดงควรจะ

พจิารณาในหลายประเด็น ได้แก่ 1) ความสมบูรณ์ของการแสดงโดยรวม 2) จุดท่ีประสบความส าเร็จ/สาเหตุ/ปัจจัย 3) 

ปัญหาหรือข้อบกพร่อง/สาเหตุ/ปัจจัย 4) ข้อเสนอแนะของผู้ฝึกสอน 5) แผนการด าเนนิงานในครั้งต่อไป/แนวทางแก้ไข

ปรับปรุงและพัฒนา 

 - ผลการด าเนินงานของแต่ละรายการแข่งขัน การสรุปผลการด าเนนิงานหลังจากเข้าร่วมรายการแขง่ขัน

ต่าง ๆ จะมีรายละเอียดคล้ายกับการสรุปการด าเนินงานหลังจากการแสดงปกติ แต่จะมีความแตกต่างจากการสรุป

หลังจากการแสดงตรงท่ีต้องมีการวิเคราะห์คู่แข่ง โรงเรียนอื่น ๆ หรือแม้กระท่ังการพิจาณาวิเคราะห์แนวทางการ

ตัดสนิ ค าติชมเสนอแนะของกรรมการแต่ละท่าน 

 - ผลการด าเนินงานรายปี การสรุปผลการด าเนินงานรายปี เป็นพิจารณาการด าเนินงานในห้วงเวลาใหญ่ 

การพจิารณาการด าเนินงานรายปีตอ้งมีการพจิารณาในรายเอียดดังตอ่ไปนี้ 1) สรุปผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติ

งานประจ าปี /ปัญหา/อุปสรรค 2) สรุปรางวัลท่ีได้ตลอดปี 3) รายการท่ีประสบความส าเร็จ/สาเหตุ/ปัจจัย 4) รายการ

ท่ีไม่ประสบความส าเร็จ /สาเหต/ุปัจจัย 5) สภาพปัจจุบันของวง/สมาชิกท่ีจะจบการศึกษา 6) แนวทางการพัฒนา 
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4. การปรับปรุงจากผลการด าเนนิงานที่ผ่านมา (Acting) 

 ขั้นตอนนี้เป็นการน าเอาผลการด าเนินงานท้ังหมดมาท าการพิจารณาวางแผนการด าเนินงานต่อไป น าเอา

จุดเด่น จุดดอ้ย ข้อด ีข้อเสียของการด าเนนิงานท่ีผ่านมา น าสู่การปรับปรุง พัฒนาตอ่ยอด  

 - การรายงานการด าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อผู้บริหาร การเสนอข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อ

ผู้บริหารเป็นสิ่งส าคัญ เพราะการรายงานงานการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ จะท าให้ผู้บริหารสามารถวางแผน

จัดการปัญหา หรือจัดการการสนับสนุนต่าง ๆ ได้ และบางคร้ังผู้บริหารอาจจะไม่สามารถรู้รายละเอียดการท างาน 

สภาพปัญหา หรือแนวทางการแก้ไขได้เหมาะสมและชัดเจนเช่นผู้ปฏบัิตงิาน การรายงานการเสนอแนะในประเด็นต่าง 

ๆ ตอ่ผู้บริหารจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ผู้บริหารแก้ไขปัญหาหรือให้การสนับสนุนได้อยา่งถูกตอ้งและทันท่วงที 
 

สรุปผลและอธปิรายผล 

 การด าเนินงานวงดนตรีลูกทุ่งท่ีมีประสิทธิภาพนัน้ ต้องประกอบไปด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอนหลัก ตามหลักการ

ด าเนินงาน PDCA อันได้แก่ Plan คือ การวางแผน Do คือ การลงมือท าตามแผน Check คือ การตรวจสอบการ

ด าเนินงานท่ีท าตามแผนนั้น Act คือ การปรับปรุงการด าเนินงานตามผลท่ีได้จากการตรวจสอบนั้นในการด าเนินงาน

วงรอบตอ่ไป  

 การด าเนินงานวงดนตรีลูกทุ่งท่ีจะประสบผลส าเร็จนอกจากจะต้องมีการด าเนินงานท่ีเป็นระบบและมีการ

เสริมแรงท่ีเหมาะสมแล้ว วงลูกทุ่งท่ีประสบความส าเร็จยังต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น

ผู้บริหาร ครูอาจารย์ในโรงเรียน ผู้รับผิดชอบหรือผู้ควบคุมวง สมาชิกในวง ผู้ปกครองและรวมไปถึงชุมชนท่ีโรงเรียน

นัน้ต้ังอยู ่หากสามารถสรา้งความรู้สกึของการเป็นส่วนหน่ึงของวงดนตรีลูกทุ่งให้กับทุกคน หรือสร้างให้วงดนตรีลูกทุ่ง

เป็นเสมอืนส่วนหน่ึงของโรงเรียนและเป็นสว่นหนึ่งของชุมชน ยอ่มจะก่อให้เกิดพลังอันเป็นหน่ึงเดียวท่ีจากความสามัคคี 

ชว่ยเกือ้หนุนกิจกรรมตา่ง ๆ ของวงดนตรีลูกทุ่งให้ประสบความส าเร็จได้ต่อไป 

 วงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษาถือว่าเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหนึ่ง  ท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนแสดง

ความสามารถด้านดนตรี ด้านการขับร้องและศิลปะการแสดงออกมาอย่างเหมาะสม และยังเป็นการอนุรักษ์เพลง

ลูกทุ่งท่ีถือเป็นศิลปวัฒนธรรมทางดนตรีอย่างหนึ่งของไทย ด้วยธรรมชาติของการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งท่ีท าให้ผู้ชม

ประทับใจด้วยความงดงามท้ังด้านดุริยางคศิลป์และนาฎยศิลป์ รายการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมเกิดขึ้น

มากมายหลายรายการ ท้ังรายการท่ีออกอากาศทางโทรทัศน์และไม่ได้ออกอากาศ โดยเฉพาะรายการท่ีมีการ

ถ่ายทอดทางโทรทัศนท่ี์สร้างกระแสความนิยมในวงดนตรีลูกทุ่งเพิ่มขึน้มากมาย โรงเรียนท่ีได้เข้าร่วมแข่งขันและได้รับ

รางวัลเป็นท่ีรู้จักต่อสาธารณะชน สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและชุมชน นักร้องนักดนตรีหลายคนมโีอกาสได้เข้าไปอยู่

ในวงการดนตรีเนื่องจากรายการแข่งขันตา่ง ๆ มากมาย จากกระแสความนยิมดังกล่าว ท าให้การแข่งขันศิลปหัตกรรม

นักเรียนท่ีจัดโดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้บรรจุการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งเข้าไปเป็นหนึ่งในรายการ

แข่งขัน เป็นช่องทางให้ครูสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและศลิปะการแสดงได้สร้างผลงานในรูปแบบวงดนตรีลูกทุ่งเข้า

ร่วมแขง่ขัน ท าให้วงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศกึษาเกิดขึ้นมากมาย 

 ผลจากการมกีารแขง่ขันวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศกึษาเกิดขึ้นมากมายนัน้ วงท่ีประสบความส าเร็จสามารถ

สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันถือเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนอีกรูปแบบหนึ่ง ครูผู้ควบคุมวงหรือครูฝึกสอนก็จะได้รับ

การพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันสูง มธุีรกิจการรับท าวงดนตรีลูกทุ่งท้ังส่วน

ของดนตรีและส่วนของการแสดง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสูงสุดถึงหลักแสนหรือหลักล้าน แต่ละโรงเรียนมุ่งหวังเอาชัย

ชนะเหนือโรงเรียนอ่ืน ๆ ทุ่มเทด้วยสรรพก าลังท่ีมอียู่ท้ังหมด ไมว่่าจะเป็นการว่าจ้างทีมผู้สอนจากภายนอกเข้ามาช่วย
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จัดการการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ใช้งบประมาณมหาศาลเพื่อจะให้การแสดงของวงดนตรีลูกทุ่งมีความสมบูรณ์

งดงามอลังการ ซึ่งสิ่งท่ีเกิดขึน้หาได้เป็นการแข่งขันความสามารถของนักเรียนโดยบรสิุทธ์ิไม่ หาได้เป็นการแข่งขันด้าน

ศลิปวัฒนธรรมและความสามารถของนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการแข่งขันไม่ แตก่ลับเป็นเหมือนการแข่งขันการ

ทุ่มทุนในการสร้างวงลูกทุ่งขึ้นมาแตห่าได้มีความย่ังยนืใด ๆ  

 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งพัฒนามาถึงจุดท่ีรุ่งเรืองสูงสุด มีรายการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งหลายแห่งท่ัว

ประเทศเกิดขึ้น ท้ังรายการเล็กรายการใหญ่ นับตั้งแต่เงินรางวัลหลักหมื่นไปจนถึงหลักแสน บรรยากาศของการ

แข่งขันแตล่ะรายการสูง และจากความคาดหวังของกลุ่มผู้ชมและกองเชยีร์น้ัน หลังจากการตัดสนิแต่ละรายการสิ้นสุด

ลงหลายคร้ังจึงเกิดค าวพิากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ในทัศนะของผู้วิจัยมองวา่การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง

ระดับมัธยมเร่ิมก้าวถึงจุดอิ่มตัวและก าลังจะถดถอย ดังท่ีเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้รายการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยม

เร่ิมหายไปจากจอทีวี รายการแขง่ขันต่าง ๆ ก็ลดนอ้ยลงอยา่งเห็นได้ชัด 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ผู้จัดการจัดการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งทุกรายการอาจจะตอ้งกลับมาทบทวนวัตุประสงค์การจัดการแข่งขันวง

ดนตรีลูกทุง่ระดับมัธยมศกึษาอกีคร้ัง วา่การแข่งขันน้ันส่งผลตอ่การเปลี่ยนแปลงอยา่งไรบ้าง มผีลกระทบต่อโรงเรียน

หรือสถาบันท่ีเข้าร่วมการแข่งขันอย่างไรบ้าง เพื่อจะได้ทบทวนหรือวางแผนการจัดการแข่งขันหรือแผนการอนุรักษ์

หรือพัฒนาวงดนตรีลูกทุ่งให้เหมาะสมและให้วงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมยังคงด ารงอยู่ต่อไปได้ 

 ประเด็นท่ีเกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมท่ีผู้วิจัยได้อภิปรายไปแล้วนั้น  อาจจะพัฒนาสู่

การศึกษาวิจัยถึงความรุ่งเรืองของการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง จุดอิ่มตัวและการเสื่อมความนิยม ประเด็นดังกล่าวมี

บริบทหลายอยา่งที่ส่งผลกระทบกับวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมอย่างนา่สนใจ 
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รูปแบบคุณภาพการให้บริการ ซี อินเทอร์เน็ต ของส านักงานบริการลูกค้า 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 ลามค า 1     

Kriengsak kaewnak1 *, Chanyut Hanchana1  and Danai Lamkham1 
 

บทคัดย่อ 
 การวจิัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษา 1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตของส านักงาน

บริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี 2. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ซี อินเทอร์เน็ต (C internet) ของ

ส านักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี  วธีิการด าเนนิการวิจัยแบ่งเป็น  2 ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 1 เป็นการศกึษา

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อรูปแบบคุณภาพการให้บริการ ซี อินเทอร์เน็ต(C internet) ของส านักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัด

อุดรธานี  โดยก าหนด กลุ่มเป้าหมายในเชิงคุณภาพ เพื่อการสัมภาษณ์ ได้แก่  ผู้ เชี่ยวชาญ  จ านวน 10 คน  

ส่วนกลุ่มตัวอยา่งในเชงิปริมาณ คือ ผู้ใชบ้ริการ  ซี อินเทอร์เน็ต (C internet) ของส านักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัด

อุดรธานี จ านวน 217 คน โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified RandomSampling) และวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 

RandomSampling)  เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าเร็จรูป สถิตท่ีิใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ใช้การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณเส้นตรง (Multiple Linear Regression) 

และระยะท่ี 2 เป็นการสร้างรูปแบบคุณภาพการให้บริการอินเตอร์เน็ตของส านักงานบริการลูกค้า กสท  

จังหวัดอุดรธานี ด้วยการใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) และกระบวนการระดมสมอง (Brain Storming)  

เพื่อการยืนยันรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องในการให้บริการ ซี อินเทอร์เน็ต (C internet)  

จ านวน 15 คน ใชก้ารเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  

 ผลการวิจัย พบว่า 1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการอินเตอร์เน็ตของส านักงานบริการลูกค้า กสท 

จังหวัดอุดรธานี ได้ แก่ ปัจจัยการเข้าใจลูกค้าหรือผู้รับบริการ ปัจจัยการติดต่อสื่อสาร ปัจจัยความเพียงพอของ

ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ปัจจัยความปลอดภัย และปัจจัยความไว้วางใจ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ

เท่ากับ 0.762 ตัวแปรอิสระทัง้หมดสามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได้ร้อยละ 58.10 2. รูปแบบการพัฒนา

คุณภาพการให้บริการ ซี อินเทอร์เน็ต (C internet) ของส านักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี  ได้แก่   

2.1 รูปแบบการสร้างความเข้าใจลูกค้าหรือผู้รับบริการประกอบด้วย การพัฒนาบริการให้ตรงเป้าหมายผู้รับบริการ

การให้ความส าคัญต่อลูกค้า การพัฒนาความพึงพอใจต่อบริการ การพัฒนาความสะดวกรวดเร็วในการบริการและ

การพัฒนาเจตคติท่ีดีการบริการ 2.2 รูปแบบการติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วย การพัฒนารูปแบบการติดต่อสื่อสาร 

การพัฒนาความสม่ าเสมอในการติดต่อ การสร้างความประทับใจหลังการขาย และการพัฒนาเทคโนโลยีใน  

การติดต่อสื่อสาร 2.3 รูปแบบความเพียงพอของทรัพยากรในการปฏิบัติงานการพัฒนาความสามารถในการ

                                                 
1 คณะรัฐศาสตร ์วิทยาลัยพชิญบัณฑิต จังหวัด หนองบัวล าภู  39000 
1 Faculty of Political Science, Pitchayabundit College, Nongbua Lamphu Province 39000 
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ปฏิบัติงาน การพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการ การพัฒนาเคร่ืองมือท่ีทันสมัยในการให้บริการ และการพัฒนา

ความพร้อมในการปฏิบัติงาน 2.4 รูปแบบความปลอดภัยประกอบด้วยการพัฒนาระบบป้องกันข้อมูลลูกค้า การ

พัฒนาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในอุปกรณ์ การมีสถานท่ีบริการท่ีปลอดภัย และการสร้างความมั่นคงของอาคารสถานท่ี

เหมาะสม 2.5 รูปแบบความไว้วางใจ ประกอบด้วยการรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ หรือบริการการพัฒนาทักษะความรู้

ความสามารถพนักงาน สุภาพอ่อนน้อมในการให้บริการ และมมีนุษยส์ัมพันธ์ท่ีดี 
 

ค าส าคัญ:  รูปแบบคุณภาพให้บริการ, ซีอนิเตอร์เน็ต, ปัจจัยท่ีส่งผลตอ่การให้บริการ  
  

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 
 

บทน า 

อนิเทอร์เน็ต เป็นแหล่งท่ีใชใ้นการเก็บข้อมูลจ านวนมาก ท่ีสามารถค้นควา้ และรับส่งข้อมูลไปมา ระหว่างกัน

ได้ อินเทอร์เน็ตจึงมีประโยชน์ส าหรับยุคสังคมและข่าวสาร ในปัจจุบันอย่างมาก อินเทอร์เน็ต จะท าหน้าท่ี เหมือน

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ [1] ส่งข้อมูลท่ีต้องการมาให้ถึงบ้านหรือท่ีท างาน  จากแหล่งข้อมูลท่ัวโลก โดย

จัดเป็นบริการในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้  เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web : WWW) คือบริการค้นหาและแสดงข้อมูลแบบ

มัลติมเีดีย บนอนิเทอร์เน็ตทุกประเภท ซึ่งข้อมูลและสารสนเทศอาจจัดอยู่ในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ หรือ เสียงก็

ได้ ข้อดีของบริการประเภทนี้คือ สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจหน้าอื่น หรือเว็บไซด์อื่นได้ง่าย เพราะใช้วิธีการของ

ไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) โดยมีการท างานแบบไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server) ซึ่งผู้ใชส้ามารถค้นหาข้อมูล จาก

เครื่องท่ีให้บริการซึ่งเรียกว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยอาศัยโปรแกรม ที่ใชดู้ข้อมูลเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ซึ่งผลท่ีได้

จะมีการแสดงเป็นไฮเปอร์เท็กซ์ ซึ่งในปัจจุบันมีการผนวกรูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และสามารถเชื่อมโยงไปยัง

เอกสารหรือข้อมูลอื่น ๆ ได้โดยตรงตัวอย่างเช่น www.yahoo.com สามารถค้นหาและเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเร่ืองราว

ตา่งๆ เชน่ การศกึษาการท่องเท่ียว โรงแรมตา่ง ๆ การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

http://www.yahoo.com/
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ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวของอินเทอร์เน็ต ท าให้สังคมปัจจุบันขาดอินเทอร์เน็ตไม่ได้ เพราะถือเป็นปัจจัย

ส าคัญในการด าเนินชีวิต ไม่ว่าประเทศใดๆ ในโลกรวมท้ังประเทศไทย จังหวัดอุดรธานีมีพื้นกว้าง มีผู้ใช้บริการ

อนิเทอร์เน็ต เป็นจ านวนมาก [2] ท าให้บริษัทผู้ให้บริการอนิเทอร์เน็ตได้แข่งขันการให้บรกิาร เพื่อความเป็นหนึ่งในการ

ให้บริการ  

       ส านักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี ได้ด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของ บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จ ากัด(มหาชน) [3] ในการให้บริการ ซี อินเทอร์เน็ต ดังนั้นผู้วิจัย อดีตเคยเป็นพนักงานของบริษัท กสท 

โทรคมนาคม จ ากัด(มหาชน) จึงสนใจที่จะศึกษาในเร่ือง รูปแบบคุณภาพการให้บริการ ซี อินเทอร์เน็ต ของส านักงาน

บริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี ควรเป็นอย่างไรเพื่อประชาชนได้รับบริการท่ีดีและเป็นผู้ให้บริการเป็นอันดับหนึ่ง

ในจังหวัดอุดรธานี 
 

วัตถุประสงค์ในการศกึษา 

 1. เพื่อศกึษาปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่คุณภาพการให้บริการ ซี อินเทอร์เน็ต (C internet) ของส านักงานบริการลูกค้า 

กสท จังหวัดอุดรธานี  

 2. เพื่อสร้างรูปแบบคุณภาพการให้บริการ ซี อินเทอร์เน็ต (C internet) ของส านักงานบริการลูกค้า กสท 

จังหวัดอุดรธาน ี
 

วิธีการศกึษา 

  การวิจัยเร่ือง รูปแบบคุณภาพการให้บริการ  ซี อินเทอร์เน็ต (C internet) ของส านักงานบริการลูกค้า กสท 

จังหวัดอุดรธานี คร้ังนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีการ โดยใช้การวิจัยเชงิคุณภาพและการวิจัยในเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้

ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะท่ี 1 เคร่ืองมือท่ีใช้ได้แก่การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจ านวน   

3  ข้อ โดยผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาจากอาจารยว์ทิยาลัยพิญชบัณฑิต  จ านวน 5  ท่าน แล้วน ามา

สัมภาษณ์ผู้บริหารของส านักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี จ านวน 5 คน และผู้บริหารส านักงานบริการ

ลูกค้า กสท เขต จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการค้นหาและการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ  

ซี อินเทอร์เน็ต  (C internet) ของส านักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี  

 เคร่ืองมือท่ีสองใช้แบบสอบถาม ได้จากการปรับใช้แบบสอบถามท่ีนักวิชาการได้ศึกษาไว้และให้อาจารย์

วทิยาลัยพญิชบัณฑิต  ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาความสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์(IQC) น าแบบสอบถามท่ี

สร้างขึ้น และผ่านการตรวจสอบเชิงโครงสร้าง และเชิงเนื้อหาแล้วไปทดลองใช้กับผู้ใช้บริการ ซี อินเทอร์เน็ต (C 

internet) ของส านักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี จ านวน  40  คน ซึ่งไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย

จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์อ านาจจ าแนกรายข้อใช้เทคนิค ( Item – Total Correlation) โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวมของแบบสอบถามได้นั้นเลือกข้อท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.26 ขึ้นไปน าข้อท่ีได้ตามเกณฑ์มา

วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient)ได้ค่า

ความเชื่อมั่นท้ังฉบับเท่ากับ  0.96 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วให้อาจารย์วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 

ตรวจสอบ จึงน าไปจัดพิมพแ์บบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลกับกลุม่ตัวอย่างจรงิ 

 การเก็บข้อมูล ด าเนินจัดส่งแบบสอบถามถึง กลุ่มตัวอย่าง ตามจ านวนในกลุ่มตัวอย่าง โดยเร่ิมส่งตั้งแต่วันท่ี  

15  เดือน  พฤษภาคม  2560  จ านวน 217  ชุด  ตามชื่อและท่ีอยู่ของผู้ใช้บริการ ซีอินเทอร์เน็ต  (C internet) ของ

ส านักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี โดยแนบซองจดหมายตอบกลับไปพร้อมแบบสอบถามซึ่งก าหนดให้ส่ง

จดหมายตอบกลับทางไปรษณีย์  ภายใน  20 วัน  
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  ระยะท่ี 2  เพื่อสร้างรูปแบบคุณภาพ การให้บริการ ซี อนิเทอร์เน็ต (C internet) ของส านักงานบริการลูกค้า 

กสท จังหวัดอุดรธานี  โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยในระยะท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการน าข้อมูล

จากแบบสัมภาษณ์ ท าการวิเคราะห์ด้วยเนื้อหา  (Content Analysis)  เพื่อสรุปประเด็นส าคัญจากการสัมภาษณ์  2 การ

วิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ นี้ผู้วิจัยน าข้อมูลท้ังหมดมาจัดหมวดหมู่ และบันทึกคะแนนแต่ละข้อในรูปรหัส (Coding 

Form) หลังจากนัน้น าข้อมูลท้ังหมดไปวเิคราะห์ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อทดสอบสมมตฐิานเชิงทฤษฎชีั่วคราวท่ี

สร้างขึ้นก่อนการวิจัยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method)  เพื่ออธิบายข้อมูลท่ัวไป สถิติท่ีใช้  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย 

ร้อยละ  ความถี่  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานสถิตวิิเคราะห์  เพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจัย  ใชก้ารวเิคราะห์การถดถอย

พหุคูณเส้นตรง  (Multiple Linear Regression)  เพื่ออธิบายปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของ ซี อินเทอร์เน็ต  

(C internet)) ของส านักงานบริการลูกค้า กสท  จังหวัดอุดรธานี  โดยใช้การวิเคราะห์แบบก าหนดตัวแปรเข้าไปในสมการ

ท้ังหมด (Enter Method) โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 (Level of Significent)การวิจัยระยะท่ี 2 เพื่อสร้าง

รูปแบบคุณภาพการให้บริการ ซี อินเทอร์เน็ต (C internet)) ของส านักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี  ผู้วิจัยได้

ศึกษารายละเอียด  ดังนี้  โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) เพื่อให้ผู้บริหารส านักงานบริการลูกค้า กสท 

จังหวัดอุดรธานี จ านวน 3 คน ผู้บริหารส านักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จ านวน  

3 คน นักการตลาด จ านวน 3 คน วิศวกรด้านโทรคมนาคม จ านวน 3 คน  และผู้ใชบ้ริการ ซี อินเทอร์เน็ต (C internet)ของ

ส านักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี  จ านวน 3  คน รว่มกระบวนการระดมสมอง (Brain Storming) เพื่อวพิากษใ์ห้

ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการการปรับปรุงผู้เชี่ยวชาญ  นักวิชาการ  และผู้เกี่ยวข้องในให้บริการ ซี อินเทอร์เน็ต  

(C internet)) การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิัยในระยะที่ 2 นี้ผู้วจิัยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการวจิารณ์ และข้อเสนอแนะ โดย

การจดบันทึกลงในแบบวิจารณ์ และข้อเสนอแนะ และท าการการบันทึกภาพ บันทึกเสียงทุกเนื้อหา แล้วท าการสังเคราะห์

ข้อมูลจาการวิจารณ์ และข้อเสนอแนะจากการถอดข้อความ เพื่อน ามาเทียบเคียงกับบริบทของการวจิัย และปรับปรุงตาม

การวจิารณ์ และข้อเสนอแนะ    

     ประชากร  และกลุ่มตวัอย่าง   

          1.  ประชากร   กลุ่มตัวอยา่ง  และตัวแปรท่ีใชใ้นการวิจัย  ระยะที่  1 

 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ (Interview) กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ได้แก่ ผู้บริหารของส านักงาน

บริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี จ านวน 5 คน ผู้บริหารของส านักงานบริการลูกค้าเขต กสท จังหวัดขอนแก่น  

จ านวน 5  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง กลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการวิจัยในการศึกษาเชิงส ารวจ  (survey study)  

ประชากร  ได้แก่  ผู้ใช้บริการ ซี อนิเทอร์เน็ต (C internet) ของส านักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี  จ านวน  

500  คน [4]   

 2. กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ผู้ใช้บริการ ซี อินเตอร์เนต (C internet) ของส านักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัด

อุดรธานี  จ านวน  217  คนโดยใชว้ธีิการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอยา่งตามตาราง ของ เคซี่ และมอร์แกน  

 ตัวแปรท่ีใชใ้นการศึกษา  ไดแ้ก ่

 1)  ตัวแปรอิสระ  ซึ่งเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ ซี อินเทอร์เน็ต (C internet) ของ

ส านักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี  โดยผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดจากการสัมภาษณ์ ประกอบแนวคิดต่าง ๆ 

ได้แก่ 

1.1 ลักษณะของการบริการ  

1.2 ความไวว้างใจ 

1.3 ความกระตอืรือร้น 
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1.4 ความเพยีงพอของทรัพยากรในการปฏบัิตงิาน 

1.5 ความมไีมตรีจิตการตดิตอ่สือ่สาร 

1.6 ความนา่เช่ือถือ 

1.7 ความปลอดภัย 

1.8 การเข้าถึงบริการ  

1.9 การตดิตอ่สื่อ 

1.10 การเข้าใจลูกคา้หรอืผู้รับบริการ 

2)  ตัวแปรตาม  ซึ่งเป็นปัจจัยผลลัพธ์ คือ คุณภาพการให้บริการ [5]  ซี อินเทอร์เน็ต (C internet) ของ

ส านักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี   

          2. กลุ่มตัวอย่าง เป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย  ระยะท่ี  2 กลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย  ได้แก่  ผู้บริหารส านักงาน

บริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี จ านวน 3 คน ผู้บริหารส านักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัดขอนแก่น จ านวน 3 คน นักการตลาด จ านวน 3 คน วิศวกรด้านโทรคมนาคม จ านวน 3 คน  และผู้ใชบ้ริการ ซี 

อินเทอร์เน็ต (C internet)ของส านักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี  จ านวน 3  คน  ใช้การเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive  Sampling) ตัวแปรท่ีใชใ้นการวิจัย  ได้แก่ 

1.  ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบคุณภาพการให้บริการของ ซี อินเทอร์เน็ต (C internet) ของส านักงานบริการ

ลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี   

2.  ตัวแปรตาม คือ ความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบคุณภาพการให้บริการ ซี อินเทอร์เน็ต (C internet) ของ

ส านักงานบริการลูกค้า กสท  จังหวัดอุดรธานีไปใช้  
   

ผลการศึกษา                  
  การศึกษาเพื่อหาปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ  ซีอินเตอร์เน็ต ของส านักงานบริการลูกค้า กสท 

จังหวัดอุดรธานี จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร นักการตลาด วิศกรโทรคมนาคม ของส านักงานบริการลูกค้า กสท 

จังหวัดอุดรธานี และส านักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น พบว่าปัจจัยท่ีส่งรูปแบบ

คุณภาพการให้บริการ ซี อินเทอร์เน็ต (C internet) ของส านักงานบริการลูกค้า กสท  จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ 1. ด้าน

ความเป็นรูปธรรมของการบริการ  2. ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้ต่อการบริการ  3. ด้านการตอบสนองต่อการ

บริการ  4. ด้านความเชื่อม่ันต่อการบริการ  5. ด้านการรู้จักและเขา้ใจการบริการ   

ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ในการหาปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ ซีอินเตอร์เน็ตของส านักงาน

บริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี ในระยะนี้ ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ คือ ใช้แบบสอบถาม  โดยมีประชากร  จ านวน 

500 คน และมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้บริการ  ซี อินเทอร์เน็ต ของส านักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธาน ีจ านวน  

217  คน  โดยใช้วิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง ของเครซี่ และมอร์แกน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ

ชั้นภูมิ (Stratified  Random Sampling) แล้วจึงด าเนินการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple random sampling) แล้วผู้วิจัยน า

ข้อมูลท้ังหมดมาจัดหมวดหมู่ และบันทึกคะแนนแต่ละข้อในรูปรหัส (Coding Form) หลังจากนั้นน าข้อมูลท้ังหมดไป

วเิคราะห์ด้วยเครื่องคอมพวิเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อทดสอบสมมติฐาน   

 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตัวอยา่ง  จ านวน  217  ตัวอย่าง  ผู้วิจัยน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลพืน้ฐานทั่วไป

ดังแสดงในตาราง  ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 ร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอยา่ง ตามเพศ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน  (คน) ร้อยละ 

เพศ  

1. ชาย 

2. หญงิ 

 

142 

75 

 

65.40 

34.60 

รวม 217 100.00 
 

 จากตารางท่ี  1  พบวา่  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอยา่ง  217 ตัวอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศชาย    

คิดเป็นร้อยละ  65.40  และเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  34.60  ตามล าดับ 
 

ตารางที ่2 จ านวน และร้อยละของขอ้มูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอยา่ง ตามระดับการศกึษา 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 

1. ต ากว่าปริญญาตรี  

2. ปริญญาตรี 

3. ปริญญาโท 

4. ก าลังศึกษาปริญญาเอก 

5. ปริญญาเอก 

 

86 

80 

43 

2 

6 

 

39.60 

36.90 

19.80 

0.90 

2.80 

รวม 217 100.00 
 

 จากตารางท่ี  2  พบวา่  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอยา่ง  217 ตัวอยา่งส่วนใหญ่มกีารศกึษาต่ ากวา่

ปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  36.90  ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ  36.90 ปริญญาโท  คิดเป็นร้อยละ  19.80  ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 3 จ านวนค่าเฉลี่ย และรอ้ยละของขอ้มูลท่ัวไปของกลุม่ตัวอย่าง ตามอาย ุ

ข้อมูลทั่วไป x̄  S.D. Min Max 

อายุ 35.54 10.01 19 67 
 

 จากตารางท่ี  3  พบวา่ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอยา่ง  217  ตัวอยา่ง ส่วนใหญ่มอีายุเฉลี่ย  

35.54  ตามล าดับ 
 

ตารางที ่4 ขอ้มูลท่ัวไปของกลุม่ตัวอย่าง ตามอาชพี 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน  (คน) ร้อยละ 

อาชีพ  

1. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

2. นักเรยีน/นักศึกษา 

 

63 

11 

 

29.00 

5.10 

3. ธุรกจิ/ค้าขาย 

4. เกษตรกรประมง 

5. รับจา้ง/ลูกจา้ง  

6. ไม่มีงานท า  

7. อ่ืนๆ 

58 

14 

27 

24 

20 

26.70 

6.50 

12.40 

11.10 

9.20 

รวม 217 100.00 
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 จากตารางท่ี 4 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 217 ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ    

/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 29.00 ธุรกิจ/ค้าขาย  คิดเป็นร้อยละ 26.70 และรับจ้าง/ลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ  

12.40  ตามล าดับ 
 

ตารางที ่5 จ านวนค่าเฉลี่ย และรอ้ยละของขอ้มูลท่ัวไปของกลุม่ตัวอย่าง ตามรายได ้

ข้อมูลทั่วไป x̄  S.D. Min Max 

รายได้ 2,695.85 22,194.62 3,000 250,000 

 

 จากตารางท่ี  5 พบวา่ ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 217 ตัวอยา่ง ส่วนใหญ่ม ีรายได้เฉลี่ย  

22,194.62  ตามล าดับ 

          ผูวจิัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ทางสถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  เพื่อประโยชนใ์นการน าไปเสนอผลการ

วเิคราะห์ขอ้มูล  ดังนี ้

 R  หมายถงึ  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอสิระทั้ง  10  ตัว กับ

ตัวแปรตาม 

 R2   หมายถงึ  ค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสนิใจ  (Coefficient of Determination) เป็นท่ีแสดงถึงอิทธิพลของตัวแปร

อสิระทุกตัวท่ีมีผมตอ่ตัวแปรตาม  ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการพยากรณ์ 

 S.E.   หมายถงึ  ค่าความคาดเคลื่อนของการประมาณค่าพารามเิตอร์ 

 b    หมายถึง  ค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวพยากรณ์ในสมการท่ีเขียนในรูปของคะแนนดิบ 

 Beta  หมายถงึ  คา่สัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐานของตัวแปรอสิระซึ่งค านวณ 

จากค่าของตัวแปรตา่ง ๆ ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 t   หมายถงึ  ค่าสถิตท่ีิใชใ้นการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามเิตอร์ของสมการถดถอยแต่ละค่าท่ีอยูใ่น

สมการ 

 P – Value  หมายถงึ  ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 

 a   หมายถงึ  ค่าคงที่ของสมการถดถอยในรูปคะแนนดบิ 

 

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่คุณภาพการให้บริการ ซีอนิเตอร์เน็ตของส านักงานบริการลูกค้า กสท 

จังหวัดอุดรธาน ี โดยรวม 

ตัวแปรอสิระ (X) b S.E. Beta T P-value 

1.  ค่าคงที่ (a) 

2.  ปัจจัยลักษณะของการบริการ   (X1) 

3.  ปัจจัยความไวว้างใจ (X2) 

4. ปัจจัยความกระตอืรือร้น(X3) 

5.  ปัจจัยความเพยีงพอของทรัพยากรใน 

การปฏบัิตงิาน (X4) 

6.  ปัจจัยความมีไมตรีจิตการตดิตอ่สื่อสาร (X5) 

7.  ปัจจัยความน่าเชื่อถอื (X6) 

1.128 

.077 

.056 

.040 

 

.149 

-.018 

.009 

0.243 

0.060 

0.026 

0.055 

 

0.054 

0.050 

0.051 

 

0.080 

0.146 

0.047 

 

0.183 

-0.023 

0.011 

4.650 

1.297 

2.145 

0.725 

 

2.776 

-0.363 

0.168 

.000* 

.196 

.033* 

.469 

 

.006* 

.717 

.867 
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ตัวแปรอสิระ (X) b S.E. Beta T P-value 

8.  ปัจจัยความปลอดภัย (X7) .106 0.044 0.149 2.403 .017* 

9.  ปัจจัยการเข้าถึงบริการ (X8)  -.035 0.021 -0.085 -1.644 .102 

10.  ปัจจัยการตดิตอ่สื่อสาร (X9)   .134 0.044 0.186 3.075 .002** 

11. ปัจจัยการเข้าใจลูกค้าหรือผูรั้บบริการ (X10) .229 0.048 0.290 4.743 .000** 

R =0.762  R2  =0.581 F = 18.567 

หมายเหต:ุ  *  มีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ  .05, **  มนีัยส าคญัทางสถิตท่ีิระดับ ≤ .01 
  

 จากตารางท่ี  6 พบวา่  การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่คุณภาพการให้บริการ ซี อนิเตอร์เน็ตของส านักงานบริการ

ลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธาน ีโดยใชก้ารวิเคราะห์แบบก าหนดตัวแปรเข้าไปในสมการท้ังหมด  (Enter Method)  ดังนี้ 

  1.  ปัจจัยท่ีน ามาศึกษา ท้ัง 10 ตัวแปร  มคีวามสัมพันธ์พหุคูณกับคุณภาพการให้บริการ ซี อินเตอร์เน็ตของ

ส านักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี (y) เท่ากับ  0.762  (R = 0.762)  แสดงว่า  ตัวแปรอิสระท้ัง   

10  ตัวแปรรวมกันมีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการ ซี อินเตอร์เน็ตของส านักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัด

อุดรธานี อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยมีคา่ความสัมพันธ์คอ่นข้างสูง  คือ รอ้ยละ  76.20   

  2.  ปัจจัยท่ีน ามาศึกษา ท้ัง 10 ตัวแปร  มผีลตอ่การเปลี่ยนแปลงหรือการผันแปร 

กับคุณภาพการให้บริการ ซี อินเตอร์เน็ตของส านักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี (y)  เท่ากับ  0.581  (R2  = 

0.581)  แสดงวา่ตัวแปรอสิระ  10  ตัวแปรสามารถอธิบายคุณภาพการให้บริการ ซี อินเตอร์เน็ตของส านักงานบริการ

ลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี ได้ร้อยละ  58.10 

  3.  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการ ซี อินเตอร์เน็ตของส านักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัด

อุดรธานี อยา่งมีนัยส าคัญ ที่ระดับ .05  มจี านวน  5  ตัวแปร  สอดคล้องกับสมมตฐิานของการวจิัยท่ีตัง้ไว้เรียงล าดับ

จากตัวแปรท่ีมผีลตอ่การแปรผันแปรในตัวแปรตามในแบบคะแนนมาตรฐานมากท่ีสุดได้ไปหาน้อย  ดังนี้ 

   3.1  ปัจจัยการเข้าใจลกูค้าหรอืผู้รับบริการ  (X10 Beta = .290) 

   3.2  ปัจจัยการติดต่อสื่อสาร  (X9 Beta = .186) 

   3.3  ปัจจัยความเพยีงพอของทรัพยากรในการปฏบัิตงิาน (X4 Beta = -0.183) 

   3.4  ปัจจัยความปลอดภัย (X7 Beta = -0.149) 

   3.5  ปัจจัยความไวว้างใจ (X3 Beta = -0.146) 

 ผลการศึกษาวิจัย  พบว่า  ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการ ซี อินเตอร์เน็ตของส านักงานบริการ

ลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี มากที่สุด  คือ  1  ปัจจัยการเข้าใจลูกค้าหรือผู้รับบริการ  (X10)  คือ  เมื่อมกีารเปลี่ยนไป 

1 หนว่ย  จะท าให้คุณภาพการให้บริการ ซี อินเตอร์เน็ตของส านักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี สูงขึน้  .290  

หน่วย  รองลงมา  คือปัจจัยการติดต่อสื่อสาร  (X9) ปัจจัยความเพียงพอของทรัพยากรในการปฏิบัติงาน (X4) ปัจจัย

ความปลอดภัย (X7) และปัจจัยความไวว้างใจ (X3)  ตามล าดับ  และเมื่อปัจจัยการตดิต่อสื่อสาร ปัจจัยความเพียงพอ

ของทรัพยากร ในการปฏบัิตงิาน ปัจจัยความปลอดภัย และปัจจัยความไวว้างใจ เปลี่ยนไป 1 หน่วย  จะท าให้คุณภาพ

การให้บริการ ซี อินเตอร์เน็ตของส านักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี เปลี่ยนแปลงไป .186, .183,(-.149) 

และ (-0.146) ตามล าดับ   

  ดังนั้น  เมื่อทราบค่าคงท่ี (Constant) เท่ากับ  1.128  ทราบค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวพยากรณ์  ซึ่งอยู่ใน

รูปคะแนนดิบ  (b)  และทราบน้ าหนักความส าคัญของตัวพยากรณ์  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

ส านักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี ส่วนตัวแปรอิสระอีก 5  ตัวแปร  ไม่มีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ  .05  คือ  

ปัจจัย ปัจจัยลักษณะของการบริการ (X1) ปัจจัยความกระตือรือร้น(X3)  ปัจจัยความมีไมตรีจิต การติดต่อสื่อสาร (X5)  

ปัจจัยความน่าเชื่อถือ (X6) และ ปัจจัยการเข้าถึงบริการ (X8)  ดังนั้น  ผู้วจิัยจึงน าปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ ซี 

อินเตอร์เน็ตของส านักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี จ านวน  5  ด้าน ประกอบด้วย ปัจจัยการเข้าใจลูกค้าหรือ

ผู้รับบริการ  (X10 Beta = .290)  ปัจจัยการติดต่อสื่อสาร  (X9 Beta = .186)  ปัจจัยความเพียงพอของทรัพยากรในการ

ปฏิบัติงาน (X4 Beta = -0.183)  ปัจจัยความปลอดภัย (X7 Beta = -0.149)  และปัจจัยความไว้วางใจ (X2 Beta = -0.146) ไป

พัฒนารูปแบบคุณภาพการให้บริการ ซี อนิเตอร์เน็ตของส านักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธาน ี 

 เมื่อน ามาสรา้งรูปแบบคุณภาพการให้บริการ ซ ีอินเตอร์เน็ตของส านักงานบริการลูกคา้ กสท จงัหวัดอุดรธานี 

ปรากฏตาม ตารางภาพหมายเลข 7 
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สรุปผลและอธปิรายผล 

            จากการศึกษาวิจัย ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอ่คุณภาพการให้บริการ ซี อนิเทอร์เนต (C internet)) ของส านักงาน

บริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี  มากท่ีสุด  คือ  ปัจจัยการเข้าใจลูกค้าหรือผู้รับบริการรองลงมา  ปัจจัยการ

ติดต่อสื่อสาร ปัจจัยความเพียงพอของทรัพยากรในการปฏิบัติงาน  ปัจจัยความปลอดภัย และปัจจัยความไว้วางใจ 

ตามล าดับ น าปัจจัยขา้งตน้มาพัฒนารูปแบบคุณภาพการให้บริการ ซี อินเทอร์เน็ต (C internet)) ของส านักงานบริการ

ลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธาน ี ได้รูปแบบในการพัฒนารูปแบบคุณภาพการให้บริการ ซี อินเทอร์เน็ต (C internet)) ของ

ส านักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี  จ านวน 5  รูปแบบการพัฒนา ดังนี้   2.1. ด้านการเข้าใจลูกค้าหรือ

ผู้รับบริการ  รูปแบบคุณภาพการให้บริการ ซี อินเทอร์เน็ต (C internet)) ของส านักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัด

อุดรธาน ี สอดคล้องกับผลการศกึษาของ กนกพรลีลาเทพินทร์ (2556)ได้ศึกษาวจิัย  การประเมินระดับคุณภาพการ

บริการของโรงพยาบาลรัฐบาลในกรุงเทพฯด้วยแบบจ าลอง SERVQUAL ผลของการศึกษาพบว่าโดยภาพรวม

ผู้รับบริการมีระดับค่าเฉลี่ยของความคาดหวังในการบริการมากกว่าการรับรู้จากบริการท่ีได้รับความคาดหวังแสดงว่า

ผู้รับบริการไม่พึงพอใจกับบริการท่ีได้รับหรือการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งนี้ไม่มีคุณภาพท่ีดี   2.2 ด้าน

การติดต่อสื่อสาร  รูปแบบคุณภาพการให้บริการ ซี อินเทอร์เน็ต (C internet)) ของส านักงานบริการลูกค้า กสท 

จังหวัดอุดรธานี  สอดคล้องกับแนวคิด อรุณ รักธรรม (2547) กล่าวว่า การติดต่อสื่อสารมีความส าคัญอย่างยิ่งไม่

เฉพาะแต่การใชป้ระโยชนใ์นด้านการท าความเข้าใจอันดีต่อกันโดยท่ัวไปเท่านัน้ 2.3 ด้านความเพียงพอของทรัพยากร

ในการปฏิบัติงาน รูปแบบคุณภาพการให้บริการ ซี  อินอินเทอร์เน็ต (C internet)) ของส านักงานบริการลูกค้า กสท 

จังหวัดอุดรธานี  2.4 ด้านความปลอดภัย รูปแบบคุณภาพการให้บริการ  ซี อินเทอร์เน็ต (C internet)) ของส านักงาน

บริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี 2.5 ด้านความไว้วางใจ รูปแบบคุณภาพการให้บริการ ซี อินเทอร์เน็ต (C 

internet)) ของส านักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดอุดรธานี สอดคล้องกับงานวจิัยของ สุทธนา สุนทรสถิต (2557) ได้

วจิัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้น าวัฒนธรรมองค์การความไวว้างใจในผู้บังคับบัญชาและความไวว้างใจ

ในองค์การของบุคลากรเทศบาลนครนครปฐม ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความไว้วางใจในองค์การคือวัฒนธรรมองค์การ

ลักษณะสร้างสรรค์ความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาและภาวะผู้น าการแลกเปลี่ยน 

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  

 1. ควรมกีารสร้างปัจจัยความไว้วางใจ ต่อการให้บรกิารของ ซี อินเทอร์เน็ต (C internet)) การพัฒนาระบบ ใน

เร่ืองความปลอดภัยในการด าเนินธุรกรรมตา่ง ๆ ผ่านระบบของ ซี อินเทอร์เน็ต (C internet)  

 2. ควรการพัฒนาเทคโนโลยท่ีีทันสมัยในอุปกรณ ์ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้ลูกค้า หรือผู้รับบริการ  

 3. ควรมสีถานท่ีบริการท่ีปลอดภัย  เป็นการพัฒนาสถานท่ีให้บริการ เช่น ลานจอดรถ  หรือจุดให้บริการ  การ

บริการนอกสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสม มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน  และการสร้างความมั่นคงของอาคาร

สถานท่ีเหมาะสม มีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาตดิตอ่  เกิดความปลอดภัยตอ่ลูกค้า และผู้มารับบริการ  

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป  

 1. ควรศกึษารูปแบบการพัฒนาการเข้าใจในการให้บริการของ บริษัท กสท  โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 

 2. ควรศึกษาการพัฒนาความไว้วางใจการปฏิบัติงานท่ีมีผลต่อความส าเร็จของ บริษัท กสท โทรคมนาคม 

จ ากัด  (มหาชน) 
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แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด 

The approach to develop naval cadets according to “Clean Navy” policy 

อนุชา มว่งใหญ่1 พงศว์ิชญ์ รุจโิยธิน1  พีรณัฐ ชนะบวรบุตร1 และอริย์ธัช ธีรอารยะรัตน์2* 

Anuchar Mongyai1, Pongwit Rujiyothin2, Pheeranut Chanabawonbut2 and  

Areriythochh Theerotarerayaruut2* 
 

บทคัดย่อ 

 กองทัพเรือได้มนีโยบาย “กองทัพเรือใสสะอาด” ขึน้เพื่อให้การบริหารราชการของกองทัพเรือมีความโปร่งใส 

บรรลุผล และตอบสนองตอ่นโยบายของรัฐบาล นักเรียนนายเรือซึ่งจะเป็นอนาคตของกองทัพเรือในภายหน้าจึงจะต้อง

ได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว  เป็นการปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนเพื่อให้  

“โตไปไม่โกง” เป็นอีกหนทางหนึ่งในการป้องกันการคอรับชั่นในระบบราชการในอนาคต 

 การน าเสนอ รูปแบบการพัฒนา RISE Model จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งท่ีถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

นักเรียนนายเรือโดยแบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ R : Responsibility (ปลูกฝังทัศนคติ เชิดชูเกียรติ ศักดิ์ศรี ให้กับนักเรียน 

นายเรือ) I : Intelligent (อบรมความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้น า) S : Strong (เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  

จติ สังคม และปัญญา) E : Elegant (ส่งเสริมความจงรักภักดี เชดิชูสถาบัน) ด้วยรูปแบบดังกล่าวนี้เชื่อว่าจะเป็นอกีรูปแบบ

หนึ่งท่ีสามารถพัฒนานักเรียนนายเรือเพื่อตอบสนองนโยบาย กองทัพเรือใสสะอาด และจะเป็นตัวแบบของการสร้างคนท่ี

มคีุณภาพตอ่ไปในอนาคต 
 

ค าส าคัญ:  นักเรียนนายเรอื, การทุจรติคอรับชั่น, 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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บทน า 
 เป็นท่ียอมรับกันว่าในสังคมไทยในปัจจุบันยังขาดแคลนตัวอย่างท่ีดีในการบริหารงาน อีกท้ังมีการพูดถึง

เกี่ยวกับการทุจริตในหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนกันอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้เกิดการพยายามปฏิรูปการ

ปฏิบัติงานราชการเพื่อให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นท่ียอมรับของสังคมท่ัวไป น ามาสู่นโยบายของ

หน่วยงานต่าง ๆ ในการบริหารงาน หนึ่งในนั้นคือแนวทางนโยบาย”กองทัพเรือใสสะอาด” ซึ่งเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติราชการของกองทัพเรือให้มีความโปร่งใส และตอบโจทย์ความต้องการการปฏิรูประบบราชการ ตลอดจนการ

ท าให้กองทัพมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไปในภายหน้า ซึ่งกองทัพเรือได้ก าหนดนโยบายดังกล่าวมาเพื่อใช้กับ

ทุก ๆ หน่วยงานซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพเรือ เนื่องจากโรงเรียนนายเรือซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยขึ้นตรงของ

กองทัพเรือนัน้ได้ตระหนักถึงความส าคัญของนโยบายกองทัพเรือขาวสะอาด  

 โรงเรียนนายเรือเป็นสถาบันหลักในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรอันเป็นรากแก้วของกองทัพเรือ มคีวามคิด

ริเร่ิมท่ีจะพัฒนานักเรียนนายเรือเพื่อตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าวเพื่อผลิตนายทหารสัญญาบัตรท่ีสามารถเป็น

ตัวอย่างท่ีดีให้กับสังคม สามารถน าความรู้ และสติปัญญามาพัฒนาสังคมให้ดีงาม มีสมรรถภาพร่างกาย จิตใจ  

สังคม  และสติปัญญา ท่ีเหมาะสมต่อการเป็นผู้ชี้น าให้แก่สังคม ตลอดจนด ารงไว้ซึ่งพื้นฐานแห่งการเชิดชูเกียรติและ

ศักดิ์ศรีคูค่วามดีของนักเรียนนายเรือ 
 

แนวคดิเกี่ยวกับการกระท าทุจริต 
 พรศักดิ์  ประกอบสิน, (2551, ออนไลน์) กล่าวไว้ว่า ตามกฎหมายอาญาตามมาตรา 1 วรรค 1 ได้ระบุค าว่า 

“โดยทุจริต” หมายถึง การกระท าการสิ่งใดก็ตามท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเอง แต่จะส่งผลร้ายหรือท าให้ผู้อื่นได้รับ

ความเดอืดร้อนเสียหาย อาจจะเป็นประโยชนจ์ากตัวเงิน หรือสิ่งของอื่น ๆ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 4 

“ทุจริตต่อหน้าท่ี” หมายความว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฎิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ท่ีอาจท าให้ผู้อื่นเชื่อว่ามี

ต าแหนง่หน้าที่ ท้ังท่ีตนมไิด้มีต าแหนง่เหนอืหนา้ที่นัน้ หรือใชอ้ านาจในต าแหนง่หรือหน้าที่ท้ังน้ี เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ี

มคิวรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 

 พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551 มาตรา 3 

“ทุจรติในภาครัฐ” หมายความวา่ ทุจริตตอ่หนา้ท่ีหรือประพฤตมิชิอบในภาครัฐ “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความวา่ การ

ปฏิบัติหรือละเว้นการปฎิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ท่ีอาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหนง่หน้าที่ ท้ังท่ีตนมิได้มตี าแหน่งเหนือ

หน้าท่ีนั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าท่ีท้ังนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 

หรือกระท าการอันเป็นความผิดตอ่หน้าท่ีราชการหรือความผิดต่อต าแหนง่หนา้ที่ในการยุตธิรรมตามประมวลกฎหมาย

อาญาหรือตามกฎหมายอื่น 

 ยุทธศาสตร์ชาตวิา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 2 (พ.ศ.2556-2560) การทุจริตคอร์รัป

ชัน คือ การใช้อ านาจหรอือิทธิพลในต าแหนง่หนา้ที่ท่ีตนเองมีอยูเ่พื่อเอื้อประโยชนแ์ก่ตนเอง ญาติพ่ีน้องและพวกพอ้ง 

 Hridenheimer, (1978) กล่าวถึงความหมายของการทุจรติโดยแยกแยะการทุจรติ ดังนี้ 

การทุจริตสีด า หมายถงึ การทุจรติท่ีคนส่วนใหญ่เห็นพ้องตอ้งกันว่ามคีวามผิดและสมควรถูกต าหนิ 

การทุจริตสีเทา เป็นการกระท าท่ีคนส่วนหนึ่งเห็นว่าควรถูกลงโทษ แต่อีกส่วนหนึ่งเห็นต่างออกไป  

และคนสว่นใหญ่มคีวามเห็นคลุมเครอื 
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การทุจริตสีขาว เป็นการกระท าท่ีคนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะชนชั้นน าในสังคมเห็นว่ายอมรับได้ เช่น การ

แซงแถว การใช้อภสิิทธ์ิ การให้ค่าน้ ารอ้นน้ าชา เป็นต้น ซึ่งเป็นการทุจรติท่ีน่ากลัวท่ีสุด 

 จากแนวคิดดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การกระท าทุจริต ไม่มีขอบเขตนิยามท่ีเป็นมาตรฐานเหมือนกันใน

ระดับสากล แต่มีความเหมือนกันตรงท่ีเป็นการกระท าผิดอย่างหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจหน้าท่ีหรือกระท า

โดยมีผู้มีอ านาจหน้าที่ เป็นปรากฎการณ์ทางสังคมท่ีแสดงความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมและเป็นปัญหาสังคม เกิดขึ้น

ได้ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการกระท าท่ีอาจผิดหรือถูกกฎหมายก็ได้ แต่ผิดทางศีลธรรม ผลประโยชนืท่ีคาด

ว่าจะได้รับอาจเป็นทรัพย์สิน ต าแหน่ง หน้าท่ี ความภักดี การอุปถัมภ์ ความพอใจหรืออื่น ๆ ก็ได้ มักเป็นพฤติกรรม

หรือปรากฏการณท่ี์ซับซ้อน ซ่อนเร้น ปิดบัง บิดเบือน ท่ีตรวจสอบหรือพสิูจน์ได้ยาก 

กองทัพเรือ : แนวทางการพฒันาระบบไปสู่การเปน็กองทพัทีใ่สสะอาด 

 กองทัพเรือได้จัดตั้ง "ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด กองทัพเรือ" ขึ้นเพื่อรับผิดชอบการบริหารงาน  

การสร้างราชการใสสะอาด ให้บรรลุผล ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ  

26 ธันวาคม 2543 เร่ือง แผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลในทางปฏิบัติ

อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน จึงก าหนดแผนกลยุทธ์ "กองทัพเรือใสสะอาด" ขึน้ส าหรับใชเ้ป็นเคร่ืองมอืในการ

ป้องกันการทุจรติคอรัปชั่นท่ีอาจจะเกิดขึ้นในกองทัพเรือ 
โรงเรียนนายเรือ : สถาบนัหลักในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรของกองทพัเรือ 

 โรงเรียนนายเรือ (Royal Thai Naval Academy : RTNA) เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดของ

กระทรวงกลาโหม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2440 มีสถานท่ีตั้งเดิมคือบริเวณพระราชวังเดิมในสมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราช โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนินมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ  เมื่อวันท่ี  

20 พฤศจิกายน 2449 และเสด็จทอดพระเนตรสถานท่ีต่าง ๆ ในโรงเรียน เวลาย่ าค่ าเศษ พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวเสด็จกลับโดยทางเดิม ประทับแรม ณ พระราชวังสวนดุสิต ในการพิธีวันนี้เองท่ี พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ลงลายพระราชหัตถเลขาในสมุดเยี่ยมโรงเรียนนายเรือ เป็นข้อความประวัติศาสตร์ว่า“วันท่ี 

20 พฤศจิกายน รัตนโกสินทร์ศก 125 เรา จุฬาลงกรณ์ ได้มาเปิดโรงเรียนนี้ มีความปลื้มใจซึ่งได้เห็นการทหารเรือมี

รากหยั่งลงแล้ว จะเป็นท่ีมั่นสืบไปในภายน่า” โดยกองทัพเรือได้ถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียนนายเรือและวัน

กองทัพเรืออีกด้วย ปัจจุบันโรงเรียนนายเรือได้ยา้ยมายังท่ีตัง้ปัจจุบันท่ีถนนสุขุมวิท ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัด

สมุทรปราการ โดยโรงเรียนนายเรือมีหลักสูตรการสอนในระดับอุดมศึกษาตามความต้องการของกองทัพเรือ  อาทิ 

หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า (สื่อสาร) สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ สาขาวศิวกรรมอุทก

ศาสตร์ หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (สาขาบริหารศาสตร์) 

สิ่งที่เคยเป็นมาในอดีต : ปัญหาในการพัฒนานักเรียนนายเรือเพื่อตอบสนองต่อนโยบายกองทัพเรือ  

 จากการศกึษาของผู้เขียนได้ทราบว่าปัญหาของการผลิตนักเรียนนายเรือในปัจจุบันคอืการขาดแคลนตัวอยา่ง

ท่ีดีในการบริหารจึงท าให้นักเรียนนายเรือไม่มีตัวอย่างของผู้ประสบความส าเร็จทางด้านนี้เป็นแบบอย่าง   ตลอดจน 

นักเรียนยังไม่สามารถน าความรู้ท่ีมีไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม เนื่องจากว่านักเรียนนายเรือได้รับการศึกษาท้ังในภาค

วชิาการและวิชาชพีทหาร อกีทัง้ยังประกอบไปด้วยการฝึกและกิจกรรมตา่ง ๆ มากมายเป็นเหตุให้นักเรียนนายเรือไม่มี

โอกาสและไมส่ามารถน าศักยภาพท่ีมีไปใชป้ระโยชนต์อ่สังคมได้อยา่งเต็มท่ีกล่าวคือ นักเรียนนายเรือมคีวามเชี่ยวชาญ

เพียงศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการท าหน้าท่ีนายทหารเรือไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีได้อย่างเต็มท่ี

นั่นเอง และประการสุดท้าย คือการขาดบุคลิกภาพและลักษณะผู้น าท่ีเหมาะสมต่อการเป็นผู้น าสังคมเนื่องจาก

นักเรียนนายเรือยังขาดภาพลักษณ์บางอย่างท่ีช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อการเป็นผู้น า
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มากขึ้น  ในการสร้างความมั่นใจ ความกล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจเกิดจาก

การท่ีนักเรียนนายเรืออยู่ในระบบการฝึกของทหารซึ่งเป็นระบบของการปฏบัิตติามค าสั่งของผู้บังคับบัญชามาเป็นเวลา

ยาวนาน ท าให้ไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาหน่วยงานเท่าที่ควร  ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนนายเรือมีคุณสมบัติ

ตรงตามความตอ้งการของกองทัพเรือ ผู้เขียนจึงได้ก าหนดเป้าหมายขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการก าหนดแนวทางการพัฒนา

นักเรียนนายเรือเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพเรือดังตอ่ไปน้ี 

เป้าหมายการพัฒนานักเรียนนายเรือ : ตามนโยบายของกองทัพเรือใสสะอาด  

             1. เพื่อให้นักเรียนนายเรือสามารถเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับสังคมได้ โดยสามารถเป็นผู้ริเร่ิมในโครงการท่ีเป็น

ประโยชน์ตอ่สังคม เป็นตัวอยา่งท่ีดีในกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ สามารถสนับสนุนส่งเสริมตลอดจนชว่ยเหลอืบุคคลท่ีเป็น

ผู้ยากไร้หรือขาดแคลนได้ตามก าลังของตน ให้สังคมได้เห็นถึงความส าคัญของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น และคุณค่าของการ

ท าเพ่ือสังคมโดยเร่ิมตน้จากคนกลุ่มเล็ก ๆ นั่นคือนักเรียนนายเรือ 

              2. เพื่อให้นักเรียนนายเรือสามารถน าความรู้ และสตปัิญญามาพัฒนาสังคมให้ดีงาม เนื่องจากนักเรียนนาย

เรือเป็นผู้ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั้งในดา้นวชิาการและปฏิบัตกิารทาง

ทหาร จึงควรมกีารเพิ่มเตมิความรู้ส่งเสริมภาวะผู้น าและการตัดสินใจให้กับนักเรียนนายเรือ เชน่ ความรู้ในศาสตร์ของ

การบริหารต่าง ๆ ในเบื้องต้น เพื่อให้สามารถน าความรู้ท่ีมีอยูแ่ล้วไปต่อยอดและประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชนต์่อสังคม

ได้มากขึ้น สามารถบริหารหน่วยงานท่ีตนรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองภารกิจของกองทัพเรือในการ

ชว่ยเหลอืสังคมภายนอกได้อยา่งเต็มท่ีมากขึ้น 

3. พัฒนาร่างกาย และจิตใจให้แข็งแกรง่ เพื่อเป็นผู้น าให้กับสังคม ด้วยความเป็นทหารของนักเรียนนายเรือ

นัน้ถือว่าเป็นส่วนบังคับในการท่ีนักเรียนทหารจะต้องมร่ีางกายท่ีแข็งแรงมสีมรรถภาพทางร่างกายท่ีดีเยี่ยมอยู่แลว้ จึง

ควรมีการปรับเกณฑ์ตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสมทันสมัย ให้สามารถพัฒนานักเรียนนายเรือให้มีบุคคลิกภาพ 

สมรรถภาพทางกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง และในส่วนของการพัฒนาทางจิตใจนั้นควรจัดให้มีกิจกรรมการฝึกพัฒนาใน

หลาย ๆ รูปแบบ เช่น หลักสูตรหมู่รบ หลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน หลักสูตรปฏิบัติงานใต้น้ า เป็นต้น ซึ่ง

หลักสูตรทางทหารส่วนใหญ่เป็นเครื่องมอือย่างดีในการพัฒนาร่างกาย และจิตใจของนักเรียนนายเรือให้มคีวามแกร่ง 

และความพร้อมในการเป็นผู้น าให้กับสังคม 

4. ด ารงพื้นฐานแห่งการเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรีคู่ความดี เพื่อให้นักเรียนนายเรือมีความภาคภูมิใจใน

สถาบัน ยึดมั่นในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของ

ความถูกต้องตอ่ขนบธรรมเนยีมของสังคม 

หลักคดิที่ส าคัญ : ในการพัฒนานักเรียนนายเรือ 

 เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาให้สามารถพัฒนานักเรียนนายเรอืไปสู้เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เขียนจึงได้

ก าหนดหลักคิดเพื่อควบคู่กับแนวทางท่ีใช้พัฒนาเพื่อให้การพัฒนานักเรียนนายเรืออยู่ในบรรทัดฐานท่ีเป็นท่ีต้องการ

ของสังคมปัจจุบัน ได้แก่ 

          1. โยบายกองทัพเรือใสสะอาด ซึ่งเป็นนโยบายท่ีกองทัพเรือก าหนดขึ้นและให้ความส าคัญเพื่อตอบสนองต่อ

การท างานภายใต้นโยบายของรัฐบาลซึ่งเนน้มาท่ีความโปร่งใสในการปฏบัิตริาชการในทุกๆองค์กร 

          2. นักเรียนนายเรือประชารัฐ สาระส าคัญของนโยบายประชารัฐ จะอยู่ท่ีการใช้อ านาจของรัฐ เพื่อประโยชน์

ของประชาชนเป็นส าคัญ นักเรียนนายเรือจึงต้องเป็นส่วนหนึ่งท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมเพื่อเป็นการปลูกฝัง

จิตส านกึให้มีความรับผิดชอบตอ่สังคมและค านึงถึงประโยชนส์่วนรวมเป็นหลัก 
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3. การสร้างทัศนคติต่อต้านทุจริต การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นจะเกิดขึ้นได้อย่างจริงจัง ต่อเมื่อผู้น าท้ังของ

ประเทศ และผู้น าของประเทศ รวมถึงผู้น าในองค์กรต่างๆต้องปฏิบัติงานปราบคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม นักเรียน

นายเรอืจึงตอ้งได้รับการสร้างทัศนคตติอ่ตา้นการทุจรติเพื่อให้ไมท่ าการทุจริตเสียเองและยังชว่ยเป็นหูเป็นตาสอดสอ่ง

การทุจรติในหนว่ยงานตา่ง ๆ ให้กับสังคมโดยเฉพาะกองทัพเรือ และ 

4. ช่องทางในการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร เพื่อพัฒนาการประสานงานภายในองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วยการสื่อสารจากบนลงล่าง ( Downward Communication ) การสื่อสารจากล่างขึ้นบน ( 

Upward Communication )  การสื่อสารในแนวนอน ( Horizontal Communication ) การสื่อสารในแนวไขว้ ( Cross – 

Channel Communication ) ตลอดแนวคิดการมีส่วนร่วม ของทุกคนในองค์กรจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียน

นายเรือ โดยการพัฒนาให้นักเรียนนายเรือเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาโรงเรียนนายเรือ 

RISE Model : แสงสว่างเพื่อการพัฒนานักเรียนนายเรือ 

 เป็นสิ่งท่ีขาดไม่ได้ในการก าหนดตัวแบบหรือแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  แนว

ทางการพัฒนา  โดยรูปแบบการพัฒนาองค์กรของ โรงเรียนนายเรือ ในการพัฒนานักเรียนนายเรือ โดยใช้  RISE 

Model จึงถูกคิดค้นขึ้นเพื่อสร้างค่านิยมท่ีชัดเจนและเพื่อให้การพัฒนานักเรียนนายเรือไปสู่เป้าหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพโดยใช้ค าว่า “RISE”เป็นแกนกลางหลักท่ีส าคัญในการพัฒนานักเรียน ฯ โดยประกอบด้วย 4 มิติท้ัง 4 

ด้านคอื 

 มติท่ีิ 1  R : Responsibilityปลูกฝังทัศนคติ เชดิชูเกียรติ ศักดิ์ศรี ให้กับนักเรียนนายเรือ เพื่อให้นักเรียนนาย

เรือมคีวามภาคภูมใิจในความเป็นทหารเรือ มอีุดมการณย์ดึมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพร้อมท่ีจะ

ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อสังคมและประเทศชาติอย่างสุดความสามารถ ปัจจุบันโรงเรียนนายเรือได้มีกิจกรรมการปลูกฝัง

ทัศนคติต่อการเป็นทหารอาชพีต่อเนื่องมาจากสิ่งท่ีนักเรียนนายเรือได้รับมาจากการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารโดย

น าฐานความรู้ ความคิด ท่ีมีแต่เดิมมาพัฒนาและปรับปรุงให้ทัศนคติต่าง ๆ ตลอดจนเจตคติต่อวิชาชพีมีความเข้ากัน

กับการเป็นทหารเรือมากขึ้นเนื่องจากในขณะท่ีนักเรียนนายเรือยังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเตรียมทหารจะได้รับการปลูกฝัง

ในรูปแบบของทหารบกจึงต้องมกีารปรับปรุงเพิ่มเตมิให้มคีวามพร้อมมากยิ่งขึน้โดยวธีิการต่าง ๆ ไมว่า่จะเป็น 

           การอบรมเกี่ยวกับวิชาการเรือและเดินเรือเบื้องต้นจากกองการฝึก กองเรือยุทธการ (กฝร.) ซึ่งจะจัดการฝึก

ให้กับนักเรียนนายเรือชั้นใหม่ซึ่งเพิ่งส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารและเข้ารับการศึกษาตอ่ท่ีโรงเรียนนาย

เรือ เป็นการฝึกในเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของจ่าและพลทหารบนเรือหลวง อาทิเช่น การใช้เชือก การสมอ 

การใช้นกหวีดเรือ ฯลฯ 

          การฝึกด ารงชีพในป่า เป็นการฝึกทักษะการด ารงชีพในป่าแบบทหาร โดยครูฝึกนาวิกโยธิน กองพัน

ลาดตระเวน กองพลนาวกิโยธิน หนว่ยบัญชาการนาวิกโยธิน 

         การฝึกเกี่ยวกับการสร้างความภาคภูมิใจในพิธีรับกระบ่ีสั้นและประดับดุมหมายช้ัน (เครื่องหมายแสดงชั้นปี) เมื่อ

นักเรียนนายเรือชั้นใหม่ผ่านการฝึกในภาคสาธารณะหรือการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศเป็นครั้งแรกจนมีความรู้

ความสามารถเป็นท่ีอมรับของนักเรียนนายเรือรุ่นพี่และผู้บังคับบัญชา ก็จะได้รับการประดับดุมหมายชั้นนักเรียนนายเรือ 

เป็นนักเรียนนายเรือ ชัน้ปีท่ี 1 อยา่งเต็มตัว และรับมอบมดีเหน็บเพื่อแสดงวา่ได้เป็นชาวเรือโดยสมบูรณ์ 

        การอบรมขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีทหารเรือทุกคนจะต้องรู้และปฏิบัติเพื่อรักษาธรรม

เนียมอันดีงามเหล่านี้ไว้ โดยเนื้อหาต่าง ๆ จะเป็นส่วนหนึ่งในวิชาการเรือในหลักสูตรการศึกษา และเป็นสิ่งท่ีนักเรียน

ชั้นอาวุโสจะถ่ายทอดให้รุ่นน้องต่อไปเร่ือย ๆ โดยควบคู่ไปกับการฝึกในโรงเรียน และการฝึกภาคปฏิบัติในทะเล ท้ังนี้

โรงเรียนนายเรือนัน้ได้ท าการจัดหาผู้ซึ่งมอีุดมการณแ์ละความคิดท่ีเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนนายเรือได้มาบรรยายให้
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ความรู้กับนักเรียนนายเรือ เช่น  การบรรยายเสริมสร้างความเป็นผู้น า โดย พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาศัย รอง

นายกรัฐมนตรีและอดีตผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก พงษ์เทพ  หนูเทพ องคมนตรี และการเสริมสร้างคุณธรรม

ด้วยการบรรยายธรรมะ และการท าบุญร่วมกันประจ าเดือน เป็นต้น นอกเหนือจากการฝึกและการบรรยายดังกล่าว

ยังมีการสร้างลักษณะท่ีดีโดยนักเรียนบังคับบัญชา นักเรียนชั้นอาวุโส รุ่นพี่ ท่ีมีต่อรุ่นน้อง ในการดูแลช่วยเหลือกันใน

เร่ืองตา่ง ๆ เชน่ การศึกษาภายในโรงเรียน การใช้ชีวิต การแตง่กายในเครื่องแบบให้เรียบร้อย และมีความสง่างาม เป็น

ต้น โดยเรียกระบบนี้ว่า ระบบพี่สอนน้อง ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมท่ีปฏบัิตสิบืต่อกันมาเป็นอยา่งดีของนักเรียนทหารในทุก

สถาบันไมเ่ฉพาะโรงเรียนนายเรือ เป็นการสร้างความอบอุน่ในโรงเรียนไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาปลูกฝังทัศนคต ิเชดิชู

เกียรติ ตลอดจนยึดมั่นและภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของความเป็นทหารท่ีจะจบจากสถาบันแห่งนี้เพื่อรับใช้ชาติและ

ประชาชนต่อไป โดยมตีัวช้ีวัดคือ จ านวนโครงการกิจกรรมปลูกฝังทัศนคติ เชิดชูเกียรติ ศักดิ์ศรี ให้กับนักเรียนนายเรือ 

(มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน)  

 มิติท่ี 2  I : Intelligent อบรมความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้น า เพื่อให้นักเรียนนายเรือรู้จักน าความรู้ท่ีมี

มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถที่มีอยู่แล้วแต่เดิมให้มีความเชี่ยวชาญและช านาญมาก

ยิ่งขึ้น โรงเรียนนายเรือได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้นักเรียนนายเรือ

ได้รับความรู้ท่ีเท่าทันต่อสังคมปัจจุบัน ตลอดจนพัฒนาและเพิ่มการฝึกภาคปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ

ช านาญเพิ่มเติมท้ังในด้านวิชาการและวิชาชีพ เช่น การพัฒนาหลักสูตรใหม่ (5 ปี) หลักสูตรโรงเรียนนายเรือ พ.ศ. 2558 

ตลอดจนกิจกรรมเสริมสร้างความมีจิตอาสาและสร้างความสัมพันธ์ต่อบุคคลภายนอก เช่น ค่ายอาสาพัฒนา ชมรมอาสา

พัฒนา โรงเรียนนายเรือ กิจกรรมค่ายพุทธศาสน์ 9 สถาบัน โดยชมรมพุทธศาสน์ โรงเรียนนายเรือ ร่วมกับสถาบันทาง

ทหารอกี 8 สถาบัน กิจกรรมชมรมดนตรีไทย วศิิษฏ์ศิลปินสรรพศิลป์สโมสร (2558) ท้ังนี้เพื่อให้นักเรียนนายเรือมคีวามรู้

รอบด้านท้ังในศาสตร์ของทหารเรือและการเรียนรู้จากกิจกรรมภายในและนอกโรงเรียน สามารถตอ่ยอดความรู้และสร้าง

ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกโรงเรียน ปรับตัวเข้ากับสังคมท่ีแตกต่างภายนอกระบบทหารได้ นอกจากนี้โรงเรียนนายเรือ

ได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการฝึกเพื่อให้มีความทันสมัยและเท่าทันต่อสถานการณ์

ของโลกปัจจุบัน ได้แก่การพัฒนามาตรฐานการศึกษา อาทิเช่น
 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะในการคิด

วิเคราะห์ การพัฒนาหลักสูตรการให้เหมาะสมกับระยะเวลาตลอดหลักสูตร (5 ปี) การพัฒนาการเรียนการสอน

ภาคทฤษฎีในวิชาชีพทหารเรือให้มีความทันสมัย การพัฒนาการบริหารกิจกรรมส าหรับนักเรียน และการจัดสรรงานให้

เหมาะสมกับห้วงการศึกษา  การพัฒนาครูอาจารย์และ นนร. ตลอดจนการพัฒนามาตราฐานการฝึก อาทิ
  

การพัฒนาการฝึกให้เหมาะสมกับระยะเวลาตลอดหลักสูตร (5 ปี) 

     การพัฒนาการฝึกศึกษาในวชิาชพีทหารเรือให้มีความทันสมัย 
 
การปรับปรุงระเบียบปฏิบัติประจ าให้สอดคล้องกับ

ความเป็นไปของโลก และการฝึกให้ นนร. รู้จักการบริหารงาน และการเรียงล าดับความส าคัญของภารกิจ เป็นต้น 

 มิติ ท่ี  3  S : Strong เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย จิต สังคม และปัญญา นอกเหนือจากความรู้

ความสามารถท่ีมีแล้ว การมีร่างกายและจิตใจท่ีแข็งแรงยอ่มเป็นสว่นหนึ่งของการส่งเสริมการปฏิบัตหิน้าที่ท้ังในหน่วย

ทหารและอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมบุคคลิคภาพตลอดจน เจตคติท่ีดีต่อการท างานในกองทัพเรือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ

ท างานเพื่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งโรงเรียนนายเรือได้มีการเพิ่มกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างลักษณะดังกล่าวลง

ในหลักสูตร อาทิเช่น  การเพิ่มเติมการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศช่วงกลางปีการศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่ม

ทักษะความช านาญตลอดจนความเชี่ยวชาญในทักษะที่จ าเป็นต่อการเป็นทหารเรือนอกเหนือจากการฝึกภาคปฏบัิตใิน

ทะเลปกติซึ่งมีเพียงหนึ่งคร้ังต่อปีการศึกษา โดยเพิ่มการฝึกกลางปีจ านวน 45 วันและปรับลดการฝึกปลายปีจากเดิน 
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60 วันเป็น 45 วันเพื่อให้สัมพันธ์กับระยะเวลาในการศึกษาภาควชิาการในแตล่ะปีการศกึษา การเพิ่มการฝึกหลักสูตร

พเิศษทางทหารอันได้แก่  

             หลักสูตรปฏิบัติงานใต้น้ า เป็นหลักสูตรการปฏิบัติงานใต้น้ าโดยอาศัยอุปกรณ์และไม่อาศัยอุปกรณ์ 

ด าเนนิการฝึกโดยหนว่ยบัญชาการสงครามพเิศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นหลักสูตรท่ีเคยจัดฝึกให้กับนักเรียนนาย

เรือในอดีตและเนื่องจากผู้บังคับบัญชาได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการฝึกด าน้ าซึ่งผู้ปฏิบัติงานในเรือควรจะมี

ความสามารถนี้ไว้ติดตัวจึงท าให้หลักสูตรนี้ได้ถูกน ากลับมาบรรจุในหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนนายเรืออีกคร้ัง  

โดยหลักสูตรปฏบัิตงิานใต้น้ าเป็นหลักสูตรการฝึกภาคปฏบัิตสิ าหรับนักเรียนนายเรือ ชัน้ปีท่ี 4 

            หลักสูตรหมู่รบ การฝึกหมู่รบเป็นการฝึกยุทธวิธีทหารราบตามแบบนาวิกโยธินในรูปแบบต่าง  ๆ ท้ังใน

ภาคทฤษฎี และภาคสนามซึ่งเป็นการปฏิบัติจริงในภูมิประเทศ เป็นการฝึกเพื่อให้ นนร. ได้สัมผัสกับการปฏิบัติงาน

สนามของทหารพรรคนาวิกโยธิน โดยใช้เวลาท้ังสิ้น 15 วัน ก่อนเข้าสู่การฝึกในหลักสูตรส่งทางอากาศนาวกิโยธินต่อ

อกีเป็นเวลา 30 วัน โดยการฝึกหลักสูตรหมู่รบในแรกแรกได้ถูกน ากลับมาบรรจุในรูปแบบของการฝึกตามแบบทหาร

ราบเต็มรูปแบบก่อนจะถูกพัฒนามาเป็นสว่นหนึ่งของการเตรียมตัวให้กับนักเรียนนายเรือเพื่อเข้ารับการฝึกในหลักสูตร

ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน โดยหลักสูตรหมูร่บเป็นการฝึกภาคปฏิบัตขิองนักเรียนนายเรือ ชัน้ปีท่ี 3 

           หลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน เป็นการฝึกเพื่อให้ นนร. 

สามารถปฏบัิติการส่งทางอากาศได้ โดยเป็นการฝึกโดดร่มแบบสายดึงประจ าที่ ประกอบไปด้วยการฝึกภาคพื้นดิน ท่ี

สนามฝึก แผนกวิชาการรบพิเศษ และการฝึกภาคอากาศ โดยท าการโดดร่มจากเคร่ืองบินจริงจ านวนท้ังสิ้น 5 คร้ัง 

โดยจะท าการฝึกตอ่จากหลักสูตรหมูร่บส าหรับนักเรียนนายเรือ ชัน้ปีท่ี 3 

          นอกจากนั้นยังมีการด าเนินการเพิ่มเติมการฝึกสวนสนามประจ าสัปดาห์เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการ

สวนสนามในพิธีต่าง ๆ การฝึกทหารราบ เช่น การท าการรบของหนว่ยระดับหมู่ ระดับหมวด และระดับกองร้อย เป็น

ประจ าควบคู่กับการฝึกสวนสนาม เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนนายเรือได้รับการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ สังคม และ

ปัญญาอย่างเต็มท่ีนอกเหนือจากการแนะน าในห้องเรียน โดยมีตัวชี้วัดคือ ผลการประเมินสมรรถภาพทางกาย / 

จ านวนกิจกรรมในการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย จิต สังคม และปัญญา  

 มิติท่ี 4  E : Elegant ส่งเสริมความจงรักภักดี เชิดชูสถาบัน ซึ่งเป็นภารกิจส าคัญของการเป็นทหารคือการ

ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อ 4 สถาบันหลักคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ซึ่งทหารซึ่งมีหน้าท่ีเป็นร้ัวของชาติ

นั้นควรจะยึดถือสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อให้เป็นท่ีระลึกถึงเตือนใจถึงหน้าท่ีของตนในการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนทุก

สถาบันไปข้างหนา้ โดยมีกิจกรรมท่ีสง่เสริมความจงรักภักดีให้กับนักเรียนนายเรือหลายกิจกรรมดว้ยกัน อาทิเชน่  

           พธีิถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นพธีิท่ีกระท าในชว่งของวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาของพระมหากษัตริย์ของทุกปี ณ บริเวณมณฑลพิธีลานพระบรมรูปทรงม้า หน้าพระท่ีนั่งอนันตสมาคม

โดยมีกองพันทหารรักษาพระองค์ท้ังหมด 12 กองพันเข้าร่วมสวนสนามซึ่งกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ก็เป็น

หนึ่งในหน่วยท่ีร่วมสวนสนามในพธีิน้ีด้วย  

           พิธีกระท าสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย เป็นพิธีท่ีมีขึ้นเพื่อแสดงถึงความ

จงรักภักดีของหน่วยทหารซึ่งจะจัดขึ้นในวันเดียวกันทุกเหล่าทัพโดยส าหรับกองทัพเรือน้ันจะจัดในมีพิธีน้ีขึน้ ณ หน่วย

บัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองเรือยุทธการ อ าเภอสัตหบี จังหวัดชลบุรี  

          การส่งนักเรียนนายเรือเข้าร่วมในกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบรมวงศ์ศานุวงศเ์นื่องในวาระโอกาสตา่ง ๆ เช่น 

กิจกรรม วันพ่อ กิจกรรมวันแม่ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง การส่งนักเรียนนายเรือเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

กิจกรรม Bike for Dad และกิจกรรม Bike for Mom ตลอดจนเข้าร่วมในรัฐพิธีและงานส าคัญต่าง ๆ โดยใช้ตัวชี้วัดคือ 
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จ านวนกิจกรรมส่งเสริมความจงรักภักดี เชิดชูสถาบัน ดังท่ีได้กล่าวไปแลว้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึน้เป็นประจ า

ในวงรอบปีการศกึษาของนักเรียนนายเรือและเป็นภารกิจที่หน่วยทหารรักษาพระองค์โดยเฉพาะกรมนักเรียนเหล่าทัพ

จะได้รับมอบหมายเป็นประจ าเพื่อแสดงออกถึงความเป็นทหารและเชิดชูซึ่งเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่ง

เป็นศูนย์รวมจิตใจไมใ่ชเ่ฉพาะเพยีงเหลา่ทหารเท่านัน้ แตร่วมถึงประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหลา่อีกดว้ย  

แผนภาพที ่1 แนวทางการพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบาย “กองทัพเรือใสสะอาด” 
 

บทสรุป 
 กล่าวได้ว่านักเรียนนายเรือคืออนาคตของกองทัพเรือ หากต้องการจะให้กองทัพเรือมรีะบบราชการท่ีมีความ

โปร่งใสปลอดคอรัปชั่น ก็ต้องเร่ิมต้นจากการสร้างคนของกองทัพให้เป็นคนดี ...  การสร้างนักเรียนนายเรือ โดยใช้

รูปแบบการพัฒนาท่ีเหมาะสม... RISE Model  จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งท่ีถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

นักเรียนนายเรือโดยครอบคลุม 4 มิติ คือ R : Responsibility (ปลูกฝังทัศนคติ เชดิชูเกียรติ ศักดิ์ศรี ให้กับนักเรียนนาย

เรือ) I : Intelligent (อบรมความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้น า) S : Strong (เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย จิต 

สังคม และปัญญา) E : Elegant (ส่งเสริมความจงรักภักด ีเชิดชูสถาบัน) ด้วยรูปแบบดังกล่าวนี้เชื่อว่าจะเป็นอีกรูปแบบ

หนึ่งท่ีสามารถพัฒนานักเรียนนายเรือเพื่อตอบสนองนโยบาย กองทัพเรือใสสะอาด และจะเป็นตัวแบบของการสร้าง

คนท่ีมคีุณภาพต่อไปในอนาคต   ท่ีจะพาแสงสวา่งมาสู่การพัฒนานักเรียนนายเรือ เพื่อให้มีความคิด อุดมการณ์ ท่ีจะ

เติบโตไปโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ เพื่อให้กองทัพเรือและประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า 

ได้อยา่ง “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” สบืไป 
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โดย RISE Model นัน้เป็นกระบวนการวิจัยเชงิวเิคราะห์ จากการศกึษาไปข้างเพื่อพัฒนานักเรียนนายเรือให้มี

คุณสมบัตใิห้ครบทุกด้าน และท าให้กองทัพเรือใส่สะอาด มาจากตัวช้ีวัด ตามแผนภาพท่ี1 และเราจะพัฒนานโยบาย 

โมเดลนี้ดว้ยการหางบประมาณสนับสนุนกิจกกรมของโครงการตา่ง ๆ ให้อยู่ในระบบการศึกษาทุกๆปี เพ่ือบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของโมเดล 
 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานวิชาการนี้สามารถส าเร็จลุล่วงได้ก็ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ นาวาโท ดร.อนุชา  ม่วงใหญ่  

ท่ีคอยให้การสนับสนุนการด าเนินงานต่าง ๆ มาตั้งแต่เร่ิมต้นท้ังในส่วนของการแนะน า การปรับปรุงและแก้ไขงานให้

เป็นไปตามแบบแผนที่ถูกต้อง ซึ่งผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

ขอขอบคุณนักเรียนนายเรือ ชัน้ปีท่ี 4 วทิยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์ทุก ๆ และ นักเรียนนาย

เรือ ปวริศ  ชัยอ านาจ ชัน้ปีท่ี 1 ท่ีคอยให้การสนับสนุนในช่วงของการปฏบัิตงิาน และอุปกรณเ์คร่ืองมอืต่าง ๆ ในการ

ท างานให้ส าเร็จลุล่วงไปได ้
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